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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit
Tram. 200-00001/10
Aprovació p. 13

Llei de mesures relatives al Fons de cooperació lo-
cal de Catalunya del 2013 i el 2014
Tram. 200-00018/10
Aprovació p. 16

1.10. Resolucions

Resolució 579/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la formació en prevenció d’abusos sexuals entre adoles-
cents per als professionals dels centres residencials d’acció 
educativa
Tram. 250-00869/10
Adopció p. 17

Resolució 580/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el tancament del magatzem de gas del projecte Castor
Tram. 250-00804/10
Adopció p. 18

Resolució 581/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la modificació de l’article 43 del Decret 136/1999
Tram. 250-00876/10
Adopció p. 18

Resolució 582/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el garantiment de les condicions de puntualitat, freqüència 
i informació als usuaris dels serveis de transport públic de 
viatgers per carretera
Tram. 250-00885/10
Adopció p. 19

Resolució 583/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les obres de connexió amb tren i metro de l’aeroport de Bar-
celona - el Prat
Tram. 250-00891/10
Adopció p. 19

Resolució 584/X del Parlament de Catalunya, so-
bre mesures amb relació als habitatges buits de les entitats 
financeres
Tram. 250-00901/10
Adopció p. 19

Resolució 585/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el deute pendent del projecte d’intervenció integral del barri 
de la Maurina, de Terrassa
Tram. 250-00902/10
Adopció p. 20

Resolució 586/X del Parlament de Catalunya, sobre 
els assalts a les esglésies de Sant Feliu i de l’Immaculat Cor 
de Maria, de Sabadell
Tram. 250-00883/10
Adopció p. 20

Resolució 587/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el tractament prioritari dels problemes relatius als drets hu-
mans en les relacions bilaterals d’Espanya i de la Unió Eu-
ropea amb els països del nord d’Àfrica i del Pròxim Orient
Tram. 250-00940/10
Adopció p. 21

Resolució 588/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el compliment de l’informe de l’Autoritat Catalana per a la 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2013
Tram. 250-00892/10
Adopció p. 21

Resolució 602/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual es designen els diputats que han de defensar davant el 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica de de-
legació a la Generalitat de Catalunya de la competència per 
a autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur 
polític de Catalunya
Tram. 271-00002/10
Adopció p. 22

Resolució 603/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’acorda d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat 
contra la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de raci-
onalització i sostenibilitat de l’Administració local
Tram. 212-00004/10 i 212-00007/10
Adopció p. 22

Resolució 604/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual es nomena un representant del Parlament al Consell 
Social de la Universitat Autònoma de Barcelona
Tram. 284-00012/10
Adopció p. 23

Resolució 605/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual es nomena una representant del Parlament al Consell 
Social de la Universitat de Barcelona
Tram. 284-00013/10
Adopció p. 23

Resolució 606/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual es nomena un representant del Parlament al Consell 
Social de la Universitat de Girona
Tram. 284-00014/10
Adopció p. 24

Resolució 607/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual es nomena un representant del Parlament al Consell 
Social de la Universitat de Lleida
Tram. 284-00015/10
Adopció p. 24
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Resolució 608/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual es nomena un representant del Parlament al Consell 
Social de la Universitat Politècnica de Catalunya
Tram. 284-00016/10
Adopció p. 24

Resolució 609/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual es nomena un representant del Parlament al Consell 
Social de la Universitat Pompeu Fabra
Tram. 284-00017/10
Adopció p. 25

Resolució 610/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual es nomena un representant del Parlament al Consell 
Social de la Universitat Rovira i Virgili
Tram. 284-00018/10
Adopció p. 25

1.15. Mocions

Moció 93/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques d’habitatge
Tram. 302-00139/10
Aprovació p. 25

Moció 94/X del Parlament de Catalunya, sobre el 
sector agroalimentari i el problema dels purins
Tram. 302-00134/10
Aprovació p. 26

Moció 95/X del Parlament de Catalunya, sobre el 
model de gestió de la salut pública a la regió sanitària de 
Lleida
Tram. 302-00135/10
Aprovació p. 27

Moció 96/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques de salut i el futur del sistema sanitari públic
Tram. 302-00136/10
Aprovació p. 27

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari
Tram. 300-00148/10
Substanciació p. 29

Interpel·lació al Govern sobre les necessitats d’es-
colarització i d’equipaments educatius
Tram. 300-00149/10
Substanciació p. 29

Interpel·lació al Govern sobre la situació del Progra-
ma de desenvolupament rural de Catalunya
Tram. 300-00150/10
Substanciació p. 29

Interpel·lació al Govern sobre les accions per a po-
tenciar el teixit productiu per mitjà del Barcelona Mobile 
World Capital
Tram. 300-00151/10
Substanciació p. 29

Interpel·lació al Govern sobre la internacionalitza-
ció del dret a decidir i de la consulta sobre el futur polític de 
Catalunya
Tram. 300-00152/10
Substanciació p. 29

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a ga-
rantir l’ordre públic, la seguretat ciutadana i les institucions 
de govern davant possibles mobilitzacions massives
Tram. 300-00153/10
Substanciació p. 29

Interpel·lació al Govern sobre els criteris d’elabora-
ció i difusió de les enquestes del Centre d’Estudis d’Opinió
Tram. 300-00154/10
Substanciació p. 29

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la plantilla del personal 
de neteja i cuina a les llars d’infants
Tram. 250-00794/10
Retirada p. 30

Proposta de resolució sobre la modificació dels de-
crets 160/1996 i 161/1996 amb relació als pobles segregats i 
les entitats municipals descentralitzades
Tram. 250-00824/10
Rebuig p. 30

Proposta de resolució sobre la modificació dels de-
crets 160/1996 i 161/1996 amb relació als serveis escolars 
de menjador i de transport
Tram. 250-00829/10
Rebuig p. 30

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’esborrany del decret de plantilles i de provisió de pla-
ces de docents
Tram. 302-00137/10
Rebuig p. 30

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les condicions i els mitjans necessaris per al compliment 
de les funcions dels mossos d’esquadra i els bombers
Tram. 302-00138/10
Rebuig p. 30

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures previstes amb relació a la sentència del Tri-
bunal de Justícia de la Unió Europea relativa al cèntim sa-
nitari
Tram. 302-00140/10
Rebuig p. 30

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 pel qual s’aproven determinades 
mesures relatives al Fons de cooperació local de Catalunya 
dels anys 2013 i 2014
Tram. 200-00018/10
Tramitació en lectura única davant el Ple p. 31

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 202-00009/10
Debat de totalitat p. 31
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini per a proposar compareixences p. 31
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Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homo-
fòbia, la lesbo fòbia i la transfòbia
Tram. 202-00035/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 31
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 33

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la preservació de les 
polítiques d’igualtat en la legislació de governs locals
Tram. 250-00880/10
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre la convocatòria de 
subvencions per a projectes de joventut
Tram. 250-00915/10
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre la delegació de vot 
dels càrrecs electes
Tram. 250-00921/10
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre la publicació de les 
balances fiscals
Tram. 250-00924/10
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre la col·laboració en els 
actes commemoratius del cinquantè aniversari del llibre Els 
altres catalans de Paco Candel
Tram. 250-00941/10
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre l’expedient de regula-
ció d’ocupació del Gran Teatre del Liceu
Tram. 250-00945/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre l’Escola Vicente Alei-
xandre, de Martorell
Tram. 250-00946/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya
Tram. 250-00947/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la Comissió de Segui-
ment del Pacte per a la Infància a Catalunya
Tram. 250-00948/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la presentació del Pla 
d’atenció integral a la infància i a l’adolescència 2014-2017
Tram. 250-00949/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la carretera de Begues 
BV-2041
Tram. 250-00950/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre els impresos de sol-
licitud d’arbitratge davant la Junta Arbitral de Consum de 
Catalunya
Tram. 250-00951/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la construcció de les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra al districte de Sarrià - 
Sant Gervasi i de Sant Martí, de Barcelona
Tram. 250-00952/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment de les instal·lacions dels Mossos d’Esquadra a l’esta-
ció de Sants, de Barcelona
Tram. 250-00953/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre les pràctiques de tir 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00954/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre les mancances de les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00955/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el subministrament de 
medicaments als detinguts en les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-00956/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la cobertura de la Xar-
xa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de 
Catalunya (Rescat)
Tram. 250-00957/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
parc mòbil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00958/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’ús de la toponímia a 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 250-00959/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’aplicació del Progra-
ma de consum de llet a les escoles combinat amb el Pla de 
consum de fruites i hortalisses
Tram. 250-00960/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’aplicació del Pla quin-
quennal per a la implantació de xarxes protectores contra 
les pedregades
Tram. 250-00961/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts 
dels plans de millora pendents
Tram. 250-00962/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39
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Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis de les oficines del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural d’Almacelles i 
Alcarràs
Tram. 250-00963/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’anul·lació d’una ins-
trucció del Departament de Justícia amb relació a la conti-
nuïtat dels interins
Tram. 250-00964/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la reobertura del ser-
vei d’urgències nocturnes del CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-00965/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la dotació del Parc de 
Bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès
Tram. 250-00966/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la definició d’«escarni» 
feta per diversos tribunals de justícia
Tram. 250-00967/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’actuació policial al 
Centre Social Can Vies, de Barcelona, el 29 de gener de 
2014
Tram. 250-00968/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el material antiavalots 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00969/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
per a afrontar la manca de mitjans dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00970/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució de rebuig d’unes declaraci-
ons de la presidenta del Partit Popular de Catalunya
Tram. 250-00971/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució de suport als treballadors de 
l’empresa Albasa, de Sant Vicenç de Castellet
Tram. 250-00972/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la continuïtat del cen-
tre de comandament dels Mossos d’Esquadra al Pirineu
Tram. 250-00973/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
Residència Ca n’Oliveres, a Esplugues de Llobregat
Tram. 250-00974/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’elaboració i la trame-
sa al Govern de l’Estat d’una proposta sobre la demarcació i 
la planta judicial a Catalunya
Tram. 250-00975/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució de rebuig del fet que el port 
de Tarragona torni a acollir vaixells de guerra
Tram. 250-00976/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució de rebuig de la Proposició de 
llei orgànica de modificació de la Llei orgànica del poder ju-
dicial, relativa a la justícia universal
Tram. 250-00977/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la 
carretera B-224 al pas pel terme municipal de Sant Esteve 
Sesrovires
Tram. 250-00978/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut de secundària al barri de Can Llong, de Sabadell
Tram. 250-00979/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’urgències nocturnes del CAP Montornès del Vallès
Tram. 250-00980/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
línia de P3 de les escoles Mare de Déu del Rocío i La Vinyala, 
de Sant Vicenç dels Horts
Tram. 250-00981/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la constitució d’un ens 
de planificació i gestió per a preservar el paisatge del Priorat
Tram. 250-00982/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre les proves d’accés a 
advocat i procurador del tribunals
Tram. 250-00994/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre les inversions ferrovià-
ries i els processos d’adjudicació d’obra civil
Tram. 250-01017/10
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’urgències del CAP Sant Pere, de Reus
Tram. 250-01018/10
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre les investigacions in-
ternes i els protocols d’actuació dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01019/10
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’un ter-
cer rail a la línia 11 de rodalia entre Figueres i Portbou i el mi-
llorament de la connectivitat transfronterera
Tram. 250-01020/10
Presentació p. 46
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Proposta de resolució sobre la reformulació del 
programa «Forma i contracta»
Tram. 250-01024/10
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre el finançament de les 
escoles municipals d’ensenyament musical i artístic
Tram. 250-01025/10
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre l’assumpció de la ges-
tió de les actuacions del Programa AGUA al tram final de 
l’Ebre i al delta de l’Ebre
Tram. 250-01026/10
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la rehabilitació de l’Es-
cola Pau Casals, de Rubí
Tram. 250-01027/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre els esllavissaments a 
la carretera C-13 entre Llavorsí i Rialp
Tram. 250-01028/10
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la implantació del títol 
de transport T-10 entre Lleida i Vielha, la Seu d’Urgell, Sort, 
el Pont de Suert, Tremp i Solsona
Tram. 250-01029/10
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre l’aplicació de fórmules 
d’adquisició, contractació i gestió conjunta entre administra-
cions i l’optimació del funcionament de les administracions
Tram. 250-01030/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre els cartells que com-
paren l’alcalde de Badalona amb el dictador Franco
Tram. 250-01031/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució de rebuig de les expressions 
de menysteniment dels Mossos d’Esquadra utilitzades en 
una carrossa del Carnestoltes de Mataró
Tram. 250-01032/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre les places del Cos de 
Mossos d’Esquadra en situació administrativa especial de 
segona activitat
Tram. 250-01033/10
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre l’Escola Vilamagore, 
de Sant Pere de Vilamajor
Tram. 250-01034/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre l’adscripció d’un tèc-
nic d’educació infantil a l’Escola Antoni Gaudí, de Cornellà 
de Llobregat
Tram. 250-01035/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’ac-
tivitat econòmica sostenible al Bages i l’aplicació del Pla 
Phoenix
Tram. 250-01036/10
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la llengua d’a tenció del 
servei telefònic d’emergències 112
Tram. 250-01037/10
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre l’increment de l’import 
de l’ajut per hectàrea de fruita seca i el pagament del deute 
pendent pel mateix concepte
Tram. 250-01038/10
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut a Santa Coloma de Cervelló
Tram. 250-01039/10
Presentació p. 63

Proposta de resolució de solidaritat amb els dos 
ciutadans encausats per haver mostrat dues fotografies de 
preses polítiques al setembre del 2012
Tram. 250-01040/10
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre la presentació d’un in-
forme relatiu a l’import de les despeses en material antiava-
lots del 2013 i la previsió per al 2014
Tram. 250-01041/10
Presentació p. 65

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 reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 270-00004/10
Ponència per a elaborar la proposta p. 66

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
Ponència per a elaborar la proposta p. 66

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’estudi de la transició cap a la reforma horària
Tram. 252-00013/10
Presentació p. 67

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el sector agroalimentari i el problema dels purins
Tram. 302-00134/10
Esmenes presentades p. 69

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el desmembrament de l’Institut Català de la Salut
Tram. 302-00135/10
Esmenes presentades p. 71

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de salut i el futur del sistema sanitari públic
Tram. 302-00136/10
Esmenes presentades p. 73

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’esborrany del decret de plantilles i de provisió de pla-
ces de docents
Tram. 302-00137/10
Esmenes presentades p. 77

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les condicions i els mitjans necessaris per al compliment 
de les funcions dels mossos d’esquadra i els bombers
Tram. 302-00138/10
Esmenes presentades p. 78
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques d’habitatge
Tram. 302-00139/10
Esmenes presentades p. 79

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Delegació de funcions de la presidenta del Parla-
ment
Tram. 246-00002/10
Resolució p. 84

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
Tram. 410-00001/10
Elecció del secretari p. 84

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup de Suport a la Bicicleta
Tram. 413-00002/10
Designació de membres p. 85

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 348/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 6/2013, sobre In-
fraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 
2009 i al 2010
Tram. 290-00303/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 85

Control del compliment de la Resolució 383/X, so-
bre les necessitats educatives al Pla d’Urgell
Tram. 290-00338/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 86

Control del compliment de la Resolució 384/X, so-
bre les unitats de suport a l’educació especial (USEE)
Tram. 290-00339/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 86

Control del compliment de la Resolució 385/X, 
d’oposició a la Llei orgànica per a la millora de la qualitat 
educativa
Tram. 290-00340/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 86

Control del compliment de la Resolució 387/X, so-
bre la retirada del Projecte de llei orgànica per a la millora de 
la qualitat educativa i sobre la defensa del model d’escola 
catalana
Tram. 290-00342/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 87

Control del compliment de la Resolució 389/X, so-
bre el garantiment de la igualtat d’horari de docència per als 
alumnes de les escoles concertades
Tram. 290-00344/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 87

Control del compliment de la Resolució 391/X, so-
bre l’Escola Montserrat Vayreda, de Roses
Tram. 290-00346/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 88

Control del compliment de la Resolució 392/X, so-
bre el compliment de la Resolució 145/X i de rebuig al no-

compliment per part del Govern de les resolucions del Par-
lament sobre l’oferta de línies de P3 i el no-tancament de 
centres per al pròxim curs
Tram. 290-00347/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 88

Control del compliment de la Resolució 393/X, so-
bre la construcció de l’Escola Bufalà II, de Badalona
Tram. 290-00348/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 89

Control del compliment de la Resolució 394/X, so-
bre la licitació de les obres de construcció de l’Escola Bada-
lona Port, de Badalona
Tram. 290-00349/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 89

Control del compliment de la Resolució 397/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 10/2013, sobre el 
compte general de les corporacions locals, corresponent a 
l’exercici 2011
Tram. 290-00350/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 89

Control del compliment de la Resolució 422/X, so-
bre l’Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local
Tram. 290-00375/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 91

Control del compliment de la Resolució 423/X, so-
bre les mesures a emprendre pel Govern de la Generalitat i 
el Govern de l’Estat amb relació a les riuades del 18 de juny 
de 2013 a Aran i al Pallars Sobirà
Tram. 290-00376/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 92

Control del compliment de la Resolució 461/X, so-
bre el millorament de la travessia urbana de la carretera 
C-35 al pas per Sant Celoni
Tram. 290-00413/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 94

Control del compliment de la Resolució 493/X, so-
bre la inclusió del peatge de les Fonts, de la carretera C-16, 
en el Pla d’homogeneïtzació de peatges
Tram. 290-00441/10
Sol·licitud de pròrroga p. 94
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 94

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 51/X, sobre 
l’ocupació en el sector industrial
Tram. 390-00051/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 95

Control del compliment de la Moció 57/X, sobre el 
futur dels mitjans públics
Tram. 390-00057/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 101

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la 
Generalitat davant el Ple perquè informi sobre la previsió de 
declarar unilateralment la independència de Catalunya
Tram. 361-00006/10
Rectificació del text presentat p. 101

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb el conseller d’Economia 
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i Coneixement sobre la dimissió del director del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 354-00230/10
Rebuig de la sol·licitud p. 102

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre la 
derogació del tercer grau penitenciari a diversos ex-alts càr-
recs de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 354-00249/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre la sentència del Tribunal de Jus-
tícia de la Unió Europeu relativa al cèntim sanitari
Tram. 354-00260/10
Sol·licitud i tramitació p. 102

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les activitats del col-
lectiu Mossos per la Independència
Tram. 354-00267/10
Rebuig de la sol·licitud p. 102

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre l’acord del Govern 
d’unificar en un ens públic de gestió els centres sanitaris de 
dependència pública de Lleida
Tram. 354-00268/10
Sol·licitud i tramitació p. 102

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
la reducció de plantilla als jutjats de violència sobre la dona
Tram. 354-00272/10
Sol·licitud i tramitació p. 102

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones amb el conseller de la Presidència 
sobre la creació d’un grup de treball per a avaluar les pro-
postes de racionalització dels horaris de la plataforma Ara 
És l’Hora
Tram. 354-00275/10
Sol·licitud i tramitació p. 103

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la desarticulació de 
les bandes Latin Kings i Bloods i sobre la implantació de 
bandes de diferents orígens
Tram. 354-00276/10
Sol·licitud i tramitació p. 103

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de 
la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00895/10
Sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00896/10
Sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Co-
di civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 

10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les successions
Tram. 352-00897/10
Sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Juan Gómez Martí-
nez, notari i membre de l’Observatori de Dret Privat de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de modificació dels lli-
bres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya 
i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre 
quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00898/10
Sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Carme Trilla, repre-
sentant de Càritas, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil 
de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de 
juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
successions
Tram. 352-00899/10
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Entitats pel Fons Social de l’Habitatge 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de 
Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de ju-
liol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
successions
Tram. 352-00900/10
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació 
al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de 
la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00901/10
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00902/10
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de l’Advocacia de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i 
cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00903/10
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00904/10
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Co-
di civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 
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10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les successions
Tram. 352-00905/10
Sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres pri-
mer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de 
modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00906/10
Sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de 
la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00907/10
Sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, se-
gon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modifica-
ció de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00908/10
Sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00909/10
Sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00910/10
Sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Co-
di civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 
10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les successions
Tram. 352-00911/10
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Direcció General de Patrimoni amb relació al Projecte 
de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00912/10
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana d’Advocats de Família amb relació 
al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de 
la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00913/10
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de Miguel Ángel Gime-
no Jubero, president del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de modificació dels lli-
bres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya 
i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre 
quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00914/10
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’Oriol Rusca i Nadal, 
degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de 
la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00915/10
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de Luis Suárez Arias, 
degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils 
i Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, 
del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00916/10
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé i 
Favaró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya i director 
de la Comissió de Codificació, amb relació al Projecte de llei 
de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, 
del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00917/10
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de Josep Delfí Guàrdia 
i Canela, president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legis-
lació, amb relació al Projecte de llei de modificació dels lli-
bres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya 
i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre 
quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00918/10
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de Mercè Mira i Cor-
tadella, presidenta de la Societat Catalana d’Advocats de 
Família, amb relació al Projecte de llei de modificació dels lli-
bres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya 
i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre 
quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00919/10
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de Joan Manel Abril i 
Campoy, president de la Secció d’Harmonització de la Co-
missió de Codificació, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi 
civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 
de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les successions
Tram. 352-00920/10
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, se-
gon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modifica-
ció de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00921/10
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
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de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00922/10
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Co-
di civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 
10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les successions
Tram. 352-00923/10
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana d’Advocats de Família amb relació 
al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de 
la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00924/10
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’Antoni Vaquer Aloy, 
catedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, se-
gon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modifica-
ció de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00925/10
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Professional de la Magistratura amb relació 
al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de 
la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00926/10
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de Jutges per a la Democràcia amb relació al Projecte de llei 
de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, 
del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00927/10
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Jutges i Magistrats «Francisco de Vito-
ria» amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de 
modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00928/10
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de 
la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00929/10
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 

10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00930/10
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00931/10
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat del Col·legi de Registradors de la Propietat i 
Mercantils amb relació al Projecte de llei de modificació dels 
llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalu-
nya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 352-00932/10
Sol·licitud p. 109

Sol·licitud de compareixença d’Adela Ferré, direc-
tora de l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi del sector de les bio-
ciències a Catalunya. Una aposta pel valor i el creixement», 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè 
presenti aquest informe
Tram. 356-00553/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Ven-
drell, directora general de Biocat, davant la Comissió d’En-
senyament i Universitats perquè presenti l’«Informe Biocat 
2013. Anàlisi del sector de les biociències a Catalunya. Una 
aposta pel valor i el creixement»
Tram. 356-00554/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Sol·licitud de compareixença de Carles Constan-
te, representant del Departament de Salut al Patronat del 
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre 
la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa 
de Bar celona
Tram. 356-00573/10
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Sol·licitud de compareixença de Josep Martorell, 
representant del Departament d’Economia i Coneixement al 
Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelo-
na, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè 
informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00574/10
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Sol·licitud de compareixença de Jordi Camí, repre-
sentant de l’Ajuntament de Barcelona al Patronat del Centre 
de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la 
dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa 
de Barcelona
Tram. 356-00575/10
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Sol·licitud de compareixença del representant de 
l’Institut de Salut Carles III al Patronat del Centre de Medi-
cina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats perquè informi sobre la dimissió del 
director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00576/10
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Sol·licitud de compareixença del representant del 
Consell Superior d’Investigacions Científiques al Patronat 
del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la 
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Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre 
la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa 
de Barcelona
Tram. 356-00577/10
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Sol·licitud de compareixença del representant de la 
Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat del Centre 
de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la 
dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa 
de Barcelona
Tram. 356-00578/10
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Sol·licitud de compareixença del representant de la 
Universitat de Barcelona al Patronat del Centre de Medici-
na Regenerativa de Barcelona davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats perquè informi sobre la dimissió del 
director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00579/10
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença del representant de la 
Universitat Politècnica de Catalunya al Patronat del Centre 
de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la 
dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa 
de Barcelona
Tram. 356-00580/10
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença d’Àngel Raya, director 
del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi so-
bre la dimissió de l’anterior director del Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona i sobre les línies de recerca del 
Centre
Tram. 356-00581/10
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Es-
tat d’Investigació del Ministeri d’Economia i Hisenda davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi so-
bre la dimissió del director del Centre de Medicina Regene-
rativa de Barcelona i sobre les línies de recerca del Centre
Tram. 356-00582/10
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre el canvi de la seu de la 
regió d’emergències de Girona
Tram. 356-00604/10
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença del director dels Ser-
veis Territorials d’Interior a Girona davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre el canvi de la seu de la regió 
d’emergències de Girona
Tram. 356-00605/10
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Medicus Mundi davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè presenti l’informe «La salut en 
la cooperació i l’ajuda humanitària 2013»
Tram. 356-00606/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença de Climent Giné, pro-
fessor de la Universitat Ramon Llull, davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre l’escola 
inclusiva
Tram. 356-00619/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença de la directora de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya davant la Co-
missió d’Interior perquè expliqui els efectes de l’admissió a 
tràmit de la querella presentada contra professionals i direc-
tius de l’Institut
Tram. 356-00620/10
Rebuig de la sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença de Jordi Boixareu 
Cortina, director del Programa per a l’aplicació i el desen-
volupament dels tributs de Catalunya, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui el des-
envolupament de l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 356-00621/10
Sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença de Juan Iglesias Ca-
pellas, director del Programa per a la definició i l’assesso-
rament de la implementació d’un nou model d’administració 
tributària de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè expliqui el desenvolupament de 
l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 356-00622/10
Sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Relacions Laborals i Qualitat en el Treball davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè expliqui el conveni de col-
laboració per a impulsar actuacions i polítiques per a la pro-
moció de la igualtat entre homes i dones en el món laboral 
incorporant la perspectiva de gènere
Tram. 356-00634/10
Sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de 
l’Institut Català de les Dones davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones perquè expliqui el conveni de col·laboració 
per a impulsar actuacions i polítiques per a la promoció de la 
igualtat entre homes i dones en el món laboral incorporant la 
perspectiva de gènere
Tram. 356-00635/10
Sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans perquè informi sobre la situació sanitària dels cen-
tres penitenciaris i les plagues d’insectes que els afecten
Tram. 356-00639/10
Sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
de Cooperació al Desenvolupament i responsable de l’Agèn-
cia Catalana de Cooperació al Desenvolupament davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per-
què presenti les línies mestres del seu mandat
Tram. 356-00640/10
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Compareixença del ministre d’Afers Exteriors i de 
Cooperació davant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir 
perquè exposi l’informe sobre les conseqüències econòmi-
ques d’una hipotètica independència de Catalunya
Tram. 356-00645/10
Sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Unitat contra el Feixisme i el Racisme davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi 
sobre les activitats i els objectius de l’entitat
Tram. 356-00648/10
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya davant la Comissió 
d’Estudi del Dret a Decidir perquè informi sobre el llibre Eco-
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nomia de Catalunya. Preguntes i respostes sobre l’impacte 
econòmic de la independència
Tram. 356-00650/10
Sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença del ministre d’Afers 
Exteriors i de Cooperació davant la Comissió d’Estudi del 
Dret a Decidir perquè exposi l’informe sobre les conseqüèn-
cies econòmiques de la independència de Catalunya
Tram. 356-00651/10
Sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença del portaveu de l’Ob-
servatori contra l’Homofòbia davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones perquè presenti l’informe corresponent al 
2013
Tram. 356-00652/10
Sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Observatori Dona, Empresa i Economia davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la 
situació de les dones en els consells d’administració de les 
empreses
Tram. 356-00656/10
Sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans perquè informi sobre els actes organitzats amb mo-
tiu de la commemoració del Tricentenari del 1714 als centres 
penitenciaris
Tram. 356-00659/10
Sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè exposi la seva posició sobre 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. 356-00662/10
Sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença d’Ivan Rodríguez Cór-
doba, representant de la Plataforma d’Afectats de l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya, davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre l’avaluació del curs de formació 
bàsica per a la policia de l’Institut i sobre les presumptes ir-
regularitats denunciades en una querella admesa a tràmit en 
el Jutjat d’Instància n. 2 de Mollet del Vallès
Tram. 356-00663/10
Sol·licitud p. 114

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

Sessió informativa de la Comissió de la Infància 
amb el conseller de Salut sobre la malnutrició infantil
Tram. 355-00075/10
Substanciació p. 114

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre la seguretat i la gestió del risc amb 
relació al Pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya 
(Sismicat), la plataforma Casablanca, els pous Lubina i Mon-
tanazo i les centrals nuclears
Tram. 355-00087/10
Substanciació p. 115

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el conseller de Cultura sobre l’Agència Catalana de 
Patrimoni Cultural
Tram. 355-00088/10
Substanciació p. 115

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
Substanciació p. 115

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el conseller de Cultura sobre els objectius i el funci-
onament de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Tram. 355-00101/10
Substanciació p. 115

Sessió informativa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre la deroga-
ció del tercer grau penitenciari a diversos ex-alts càrrecs de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 355-00124/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 115

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb la vicepresidenta del Govern sobre el procés de 
reforma de l’Administració de la Generalitat
Tram. 355-00125/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 115

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

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació Catalana Projecte per a un Governament Democràtic 
Mundial davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació per a informar sobre la campanya “Per l’es-
tabliment d’una assemblea parlamentària de les Nacions 
Unides”
Tram. 357-00340/10
Substanciació p. 115

Compareixença d’una representació de l’Agrupa-
ció de Personal Penitenciari de la Federació de Serveis a la 
Ciutadania de Comissions Obreres davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans per a informar sobre la situació de 
les presons
Tram. 357-00384/10
Substanciació p. 116

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors de Presons davant la Comissió de Jus-
tícia i Drets Humans per a informar sobre la situació de les 
presons
Tram. 357-00385/10
Substanciació p. 116

Compareixença d’una representació de la Candi-
datura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Admi-
nistració de Catalunya davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans per a informar sobre la situació de les presons
Tram. 357-00386/10
Substanciació p. 116

Compareixença d’una representació de la Central 
Sindical Independent i de Funcionaris davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans per a informar sobre la situació de 
les presons
Tram. 357-00387/10
Substanciació p. 116

Compareixença d’una representació de l’Agrupació 
dels Cossos d’Administració d’Institucions Penitenciàries 
davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a infor-
mar sobre la situació de les presons
Tram. 357-00388/10
Substanciació p. 116

Compareixença del secretari de Salut Pública da-
vant la Comissió de la Infància per a explicar l’evolució de 
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l’enquesta de salut de Catalunya pel que fa a la població 
infantil
Tram. 357-00566/10
Substanciació p. 116

Compareixença d’una representació de la Cambra 
de Comerç de Barcelona davant la Comissió de Polítiques 
de Lluita contra la Des ocupació perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00570/10
Substanciació p. 116

Compareixença d’una representació de la Intersin-
dical-CSC davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra 
la Desocupació perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00571/10
Substanciació p. 117

Compareixença d’una representació de Medicus 
Mundi davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació per a presentar l’informe «La salut en la coope-
ració i l’ajuda humanitària 2013»
Tram. 357-00598/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de la directora general de Coope-
ració al Desenvolupament i responsable de l’Agència Cata-
lana de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a presentar 
les línies mestres del seu mandat
Tram. 357-00599/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença d’una representació d’Unitat con-
tra el Feixisme i el Racisme davant la Comissió d’Acció Ex-
terior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre les 
activitats i els objectius de l’entitat
Tram. 357-00600/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117
Substanciació p. 117

Compareixença d’Adela Ferré, directora de l’«In for-
me Biocat 2013. Anàlisi del sector de les biociències a Ca-
talunya. Una aposta pel valor i el creixement», davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats per a presentar aquest 
informe
Tram. 357-00601/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de Montserrat Vendrell, directora 
general de Biocat, davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats per a presentar l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi del 
sector de les biociències a Catalunya. Una aposta pel valor 
i el creixement»
Tram. 357-00602/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117
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Compareixença de Climent Giné, professor de la 
Universitat Ramon Llull, davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats per a informar sobre l’escola inclusiva
Tram. 357-00603/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença d’una representació del RACC da-
vant la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària perquè hi 
faci aportacions
Tram. 357-00604/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença de Sergi Román Cordón, respon-
sable a Catalunya de la Plataforma Motera para la Seguridad 
Vial, davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària per-
què hi faci aportacions
Tram. 357-00605/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença de Joaquim Vilaplana Boloix, vi-
cepresident de la Federació Catalana de Ciclisme, davant 
la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària perquè hi faci 
aporta cions
Tram. 357-00606/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe sobre l’apartat 41 de la Resolució 476/X del 
Parlament de Catalunya, per la qual s’aproven les conclu-
sions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de 
Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en 
Esdeveniments de Masses
Tram. 335-00001/10
Presentació p. 118

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel 
Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parla-
ment contra la Llei de l’Estat 24/2013, del 26 de desembre, 
del sector elèctric
Tram. 380-00004/10
Al·legacions que formula el Parlament p. 119
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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 l’impost sobre els dipòsits en les en-
titats de crèdit
Tram. 200-00001/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 29, 26.03.2014, DSPC-P 54

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 26 de 
març de 2014, ha debatut el Dictamen de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost referent al Projecte 
de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit (tram. 200-00001/10), i les esmenes reservades 
pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au-
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de l’impost sobre els dipòsits  
en les entitats de crèdit

Preàmbul

La situació economicofinancera mundial ha portat 
molts països a una situació de dèficit públic sostingut 
que cal reconduir mitjançant l’adopció de mesures que 
tendeixin al reequilibri pressupostari. Entre aquestes 
mesures cal incloure les que suposen un increment 
d’ingressos fiscals –i, per tant, un esforç social dels 
qui disposen de més recursos– que ha de respondre als 
principis d’igualtat i progressivitat. És en aquest marc 
que es considera que el sector financer hauria de con-
tribuir de manera més substancial a les finances públi-
ques, i així en diversos països europeus s’han introduït 
tributs addicionals aplicables directament a les entitats 
financeres. Una de les figures utilitzades ha estat, pre-
cisament, un gravamen sobre el passiu de les entitats i, 
en aquesta línia, el Govern de la Generalitat va apro-
var el Decret llei 5/2012, del 18 de desembre, de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, el qual 
va ésser validat el 23 de gener de 2013, sens perjudi-
ci que el Parlament també va acordar, de conformitat 
amb el que estableix l’Estatut d’autonomia, tramitar-lo 
com a projecte de llei.

D’acord amb l’Estatut d’autonomia, la Generalitat té 
capacitat per a determinar el volum i la composició 

dels seus ingressos en l’àmbit de les competències 
financeres que té atribuïdes, entre les quals hi ha la 
competència per a establir tributs propis. En tot cas, 
però, aquesta competència és limitada per la llei orgà-
nica a què fa referència l’article 157 de la Constitució 
espanyola, la funció de la qual actualment correspon a 
la Llei orgànica de finançament de les comunitats au-
tònomes (LOFCA). Altres comunitats autònomes han 
creat tributs similars i el Tribunal Constitucional n’ha 
avalat la constitucionalitat en la Sentència 210/2012, 
del 14 de novembre.

L’impost grava els dipòsits efectuats pels clients en les 
entitats de crèdit, sempre que comportin el que s’ano-
mena «obligació de restitució», és a dir, els dipòsits 
bancaris habituals establerts mitjançant comptes cor-
rents o comptes d’estalvi, a la vista o a termini. Allò 
que es grava és la captació o la tinença de fons de ter-
ceres persones sota la forma de dipòsits en entitats fi-
nanceres, que són els subjectes passius de l’impost, i 
a les quals es prohibeix que el repercuteixin en llurs 
clients. S’hi introdueixen alguns casos de no-subjec-
ció: el Banc d’Espanya, el Banc Central Europeu, el 
Banc Europeu d’Inversions, l’Institut de Crèdit Ofici-
al, l’Institut Català de Finances, les seccions de crèdits 
de cooperatives i, amb caràcter general, les autoritats 
de regulació monetària.

Pel que fa als elements quantificadors del tribut, la base 
imposable queda fixada en la mitjana aritmètica i tri-
mestral de les partides corresponents als dipòsits de ter-
cers que s’integren al passiu del balanç de les entitats de 
crèdit, i que corresponguin als dipòsits fets a les seus i 
les oficines operatives de l’entitat situades a Catalunya. 
La quota íntegra es determina amb l’aplicació d’una es-
cala de gravamen progressiva de tres trams –fins a 150 
milions d’euros, de 150 a 600 milions d’euros i més de 
600 milions d’euros–, als quals s’ha d’aplicar el tipus 
del 0,3%, del 0,4% i del 0,5%, respectivament.

També s’estableixen un seguit de deduccions, algunes 
de generals −com ara la deducció fixa per cada oficina 
oberta a Catalunya− i altres d’específiques −com, per 
exemple, els imports que es destinen a finalitats d’uti-
litat pública, interès social, interès ambiental i promo-
ció econòmica.

Llevat dels casos que l’entitat de crèdit iniciï l’activitat 
a Catalunya en una data posterior a l’1 de gener o que 
la finalitzi en una data anterior al 31 de desembre, el 
període impositiu és l’any natural i l’impost es merita 
l’últim dia del període impositiu. La gestió i la recap-
tació de l’impost corresponen a l’Agència Tributària 
de Catalunya, sens perjudici de la col·laboració amb 
els òrgans administratius competents en la inspecció 
de les entitats financeres. Finalment s’estableixen pre-
ceptes que regulen aspectes procedimentals del règim 
sancionador i de la revisió d’actes.

Aquesta llei també inclou disposicions que determi-
nen la continuïtat temporal de la regulació establerta 
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pel Decret llei 5/2012, el qual es manté vigent per bé 
que la seva aplicabilitat es veu desplaçada en allò que 
queda substituït per la nova regulació.

Article 1. Naturalesa i objecte

L’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit és 
un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, de na-
turalesa directa, que grava els dipòsits constituïts pels 
clients en les entitats de crèdit, per qualsevol negoci i 
varietat jurídica, sempre que comportin l’obligació de 
restitució.

Article 2. Àmbit territorial d’aplicació

L’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit és 
aplicable en l’àmbit territorial de Catalunya.

Article 3. Fet imposable

El fet imposable de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit és constituït per la captació i tinen-
ça de fons de tercers, sigui quina sigui llur naturalesa 
jurídica, en forma de dipòsits, per part de les entitats 
a què fa referència l’article 5, sempre que comportin 
l’obligació de restitució.

Article 4. Supòsits de no-subjecció

No estan subjectes a l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit: 

a) El Banc d’Espanya.
b) El Banc Central Europeu.
c) El Banc Europeu d’Inversions.
d) L’Institut de Crèdit Oficial.
e) L’Institut Català de Finances.
f) Les seccions de crèdit de les cooperatives.
g) Amb caràcter general, les autoritats de regulació 
monetària.

Article 5. Subjectes passius

1. Són subjectes passius de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit, a títol de contribuents, les per-
sones jurídiques que, d’acord amb la normativa aplica-
ble, tenen la consideració d’entitats de crèdit i capten 
fons de tercers amb obligació de restituir-los, en l’àm-
bit territorial de Catalunya, sigui per mitjà de llur seu 
central, sucursals o oficines operatives situades en el 
dit àmbit territorial.

2. Es prohibeix la repercussió a tercers de la quota de 
l’impost. No tenen efecte davant l’Administració tribu-
tària de Catalunya els pactes que contradiguin aquesta 
disposició.

Article 6. Base imposable

1. Constitueix la base imposable de l’impost, com a 
manifestació de la capacitat econòmica, la quantia 
econòmica total equivalent al resultat de fer la mitjana 
aritmètica de les dades del final de cada trimestre na-

tural del període impositiu, de les partides P4.2.1 –di-
pòsits a la vista– i P4.2.2 –dipòsits a termini d’altres 
sectors residents– del passiu del balanç de les entitats 
de crèdit que restin incloses, en llurs estats financers 
individuals, en la part que correspongui als dipòsits 
captats per les seus, sucursals i oficines operatives si-
tuades en l’àmbit territorial de Catalunya. Aquesta 
quantia ha d’ésser minorada amb els «ajustaments per 
valoració» inclosos en la partida 4.2.5 que correspon-
guin a les dites seus, sucursals i oficines.

2. A l’efecte de determinar els paràmetres d’aquest ar-
ticle, és aplicable el que disposen el títol segon i l’an-
nex 4 de la Circular 4/2004, del 22 de desembre, del 
Banc d’Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes 
d’informació financera pública reservada i models 
d’estats financers, o la norma que la substitueixi.

Article 7. Tarifa de l’impost

La tarifa de l’impost es compon dels tipus tributaris 
aplicables a la base imposable establerts en l’escala de 
gravamen següent: 

Base  
imposable 

màxima  
(en euros)

Quota  
íntegra  

(en euros)

Resta base 
imposable 
fins euros

Tipus aplicable 
(percentatge)

– – 150.000.000 0,3
150.000.000 450.000 600.000.000 0,4
600.000.000 2.250.000 en endavant 0,5 

Article 8. Deduccions

1. Són deduïbles de la quota íntegra, amb caràcter ge-
neral, de la manera establerta per reglament, les quan-
titats anuals següents: 

a) 200.000 euros si el domicili social de l’entitat de 
crèdit és a Catalunya.

b) 4.000 euros per cada sucursal o oficina operativa 
situada en l’àmbit territorial de Catalunya, que s’eleva 
a 8.000 euros si la sucursal o l’oficina està situada en 
municipis amb una població inferior a 2.000 habitants, 
d’acord amb el padró.

2. A més del que estableix l’apartat 1, també són de-
duïbles, amb l’acord previ amb el departament compe-
tent en matèria pressupostària en els termes que s’esta-
bleixin per reglament, els imports següents: 

a) Els imports que es destinen, en els termes de la llei 
de pressupostos de cada exercici i en l’àmbit territori-
al de Catalunya, a finalitats d’utilitat pública, d’interès 
social, d’interès ambiental o de promoció econòmica.

b) Els imports destinats directament pel subjecte pas-
siu a activitats socials fetes en el territori de Catalu-
nya, i també les aportacions a fundacions especials per 
activitat social feta en el mateix territori. Si l’entitat 
financera és controlada per una caixa d’estalvis o una 
fundació bancària, és deduïble l’import de l’aportació 
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que aquesta última destini a l’activitat social feta en el 
territori de Catalunya, amb el límit de la suma del di-
vidend pagat per l’entitat financera a la caixa d’estalvis 
o fundació bancària i de les altres aportacions efectua-
des per l’entitat financera en el mateix període imposi-
tiu a favor de la caixa o fundació.

3. Amb relació al que disposa l’apartat 2, per a aplicar 
les deduccions cal que les quantitats amb dret a deduc-
ció siguin efectivament una despesa real per a l’entitat 
o, amb la transferència corresponent prèvia, ho siguin 
per a altres entitats dependents d’aquesta. Si es trac-
ta de despeses pluriennals, es pot deduir la quantitat 
efectivament invertida en cada exercici o deduir la to-
talitat de l’import de la inversió en el primer període 
impositiu, sempre que en aquest darrer cas l’execució 
de la despesa o inversió es faci dins els dos anys im-
mediatament següents, sens perjudici de les liquidaci-
ons que, per al cas d’incompliment de la justificació, 
puguin girar-se, amb els interessos de demora corres-
ponents i les sancions que en aquest cas siguin perti-
nents.

Article 9. Quota tributària

1. La quota íntegra és el resultat d’aplicar a la base im-
posable l’escala de gravamen establerta per l’article 7.

2. La quota líquida és el resultat d’aplicar sobre la quo-
ta íntegra les deduccions establertes per l’article 8. La 
quota líquida no pot tenir un valor inferior a 0 euros.

Article 10. Període impositiu i meritació

1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, 
sens perjudici del que estableix l’apartat 2.

2. Si l’inici de l’activitat de les entitats de crèdit s’esde-
vé en una data posterior a l’1 de gener, el període im-
positiu comprèn des de la data de l’inici de l’activitat 
fins al 31 de desembre del mateix any. En el cas que 
s’extingeixi la personalitat jurídica de l’entitat de crè-
dit o que la seu central, les sucursals o les oficines ope-
ratives deixin d’estar situades en el territori de Catalu-
nya, el període impositiu comprèn des de l’1 de gener 
fins a la data efectiva de l’extinció de la personalitat 
jurídica o de la clausura de la seu, les sucursals o les 
oficines.

3. L’impost es merita l’últim dia del període impositiu.

Article 11. Autoliquidació

1. Les entitats financeres estan obligades a presentar 
l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés cor-
responent dins el termini que es fixi per reglament.

2. L’autoliquidació ha d’anar acompanyada dels llistats 
que es determinin per reglament, amb informació re-
lativa al saldo final de cada un dels quatre darrers tri-
mestres naturals de cada seu central, sucursal i oficina 
operativa de l’entitat que estigui situada a Catalunya, 
desglossada per modalitats. Les entitats no es poden 

emparar en el secret bancari per a ometre dades en la 
dita informació.

3. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per mitjà 
d’una ordre del conseller o consellera del departament 
competent en matèria tributària.

Article 12. Gestió, recaptació i inspecció

La gestió, la recaptació i la inspecció de l’impost cor-
responen a l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de 
l’Agència Tributària de Catalunya, sens perjudici de la 
col·laboració amb els òrgans d’inspecció sectorialment 
competents per raó dels establiments financers que 
són objecte de control.

Article 13. Infraccions i sancions

1. Les infraccions tributàries es tipifiquen i se sanci-
onen d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
58/2003, del 17 de desembre, general tributària, i les 
normes reglamentàries que la despleguen.

2. Les sancions han d’ésser imposades pels òrgans 
competents de l’Agència Tributària de Catalunya.

3. La deslocalització de dipòsits provinents d’oficines 
situades en el territori de Catalunya que es comptabi-
litzin en oficines situades fora d’aquest territori es tipi-
fica com a infracció molt greu.

4. La sanció tributària corresponent a la infracció per 
deslocalització de dipòsits ha d’ésser igual al 50% de 
la quota deixada d’ingressar per aquest concepte. En 
cas de reincidència, la sanció pot arribar al 100% de la 
quota deixada d’ingressar.

Article 14. Recursos i reclamacions

Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i re-
captació dictats en l’àmbit de l’impost sobre els dipò-
sits en les entitats de crèdit es pot interposar un recurs 
de reposició potestatiu o una reclamació economico-
administrativa davant la Junta de Finances.

Disposicions addicionals

Primera. Normativa supletòria

En l’aplicació d’aquest tribut regeix supletòriament la 
Llei general tributària i les normes complementàries 
que la desenvolupen.

Segona. Obligacions nascudes del Decret llei 
5/2012

1. L’obligació de contribuir i la resta d’obligacions dels 
contribuents i subjectes passius de l’impost que van 
néixer com a conseqüència de l’entrada en vigor del 
Decret llei 5/2012, del 18 de desembre, de l’impost so-
bre els dipòsits en les entitats de crèdit, són exigibles 
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en els termes establerts per aquesta llei a partir de la 
data en què entri en vigor.

2. Sens perjudici del que estableix l’article 11, els sub-
jectes passius han de presentar i ingressar l’autoliqui-
dació de l’impost corresponent a l’exercici del 2013 en-
tre l’1 i el 20 d’octubre de 2014.

Disposició final

1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, amb re-
lació als exercicis que a la seva entrada en vigor ja ha-
gin iniciat llur període impositiu, també és aplicable 
aquesta llei, llevat que resulti més favorable per als 
contribuents l’aplicació del que disposa el Decret llei 
5/2012, del 18 de desembre, de l’impost sobre els dipò-
sits en les entitats de crèdit.

Palau del Parlament, 26 de març de 2014

 La vicepresidenta primera,
El secretari tercer en funcions de presidenta
Josep Rull i Andreu Anna Simó i Castelló

Llei de mesures relatives al Fons de coope-
ració local de Catalunya del 2013 i el 2014
Tram. 200-00018/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 29, 26.03.2014, DSPC-P 54

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de 
març de 2014, a proposta del Govern, un cop escol-
tada la Junta de Portaveus i d’acord amb l’article 126 
del Reglament, ha acordat de tramitar directament i en 
lectura única el Projecte de llei de mesures relatives 
al Fons de cooperació local de Catalunya del 2013 i el 
2014 (tram. 200-00018/10).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 
55.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article 126 del Regla-
ment del Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de mesures relatives al Fons de cooperació 
local de Catalunya del 2013 i el 2014

Preàmbul

L’article 219 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
disposa que la Generalitat ha d’establir un fons de co-
operació local destinat als governs locals, que s’ha de 

dotar a partir de tots els ingressos tributaris de la Ge-
neralitat i que s’ha de regular per mitjà d’una llei del 
Parlament.

D’acord amb aquest precepte, l’import i els criteris de 
distribució d’aquest fons s’han anat regulant mitjan-
çant les lleis de pressupostos anuals de la Generalitat, 
conforme a les especificitats de l’organització territori-
al de Catalunya. No obstant això, la limitació del crè-
dit prorrogat corresponent a l’exercici 2013 ha com-
portat que els recursos disponibles no fossin suficients 
per a dotar el Fons de cooperació local de Catalunya.

Aquesta llei s’aprova amb la finalitat de garantir la su-
ficiència financera tant dels ajuntaments com dels con-
sells comarcals.

Pel que fa als ajuntaments, s’havia de fer una distribu-
ció fonamentada en criteris diferents als emprats en 
exercicis anteriors, de manera que s’atorguessin més 
recursos als ajuntaments amb necessitats de finança-
ment superiors i tenint en compte tant els recursos pro-
vinents de la Generalitat com els procedents d’altres 
administracions i, en particular, de la participació en 
els ingressos de l’Estat (PIE).

En aquest sentit, per a fer efectiu el Fons de coopera-
ció local de Catalunya del 2013 per als ajuntaments 
en termes de suficiència financera, aquesta llei esta-
bleix una dotació complementària d’un import màxim 
de 52.670.662,40 euros, que correspon a la diferència 
existent entre l’import del Fons de cooperació local de 
Catalunya per als ajuntaments de l’any 2012 i l’import 
d’aquest mateix fons per al 2013, quantitat que s’ha de 
distribuir als ajuntaments en un període de tres anys. 
Amb aquesta dotació complementària, els ajunta-
ments hauran rebut la totalitat del Fons de cooperació 
local de Catalunya corresponent als ajuntaments per 
al 2013.

D’altra banda, la restricció pressupostària ha afectat 
també la participació dels consells comarcals en la 
distribució del Fons de cooperació local i ha incidit en 
llur finançament. Per aquest motiu, aquesta llei tam-
bé estableix una dotació complementària al Fons de 
cooperació local de Catalunya per als consells comar-
cals per als anys 2013 i 2014 d’un import màxim de 
3.514.699,57 euros per a cadascuna de les anualitats, 
que es farà efectiu d’acord amb la despesa pluriennal 
corresponent.

En conseqüència, amb aquesta llei s’adopten mesures 
conduents al restabliment de la sostenibilitat financera 
dels ajuntaments i els consells comarcals.

Article 1. Distribució del Fons de cooperació 
local de Catalunya corresponent als 
ajuntaments per al 2013

1. El Fons de cooperació local de Catalunya correspo-
nent als ajuntaments per a l’any 2013 a què es refereix 
la disposició addicional trentena de la Llei 2/2014, del 
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27 de gener, de mesures fiscals, administratives, finan-
ceres i del sector públic, es distribueix sobre la base 
dels ingressos rebuts pels ajuntaments en concepte de 
Fons de cooperació local de Catalunya per al 2012 i te-
nint en compte també la resta d’ingressos de la matei-
xa naturalesa rebuts el 2013 com a participació en els 
ingressos de l’Estat.

2. El Departament de Governació i Relacions Insti-
tucionals ha de fer la distribució a què fa referència 
l’apartat 1 garantint l’import del Fons de cooperació 
local de Catalunya de l’any 2012 a tots els ajuntaments 
que no hagin tingut cap increment en la participació 
en els ingressos de l’Estat i atribuint a la resta d’ajun-
taments la diferència entre el Fons de cooperació local 
de Catalunya de l’any 2012 i el dit increment.

Article 2. Dotació complementària al Fons de 
cooperació local de Catalunya corresponent 
als ajuntaments per al 2013

1. Amb caràcter complementari, en concepte de Fons 
de cooperació local de Catalunya corresponent als 
ajuntaments per al 2013, s’afegeix un import màxim 
de 52.670.662,40 euros per a afrontar la diferència en-
tre les aportacions del Fons de cooperació local de Ca-
talunya corresponent als ajuntaments per al 2013 i el 
corresponent a l’any 2012. Aquest import s’ha de re-
partir en tres anualitats.

2. La dotació complementària a què fa referència 
l’apartat 1 inclou la quantitat de 3.938.597,84 euros per 
al foment de la prestació supramunicipal de serveis, 
que s’ha de distribuir d’acord amb els criteris que de-
termina l’article 51 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, 
de pressupostos de la Generalitat per al 2012.

Article 3. Dotació complementària al Fons de 
cooperació local de Catalunya corresponent 
als consells comarcals per al 2013 i el 2014

Amb caràcter complementari, en concepte de Fons de 
cooperació local de Catalunya corresponent als con-
sells comarcals per als anys 2013 i 2014, s’afegeix un 
import màxim de 3.514.699,57 euros per a cadascuna 
de les dues anualitats, que s’ha de fer efectiu d’acord 
amb la despesa pluriennal corresponent.

Disposició addicional. Adaptació de les quanties 
per als consells comarcals de la Llei 1/2014

Les quanties que estableix l’article 49.a i b de la Llei 
1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Gene-
ralitat per al 2014, per als consells comarcals s’han 
d’adaptar als càlculs que resultin de la nova dotació 
pressupostària, integrada pel Fons de cooperació local 
de Catalunya corresponent als consells comarcals per 
a l’any 2014 i la dotació complementària a què fa refe-
rència l’article 3.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014

 La vicepresidenta primera,
El secretari quart en funcions de presidenta
David Companyon i Costa Anna Simó i Castelló

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 579/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la formació en prevenció d’abu-
sos sexuals entre adolescents per als pro-
fessionals dels centres residencials d’acció 
educativa
Tram. 250-00869/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió núm. 22, 18.03.2014, DSPC-C 370

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 18 de març de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la prevenció d’abu-
sos sexuals entre adolescents als Centres Residencials 
d’Acció Educativa (tram. 250-00869/10), presentada 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 57457).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incre-
mentar les activitats de formació dels professionals 
dels centres residencials d’acció educativa (CRAE) 
amb l’objectiu de: 

a) Conèixer la manifestació de l’abús sexual entre 
iguals i els indicadors per a detectar-lo.

b) Disposar d’eines per a respondre davant d’una si-
tuació d’abús revelada per un adolescent, i també co-
nèixer els recursos existents per a prevenir, detectar i 
tractar l’abús sexual entre adolescents.

c) Sensibilitzar-los sobre la necessitat d’elaborar un 
protocol intern de prevenció de relacions abusives en-
tre iguals.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a genera-
litzar les activitats i les accions formatives als centres 
residencials d’acció educativa perquè els joves integrin 
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els principis de respecte i d’igualtat de gènere en tots 
els àmbits de la vida quotidiana i en les relacions perso-
nals i de grup i tinguin eines a l’abast que els permetin: 

a) Estar sensibilitzats en aquest sentit i reconèixer les 
situacions que deriven de la violència masclista, ofe-
rint-los una visió holística de la sexualitat.

b) Mostrar actituds i adquirir habilitats per a establir 
relacions personals positives i responsables.

c) Identificar situacions de risc d’abús sexual.

d) Tenir actituds i comportaments igualitaris i reflexi-
onar sobre els models i rols de gènere actuals.

e) Autoprotegir-se i cercar ajuda quan els calgui.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elabo-
rar, tal com està previst, un dossier que reculli: 

a) L’experiència pedagògica i l’avaluació dels resultats.

b) Les eines pedagògiques per als professionals dels 
centres residencials d’acció educativa per al treball 
preventiu amb adolescents.

c) Els recursos i els serveis que poden utilitzar els pro-
fessionals dels centres residencials d’acció educativa 
per a iniciar o donar continuïtat a la tasca preventiva 
en aquesta matèria.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a im-
plantar progressivament aquesta formació als centres 
residencials d’acció educativa i dotar-la pressupostà-
riament perquè tinguin les eines necessàries per a fer 
efectiva la proposta presentada, de manera que pugui 
ésser implementada sobre la base d’un calendari d’ac-
tuacions acordat entre els agents implicats.

Palau del Parlament, 18 de març de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
David Companyon i Costa Ferran Falcó i Isern

Resolució 580/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el tancament del magatzem de 
gas del projecte Castor
Tram. 250-00804/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 19, 19.03.2014, DSPC-C 372

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 19 de març de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el tancament del magat-
zem de gas del projecte Castor (tram. 250-00804/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les ges-
tions pertinents davant del Govern de l’Estat perquè: 

a) Paralitzi de manera indefinida l’activitat a les instal-
lacions del projecte Castor i iniciï el tancament defini-
tiu i el desmantellament progressiu del magatzem ma-
rí, la canonada de transport i la planta terrestre.

b) Faci assumir a qui pertoqui les responsabilitats eco-
nòmiques i ambientals que escaiguin.

c) Cerqui les fórmules pertinents perquè el cost de les 
operacions no s’hagi de sufragar en la major part amb 
diner públic.

Palau del Parlament, 19 de març de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 581/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la modificació de l’article 43 del 
Decret 136/1999
Tram. 250-00876/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 19, 19.03.2014, DSPC-C 372

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 19 de març de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la modificació de l’article 
43 del Decret 136/1999, del 18 de maig (tram. 250-
00876/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 57471).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a valorar, 
en el termini de tres mesos, la modificació de l’arti-
cle 43 del Decret 136/1999, del 18 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament general de desplegament de la 
Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció inte-
gral de l’administració ambiental, i s’adapten els seus 
annexos, en el sentit de suprimir la diferenciació entre 
informació pública i informació veïnal i deixar un pe-
ríode de temps únic preferiblement d’un mes.
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Palau del Parlament, 19 de març de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 582/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el garantiment de les condicions 
de puntualitat, freqüència i informació als 
usuaris dels serveis de transport públic de 
viatgers per carretera
Tram. 250-00885/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 19, 19.03.2014, DSPC-C 372

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 19 de març de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre les tarifes del transport 
públic del Camp de Tarragona (tram. 250-00885/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 57479).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir 
el control sobre els serveis de transport públic de viat-
gers per carretera i exigir les responsabilitats als ope-
radors per a garantir que els dits serveis compleixen 
les condicions de puntualitat, freqüència i informació 
als usuaris que estableix l’Administració.

Palau del Parlament, 19 de març de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 583/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les obres de connexió amb tren 
i metro de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 250-00891/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 19, 19.03.2014, DSPC-C 372

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 19 de març de 2014, ha debatut el text de 

la Proposta de resolució sobre les obres de connexió 
amb tren i metro de l’aeroport de Barcelona - el Prat 
(tram. 250-00891/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 57458).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Sol·licitar al Govern de l’Estat que programi i iniciï 
les obres de connexió ferroviària de l’aeroport de Bar-
celona - el Prat amb la màxima celeritat.

b) Continuar les obres de connexió de la línia 9 del 
metro amb l’aeroport de Barcelona - el Prat perquè pu-
guin estar acabades al llarg de l’any 2016.

Palau del Parlament, 19 de març de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 584/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre mesures amb relació als habitat-
ges buits de les entitats financeres
Tram. 250-00901/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 19, 19.03.2014, DSPC-C 372

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 19 de març de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre els habitatges que són pro-
pietat de les entitats financeres (tram. 250-00901/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 56296) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 57464).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Adoptar les mesures necessàries per a determinar, 
en col·laboració directa amb els ajuntaments, els habi-
tatges que actualment són propietat d’entitats finance-
res i que estan desocupats.

b) Seguir impulsant mesures, tant d’estímul com de 
requeriment del compliment de la funció social de la 
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propietat i, si cal, també sancionadores, d’acord amb 
la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habi-
tatge, juntament amb les iniciatives de molts ajunta-
ments, perquè els habitatges buits de les entitats finan-
ceres i la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes 
de la Reestructuración Bancaria (Sareb) es destinin a 
lloguer assequible.

b) Treballar per establir, especialment en municipis 
amb demanda forta i acreditada, un impost que gravi 
els habitatges buits de les entitats financeres i de les 
entitats mercantils vinculades com a mesura d’estímul 
per a evitar-ne la desocupació.

Palau del Parlament, 19 de març de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 585/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre el deute pendent del projecte 
d’intervenció integral del barri de la Maurina, 
de Terrassa
Tram. 250-00902/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 19, 19.03.2014, DSPC-C 372

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 19 de març de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el deute pendent del pro-
jecte d’intervenció integral del barri de la Maurina, de 
Terrassa (tram. 250-00902/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
57459).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a transferir 
durant l’any 2014 790.800 euros en concepte de pro-
jecte d’intervenció integral al barri de la Maurina, de 
Terrassa, i afrontar el pagament de la resta del deute 
pendent al llarg de la desena legislatura.

Palau del Parlament, 19 de març de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 586/X del Parlament de Catalunya, 
sobre els assalts a les esglésies de Sant Fe-
liu i de l’Immaculat Cor de Maria, de Sabadell
Tram. 250-00883/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 29, 19.03.2014, DSPC-C 371

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 19 de març de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre els assalts a les esglésies de 
Sant Feliu i de l’Immaculat Cor de Maria, de Sabadell 
(tram. 250-00883/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 55263) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
57449).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Identificar els assaltants de les esglésies de Sant Fe-
liu i de l’Immaculat Cor de Maria, de Sabadell, i, si 
escau, posar-los a disposició judicial.

b) Donar les instruccions corresponents als Mossos 
d’Esquadra perquè controlin els grups que organitzen 
assalts a les esglésies, tenint en compte que, juntament 
amb la resta de cossos de seguretat, tenen l’obligació 
de protegir els drets dels ciutadans i la llibertat religio-
sa, reconeguda en la Constitució espanyola com a dret 
fonamental.

Palau del Parlament, 19 de març de 2014

La secretària El president 
de la Comissió en funcions  de la Comissió
Eva Granados Galiano Sergi Sabrià i Benito
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Resolució 587/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el tractament prioritari dels pro-
blemes relatius als drets humans en les re-
lacions bilaterals d’Espanya i de la Unió 
Europea amb els països del nord d’Àfrica i 
del Pròxim Orient
Tram. 250-00940/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió núm. 13, 21.03.2014, DSPC-C 379

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió tinguda el 21 de març de 2014, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el trac-
tament prioritari dels problemes relatius als drets hu-
mans en les relacions bilaterals d’Espanya i de la Unió 
Europea amb els països del nord d’Àfrica i del Pròxim 
Orient (tram. 250-00940/10), presentada per Mireia 
Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Miquel 
Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Juan 
Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i José María Espejo-Saavedra Conesa, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya, en relació amb els paï-
sos del nord d’Àfrica i del Pròxim Orient, insta el Go-
vern a comunicar al Govern de l’Estat la necessitat 
d’aplicar les mesures següents: 

a) Garantir el tractament prioritari dels problemes de 
drets humans en les relacions bilaterals d’Espanya i de 
la Unió Europea amb aquests països.

b) Dur a terme una revisió exhaustiva, cas per cas, de 
totes les transferències i exportacions d’armes a la re-
gió, i suspendre i denegar les transferències d’armes 
sobre les quals hi hagi un risc substancial que siguin 
utilitzades per a cometre o facilitar vulneracions de 
drets humans.

c) Promoure la cooperació d’aquests països amb els 
mecanismes de drets humans de les Nacions Unides i 
la ratificació dels tractats internacionals en matèria de 
drets humans.

d) Instar les autoritats d’aquests països a posar fi a la 
impunitat i impulsar l’obertura d’investigacions inde-
pendents, completes i exhaustives de les vulneracions 
de drets humans comeses en el transcurs de les revol-

tes i en el passat, assegurant que els responsables són 
portats davant la justícia i que les víctimes i llurs famí-
lies reben reparació; posar fi a les detencions arbitrà-
ries i als judicis sense garanties, i prohibir la tortura i 
altres maltractaments.

e) Instar les autoritats a lluitar contra la violència de gè-
nere i la violència sexual i ajudar-les a promoure i pro-
tegir els drets de les dones, garantir la participació de 
les dones i posar fi a la discriminació contra les dones.

f) Promoure l’abolició de la pena de mort, declarar una 
moratòria fins que sigui abolida i instar les autoritats 
d’aquests països a respectar la llibertat d’expressió, de 
manifestació i de reunió, de manera que les lleis que 
penalitzin aquests drets siguin modificades perquè es-
tiguin en consonància amb les lleis i normes internaci-
onals o, en cas contrari, que siguin derogades.

g) Situar el respecte i la protecció real i efectiva dels 
drets humans al centre de totes les relacions que man-
tingui amb els governs del nord d’Àfrica i el Pròxim 
Orient, tenint en compte les preocupacions esmenta-
des en les lletres anteriors.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reforçar les polítiques de cooperació en els països 
d’aquestes zones.

b) Trametre una còpia d’aquesta resolució al minis-
tre d’Afers Exteriors i de Cooperació, Sr. José Manu-
el García-Margallo y Marfil; als consolats dels països 
esmentats amb representació consular a Catalunya, i a 
Amnistia Internacional Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de març de 2014

La secretària El president 
de la Comissió  de la Comissió
Lorena Vicioso Adria Jordi Solé i Ferrando

Resolució 588/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el compliment de l’informe de 
l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la 
Tortura corresponent al 2013
Tram. 250-00892/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió núm. 20, 20.03.2014, DSPC-C 378

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 20 de març de 2014, ha debatut el text de 
la 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), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
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ra Republicana de Catalunya (reg. 57442) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 57456).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Atendre les recomanacions que recull l’informe 
anual de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la 
Tortura corresponent a l’any 2013.

b) Adoptar totes les mesures necessàries per a redu-
ir el període en què els detinguts resten a l’espera de 
comparèixer judicialment, i iniciar converses amb les 
instàncies judicials per a establir un sistema de doble 
conducció diària entre els centres de detenció de les 
comissaries i els jutjats que permeti que els detinguts 
que ingressin durant el matí passin a disposició judi-
cial a la tarda si les diligències d’investigació policial 
han finalitzat.

c) Adoptar totes les mesures necessàries per a complir 
el que estableixen la Llei d’enjudiciament criminal i la 
doctrina jurisprudencial i constitucional, d’acord amb 
les quals la detenció per una presumpta comissió de 
delictes ha de tenir la durada mínima imprescindible.

Palau del Parlament, 20 de març de 2014

La secretària La presidenta 
de la Comissió  de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot

Resolució 602/X del Parlament de Catalunya, 
per la qual es designen els diputats que han 
de defensar davant el Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei orgànica de delegació a 
la Generalitat de Catalunya de la competèn-
cia per a autoritzar, convocar i celebrar un re-
ferèndum sobre el futur polític de Catalunya
Tram. 271-00002/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 29, 26.03.2014, DSPC-P 54

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de 
març de 2014, d’acord amb l’article 87.2 de la Cons-
titució espanyola, amb l’article 61.b de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya i amb l’article 154.4 del Regla-
ment del Parlament, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya designa els diputats Jor-
di Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Conver-

gència i Unió, Marta Rovira i Vergés, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i Joan 
Herrera Torres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, per-
què defensin davant el Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei orgànica de delegació a la Generalitat 
de Catalunya de la competència per a autoritzar, con-
vocar i celebrar un referèndum sobre el futur polític 
de Catalunya, i designa com a suplents els diputats 
M. Mercè Jou i Torras, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, Oriol Junqueras i Vies, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i Do-
lors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Palau del Parlament, 26 de març de 2014

 La vicepresidenta primera,
El secretari tercer en funcions de presidenta
Josep Rull i Andreu Anna Simó i Castelló

Resolució 603/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’acorda d’interposar un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de 
l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de ra-
cionalització i sostenibilitat de l’Administra-
ció local
Tram. 212-00004/10 i 212-00007/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 29, 27.03.2014, DSPC-P 55

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de març 
de 2014, ha debatut la proposta de resolució presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 57446 i 59009), pel Grup Parlamen-
tari Socialista i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
57792 i 58813) i pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 58385 i 58816) perquè el Parlament in-
terposi 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.

Finalment, el Ple del Parlament, d’acord amb l’article 
155 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

El Ple del Parlament, d’acord amb el que disposen els 
articles 162.1.a de la Constitució espanyola, 61.e i 76.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i 32.2 de la Llei 
orgànica 2/1979, del 3 d’octubre, del Tribunal Consti-
tucional, un cop conegut el Dictamen 8/2014 del Con-
sell de Garanties Estatutàries, acorda d’interposar un 
recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 
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27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sos-
tenibilitat de l’Administració local (LRSAL), concre-
tament contra els articles i les disposicions següents: 

1. Els apartats dos, set i catorze de l’article primer de 
la LRSAL.

2. Les disposicions transitòries quarta i cinquena de 
la LRSAL.

3. Els apartats tres, vuit i onze de l’article primer de la 
LRSAL, que modifiquen, respectivament, els articles 
7 i 25 i suprimeixen l’article 28 de la Llei de bases de 
règim local (LBRL).

4. L’apartat cinc de l’article primer de la LRSAL, en la 
part que afegeix l’apartat 4 a l’article 13 de la LBRL.

5. L’apartat cinc de l’article primer de la LRSAL, en la 
part que afegeix l’apartat 5 a l’article 13 de la LBRL.

6. L’apartat vuit de l’article primer de la LRSAL, les 
disposicions addicionals onzena i quinzena, i les dis-
posicions transitòries primera, segona i tercera de la 
LRSAL.

7. L’apartat nou de l’article primer de la LRSAL.

8. L’apartat deu de l’article primer de la LRSAL, en la 
part que afecta l’article 27.3 de la LBRL.

9. L’apartat tretze de l’article primer de la LRSAL, 
en la part que afecta la lletra a de l’article 36.2 de la 
LBRL.

10. L’apartat setze de l’article primer de la LRSAL, en 
la part que afecta el primer incís de l’article 57.3 de 
la LBRL: «La constitución [...] recursos económicos».

11. L’apartat disset de l’article primer de la LRSAL.

12. L’apartat divuit de l’article primer de la LRSAL, 
en la part que afecta l’apartat 1 i el paràgraf primer de 
l’apartat 2 de l’article 75 bis que afegeix a la LBRL.

13. L’apartat dinou de l’article primer de la LRSAL, en 
la part que afecta els apartats u i dos de l’article 75 ter 
que afegeix a la LBRL.

14. L’apartat vint-i-tres de l’article primer de la LRSAL, 
que modifica l’article 86 de la LBRL.

15. L’apartat vint-i-cinc de l’article primer de la LRSAL, 
que afegeix l’article 92 bis a la LBRL.

16. L’apartat vint-i-vuit de l’article primer de la LRSAL, 
que afegeix l’article 104 bis a la LBRL.

17. L’apartat trenta de l’article primer de la LRSAL, 
que afegeix l’article 116 bis a la LBRL.

18. L’apartat trenta-sis de l’article primer de la LRSAL, 
en la part que afecta els apartats 1 (paràgraf primer), 2 
i 4 (paràgrafs segon i tercer) de la disposició addicional 
novena de la LBRL.

19. L’apartat 1 de la disposició addicional novena de 
la LRSAL.

20. La disposició addicional dissetena de la LRSAL.

21. La disposició transitòria onzena de la LRSAL.

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

 La vicepresidenta primera,
El secretari quart en funcions de presidenta
David Companyon i Costa Anna Simó i Castelló

Resolució 604/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es nomena un representant 
del Parlament al Consell Social de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona
Tram. 284-00012/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 29, 27.03.2014, DSPC-P 55

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de 
març de 2014, atès el finiment del mandat de Moisès 
Amorós i Perich com a representant del Parlament al 
Consell Social de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, d’acord amb els articles 81, 82 i 85 de la Llei 
1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya reelegeix Moisès Amorós i 
Perich com a membre del Consell Social de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona.

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

 La vicepresidenta primera,
El secretari segon en funcions de presidenta
Pere Calbó i Roca Anna Simó i Castelló

Resolució 605/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es nomena una representant 
del Parlament al Consell Social de la Univer-
sitat de Barcelona
Tram. 284-00013/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 29, 27.03.2014, DSPC-P 55

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de 
març de 2014, atès el finiment del mandat de Núria 
Aymerich i Rocavert com a representant del Parla-
ment al Consell Social de la Universitat de Barcelona, 
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d’acord amb els articles 81, 82 i 85 de la Llei 1/2003, 
del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, ha adop-
tat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya reelegeix Núria Aymerich i 
Rocavert com a membre del Consell Social de la Uni-
versitat de Barcelona.

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

El secretari primer La vicepresidenta primera,
Miquel Iceta i Llorens en funcions de presidenta
 Anna Simó i Castelló

Resolució 606/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es nomena un representant 
del Parlament al Consell Social de la Univer-
sitat de Girona
Tram. 284-00014/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 29, 27.03.2014, DSPC-P 55

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de març 
de 2014, atès el finiment del mandat de Manuel Ibarz 
Casadevall com a representant del Parlament al Con-
sell Social de la Universitat de Girona, d’acord amb els 
articles 81, 82 i 85 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya reelegeix Manuel Ibarz 
Casadevall com a membre del Consell Social de la 
Universitat de Girona.

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

 La vicepresidenta primera,
El secretari segon en funcions de presidenta
Pere Calbó i Roca Anna Simó i Castelló

Resolució 607/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es nomena un representant 
del Parlament al Consell Social de la Univer-
sitat de Lleida
Tram. 284-00015/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 29, 27.03.2014, DSPC-P 55

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de març 
de 2014, atès el finiment del mandat de Josep Gavarró 
Rivelles com a representant del Parlament al Consell 
Social de la Universitat de Lleida, d’acord amb els ar-
ticles 81, 82 i 85 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya nomena Antoni Gelonch 
Viladegut membre del Consell Social de la Universi-
tat de Lleida.

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

 La vicepresidenta primera,
El secretari tercer  en funcions de presidenta
Josep Rull i Andreu Anna Simó i Castelló

Resolució 608/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es nomena un representant 
del Parlament al Consell Social de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya
Tram. 284-00016/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 29, 27.03.2014, DSPC-P 55

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de 
març de 2014, atès el finiment del mandat de Cristian 
Rovira i Pardo com a representant del Parlament al 
Consell Social de la Universitat Politècnica de Cata-
lunya, d’acord amb els articles 81, 82 i 85 de la Llei 
1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya reelegeix Cristian Rovira i 
Pardo com a membre del Consell Social de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya.

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

 La vicepresidenta primera,
El secretari quart  en funcions de presidenta
David Companyon i Costa Anna Simó i Castelló
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Resolució 609/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es nomena un representant 
del Parlament al Consell Social de la Univer-
sitat Pompeu Fabra
Tram. 284-00017/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 29, 27.03.2014, DSPC-P 55

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de març 
de 2014, atès el finiment del mandat de Josep Tous i 
Andreu com a representant del Parlament al Consell 
Social de la Universitat Pompeu Fabra, d’acord amb 
els articles 81, 82 i 85 de la Llei 1/2003, del 19 de fe-
brer, d’universitats de Catalunya, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya nomena Joaquim Soriano 
i Soler membre del Consell Social de la Universitat 
Pompeu Fabra.

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

 La vicepresidenta primera,
El secretari primer  en funcions de presidenta
Miquel Iceta i Llorens Anna Simó i Castelló

Resolució 610/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es nomena un representant 
del Parlament al Consell Social de la Univer-
sitat Rovira i Virgili
Tram. 284-00018/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 29, 27.03.2014, DSPC-P 55

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de març 
de 2014, atès el finiment del mandat d’Albert Pallarés 
Roig com a representant del Parlament al Consell So-
cial de la Universitat Rovira i Virgili, d’acord amb els 
articles 81, 82 i 85 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya nomena Jacint Andreu 
Marquès membre del Consell Social de la Universitat 
Rovira i Virgili.

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

 La vicepresidenta primera,
El secretari segon en funcions de presidenta
Pere Calbó i Roca Anna Simó i Castelló

1.15. MOCIONS

Moció 93/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les polítiques d’habitatge
Tram. 302-00139/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 29, 27.03.2014, DSPC-P 55

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de 
març de 2014, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 
302-00139/10), presentada pel diputat Quim Arrufat 
Ibáñez, del Grup Mixt, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 60810), pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans (reg. 60817), pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 60822), pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 60834) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
60903).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya manifesta el suport als 
ajuntaments que van aprovar la moció presentada per 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) per a 
sancionar les entitats financeres i grans empreses titu-
lars d’immobles permanentment desocupats, i insta el 
Govern a: 

a) Prestar a aquests ajuntaments l’assessorament ne-
cessari i adoptar totes les mesures de suport que cal-
guin, entre altres, complir l’article 8 de la Llei 18/2007, 
del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, amb relació 
a l’article 15 de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú, i amb 
l’article 10 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públi-
ques de Catalunya.

b) Compel·lir la Societat de Gestió d’Actius Procedents 
de la Reestructuració Bancària (Sareb) i altres entitats 
financeres propietàries d’immobles a identificar amb 
precisió i claredat tots els habitatge de què disposen a 
Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer anualment, en el marc del Pla territorial secto-
rial d’habitatge, un informe de població mal allotjada 
a Catalunya, per a identificar de manera exhaustiva i 
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precisa les problemàtiques residencials del país: víc-
times de desnonaments, persones sense sostre, sobre-
ocupació, infrahabitatge i assentaments, entre altres.

b) Aprovar el Pla territorial sectorial de l’habitatge, 
que concreti el compliment del mandat de solidaritat 
urbana definit per la Llei 18/2007, segons el qual tots 
els municipis amb més de 5.000 habitants i les capi-
tals de comarca han de disposar, en el termini de vint 
anys, d’un parc mínim d’habitatges destinats a polí-
tiques socials del 15% respecte del total d’habitatges 
principals.

c) Prestar, per mitjà de les oficines d’Ofideute, de 
l’Agència Catalana de Consum, de les oficines locals 
d’habitatge i de les borses d’habitatge, un servei inte-
gral de mediació en els casos de desallotjament, bé a 
conseqüència d’execucions hipotecàries o bé per im-
pagament del lloguer.

d) Potenciar i dinamitzar la Mesa de valoració per a 
l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergèn-
cies econòmiques, socials i altres casos amb necessi-
tats especials de l’Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya, creada el 8 de març de 2012.

e) Impulsar les actuacions necessàries perquè el Go-
vern de l’Estat introdueixi una excepció a la Llei de 
l’Estat 29/1994, del 24 de novembre, d’arrendaments 
urbans, pel que fa a millorar la protecció dels llogaters 
d’habitatges propietat d’entitats bancàries que els han 
cedit perquè es destinin a lloguer social.

f) Crear el registre d’habitatges desocupats de Cata-
lunya.

g) Adreçar-se al president del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, perquè posi en coneixement de 
tots els òrgans judicial de Catalunya que tinguin pen-
dents d’executar ordres de llançament de famílies dels 
seus habitatges habituals, per execucions hipotecàries 
o arrendatícies, que, de conformitat amb la doctrina 
del Tribunal Europeu de Drets Humans, abans d’acor-
dar-ne el llançament, reclamin informació sobre la 
disponibilitat i l’oferiment d’allotjament de substitució 
o provisional, per part dels organismes públics com-
petents en matèria d’habitatge i de serveis socials, tant 
locals com de la Generalitat, i demani que se suspen-
guin els desnonaments fins que no s’acrediti aquesta 
disponibilitat efectiva, per a cada cas concret.

h) Aprovar i presentar-li, abans que fineixi el període 
de sessions actual, un projecte de llei amb la finalitat 
de gravar els habitatges buits propietat de les entitats 
financeres, llurs empreses participades i grans empre-
ses.

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

 La vicepresidenta primera,
El secretari primer en funcions de presidenta
Miquel Iceta i Llorens Anna Simó i Castelló

Moció 94/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el sector agroalimentari i el problema 
dels purins
Tram. 302-00134/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 29, 27.03.2014, DSPC-P 55

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de març 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el sector agroalimentari i el problema dels 
purins (tram. 302-00134/10), presentada pel diputat 
Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Soci-
alista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans (reg. 60815), pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 60897), pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 60901) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 60906).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Negociar amb el Govern de l’Estat la moratòria del 
Reial decret i l’Ordre ministerial que regulen la pro-
ducció elèctrica per a donar una solució immediata a 
les plantes de tractament de purins i de biogàs.

b) Continuar treballant per a aconseguir l’aixecament 
total de les restriccions a les exportacions de porcí a 
Rússia i establir les relacions bilaterals amb el Govern 
rus, en coordinació amb els governs de l’Estat i de la 
Unió Europea.

c) Presentar-li, en el debat de política agrària, un infor-
me que detalli el resultat de l’acompliment i l’aplicació 
de les mesures aprovades en la Resolució 671/VIII del 
Parlament, sobre el món agrari, del 14 d’abril de 2010 
i, si escau, l’actualització d’aquestes mesures.

d) Continuar impulsant el Pla de camins rurals i el Pla 
de regadius 2008-2020, amb els recursos necessaris, 
per tal de millorar les infraestructures bàsiques del món 
agrari en funció de la disponibilitat pressupostària.

e) Continuar duent a terme totes les diligències reque-
rides per la Comissió Europea per a tancar el segon li-
tigi obert referent al Canal Segarra-Garrigues.

f) Elaborar i presentar davant la Comissió de Segui-
ment de la Reforma de la Política Agrària Comuna 
(PAC) de la Unió Europea l’estudi d’impacte econò-
mic sobre la regionalització dels ajuts de la nova PAC, 
per a poder valorar, a partir d’un procés participa-
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tiu, quina és la proposta més beneficiosa per al sector 
agrari de Catalunya.

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

 La vicepresidenta primera,
El secretari segon en funcions de presidenta
Pere Calbó i Roca Anna Simó i Castelló

Moció 95/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el model de gestió de la salut pública a 
la regió sanitària de Lleida
Tram. 302-00135/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 29, 27.03.2014, DSPC-P 55

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de març 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el desmembrament de l’Institut Català de la 
Salut (tram. 302-00135/10), presentada per la diputada 
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari So-
cialista (reg. 60820), pel Grup Mixt (reg. 60836), pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 60896) i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60904).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir un sistema nacional de salut, de servei pú-
blic, d’accés universal, finançat mitjançant impostos 
progressius i de qualitat, un model garant del dret a 
la salut de totes les persones que viuen a Catalunya en 
igualtat de condicions, per la qual cosa l’insta a no fer 
cap procés de privatització ni de mercantilització dels 
centres ni dels serveis sanitaris públics del sistema ca-
talà de salut.

b) No prendre cap més decisió sobre la creació d’un 
únic ens jurídic per a gestionar tots els dispositius as-
sistencials de les entitats proveïdores del sector pú-
blic de salut de la regió sanitària de Lleida, fins que 
no s’arribi a conclusions a partir d’un procés de diàleg 
i de debat, durant un període de tres mesos, amb els 
grups parlamentaris, i paral·lelament, amb l’àmbit lo-
cal, amb la Universitat de Lleida, amb els usuaris, els 
professionals, els sindicats i les direccions dels centres 
de salut públics de la regió sanitària de Lleida.

c) Constituir durant el mes d’abril el Consell de Par-
ticipació Territorial de Salut de la regió sanitària de 
Lleida i Alt Pirineu i Aran per a estudiar com es pot 
millorar la governança d’aquesta regió sanitària, la 
qualitat dels serveis sanitaris, la seva gestió coopera-
tiva, la simplificació dels seus òrgans de gestió, l’auto-
nomia territorial i els mecanismes de participació de 
l’àmbit local, dels professionals i dels pacients.

d) Fer que les mesures per a desplegar la Llei 8/2007, 
del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, amb 
l’objectiu de millorar-ne l’eficiència i l’autonomia ter-
ritorial, garanteixin plenament el caràcter públic i la 
integritat de l’Institut Català de la Salut i la participa-
ció dels professionals i dels sindicats, i mantenir-l’en 
informat per mitjà de les compareixences periòdiques 
de balanç de l’acció de govern i cada cop que li ho re-
quereixi.

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

 La vicepresidenta primera,
El secretari tercer en funcions de presidenta
Josep Rull i Andreu Anna Simó i Castelló

Moció 96/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les polítiques de salut i el futur del siste-
ma sanitari públic
Tram. 302-00136/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 29, 27.03.2014, DSPC-P 55

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de març 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de salut i el futur del sistema 
sanitari públic (tram. 302-00136/10), presentada per la 
diputada Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
60819), pel Grup Mixt (reg. 60837), pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (reg. 60898), pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 60902) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
60905).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garan-
tir que no es cobrarà la taxa de 7 euros en el cas de 
renovacions per canvi de nivell assistencial o per la re-
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novació anual que gestiona i promou l’Administració, 
d’acord amb l’article 21.25-5.b del Text refós de la Llei 
de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya constata que cal un con-
sens parlamentari per a fer el desplegament de qualse-
vol decisió que afecti de manera àmplia i profunda el 
sistema públic de salut de Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya, amb referència a l’Acord 
de Govern del 25 de febrer de 2014 per a la creació 
d’un nou ens públic per a gestionar la sanitat a Lleida, 
insta el Govern a: 

a) Desplegar de manera immediata, dins el mes 
d’abril, el Consell de Participació Territorial de Salut a 
la regió sanitària de Lleida i la de l’Alt Pirineu i Aran, 
com a òrgans col·legiats de participació adscrits al De-
partament de Salut, que, d’acord amb l’article 10 bis de 
la Llei 15/1990, del 9 de juliol, d’ordenació sanitària 
de Catalunya, entre altres, ha d’assessorar el Depar-
tament de Salut i els ens que en depenen en totes les 
qüestions relacionades amb l’atenció sanitària, socio-
sanitària i la protecció de la salut, formulant, si escau, 
propostes per al mateix Departament. Aquest desple-
gament s’ha d’iniciar dins el 2014 a totes les regions i 
tots els sectors sanitaris de Catalunya.

b) Crear dins el consell de participació territorial de 
salut de les regions afectades una comissió específica 
o un grup de treball per a estudiar la solució més òpti-
ma per al sistema sanitari públic a les comarques llei-
datanes, amb els participants enumerats en la lletra c.

c) Garantir, en el marc del consell de participació ter-
ritorial de salut, la participació i el treball amb tots els 
agents implicats per tal que, amb llur coneixement, 
puguin intervenir en el projecte de futur del sistema 
sanitari públic a les comarques lleidatanes. Aquests 
treballs amb l’àmbit local, la Universitat de Lleida, els 
sindicats, els col·legis professionals i els usuaris dels 
serveis, s’han de desenvolupar en reunions de treball 
que concretin el mateix projecte, amb el màxim de 
consens possible, en un període de tres mesos.

d) Presentar al Parlament, al consell territorial de par-
ticipació de salut de les regions afectades i als partici-
pants en les reunions de treball enumerats en la lletra 
c, en un termini de tres mesos, tota la informació re-
lacionada amb l’Acord de Govern del 25 de febrer de 
2014 per a la creació d’un nou ens per a gestionar la 
sanitat a Lleida, per tal que pugui ésser valorada pels 
grups parlamentaris i pels participants del grup de tre-
ball. I, concretament, els punts següents: 

1r. La planificació dels treballs entre el mateix De-
partament de Salut, el Servei Català de la Salut (Cat-
Salut), l’Institut Català de la Salut (ICS), Gestió de 
Serveis Sanitaris (GSS), l’Institut de Recerca Biomè-
dica de Lleida (IRB-Lleida), i els informes resultants 
d’aquests.

2n. El calendari previst per a desenvolupar les refor-
mes que es volen fer a les comarques lleidatanes.

3r. Els acords als quals, en aquest termini, s’hagi po-
gut arribar amb totes les parts implicades, i molt espe-
cialment amb referència als aspectes laborals.

4t. Els estudis elaborats que expliquin les diferents op-
cions i alternatives possibles.

5è. Els estudis sobre l’assignació de recursos per a co-
brir els serveis sanitaris a Lleida: paper en l’organitza-
ció i pressupost de l’atenció primària i l’hospitalària, 
en salut mental, sociosanitària i de salut pública, fent 
públics els pressupostos de l’ICS a Lleida i de GSS.

6è. Els estudis sobre el possible augment de la cartera de 
serveis que es podria assumir des del territori de Lleida.

7è. Presentar-li, en un termini màxim de tres mesos, 
un informe sobre els motius que fan que el Govern 
consideri la creació d’un nou ens en comptes d’inte-
grar a l’ICS els serveis sanitaris públics d’aquest terri-
tori que encara no en formen part.

e) Garantir que, si va endavant la creació del nou ens 
públic, aquest incorporarà un òrgan propi de control 
econòmic i financer intern que depengui directament 
de la Intervenció General de la Generalitat de Cata-
lunya, d’acord amb la Llei de finances públiques de 
Catalunya, sense que això comporti un increment de 
costos.

f) Refermar el compromís amb el Parlament, passat el 
termini inicial de tres mesos, de continuar informant 
diligentment els grups parlamentaris i els agents im-
plicats de la continuïtat, si escau, de l’encàrrec de cre-
ació d’un nou ens.

4. El Parlament de Catalunya, amb la intenció de mi-
llorar el sistema públic de salut, insta el Govern a: 

a) Dotar de la màxima transparència l’assignació de 
recursos públics que es fa mitjançant contractes i con-
venis per part del CatSalut. A aquests efectes el Cat-
Salut ha de presentar el calendari i la planificació 
d’actuacions per tal de fer públiques les dades dels 
contractes: activitat i preus de les clàusules anuals, 
dels diferents proveïdors del sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya (Siscat), siguin de la 
titularitat que siguin. Aquesta informació també ha de 
permetre conèixer la variació d’activitat per cada pro-
veïdor del Siscat.

b) Presentar-li una llista de totes les entitats del Sis-
cat que tenen contracte vigent amb el CatSalut, que es-
pecifiqui el tipus de fiscalització respecte als recursos 
públics que els són assignats.

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

 La vicepresidenta primera,
El secretari quart en funcions de presidenta 
David Companyon i Costa Anna Simó i Castelló



31 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 290

1.20. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 29

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre el transport 
sanitari
Tram. 300-00148/10

Substanciació

Sessió núm. 29, tinguda el 27.03.2014, DSPC-P 55.

Interpel·lació al Govern sobre les necessitats 
d’escolarització i d’equipaments educatius
Tram. 300-00149/10

Substanciació

Sessió núm. 29, tinguda el 26.03.2014, DSPC-P 54.

Interpel·lació al Govern sobre la situació del 
Programa de desenvolupament rural de Ca-
talunya
Tram. 300-00150/10

Substanciació

Sessió núm. 29, tinguda el 26.03.2014, DSPC-P 54.

Interpel·lació al Govern sobre les accions per 
a potenciar el teixit productiu per mitjà del 
Barcelona Mobile World Capital
Tram. 300-00151/10

Substanciació

Sessió núm. 29, tinguda el 26.03.2014, DSPC-P 54.

Interpel·lació al Govern sobre la internacio-
nalització del dret a decidir i de la consulta 
sobre el futur polític de Catalunya
Tram. 300-00152/10

Substanciació

Sessió núm. 29, tinguda el 26.03.2014, DSPC-P 54.

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a garantir l’ordre públic, la seguretat ciu-
tadana i les institucions de govern davant 
possibles mobilitzacions massives
Tram. 300-00153/10

Substanciació

Sessió núm. 29, tinguda el 27.03.2014, DSPC-P 55.

Interpel·lació al Govern sobre els criteris 
d’elaboració i difusió de les enquestes del 
Centre d’Estudis d’Opinió
Tram. 300-00154/10

Substanciació

Sessió núm. 29, tinguda el 26.03.2014, DSPC-P 54.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la plantilla del 
personal de neteja i cuina a les llars d’infants
Tram. 250-00794/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 20 de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats, tinguda el 20.03.2014, DSPC-
C 377.

Proposta de resolució sobre la modificació 
dels decrets 160/1996 i 161/1996 amb rela-
ció als pobles segregats i les entitats muni-
cipals descentralitzades
Tram. 250-00824/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats en la sessió núm. 20, tinguda el 20.03.2014, 
DSPC-C 377.

Proposta de resolució sobre la modificació 
dels decrets 160/1996 i 161/1996 amb relació 
als serveis escolars de menjador i de trans-
port
Tram. 250-00829/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats en la sessió núm. 20, tinguda el 20.03.2014, 
DSPC-C 377.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’esborrany del decret de planti-
lles i de provisió de places de docents
Tram. 302-00137/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 29, 
tinguda el 27.03.2014, DSPC-P 55.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les condicions i els mitjans ne-
cessaris per al compliment de les funcions 
dels mossos d’esquadra i els bombers
Tram. 302-00138/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 29, 
tinguda el 27.03.2014, DSPC-P 55.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures previstes amb rela-
ció a la sentència del Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea relativa al cèntim sanitari
Tram. 302-00140/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 29, 
tinguda el 27.03.2014, DSPC-P 55.
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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 pel qual s’aproven determi-
nades mesures relatives al Fons de coope-
ració local de Catalunya dels anys 2013 i 
2014
Tram. 200-00018/10

Tramitació en lectura única davant el Ple

Acord: Ple del Parlament, sessió núm. 29, tinguda el 
26.03.2014, DSPC-P 54.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 202-00009/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 29, tinguda el 26.03.2014, DSPC-P 54.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 di-
es hàbils (de l’1.04.2014 al 03.04.2014).
Finiment del termini: 04.04.2014; 9:30 h.

Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i 
per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbo-
fòbia i la transfòbia
Tram. 202-00035/10

Tinguda de les compareixences d’organitzaci-
ons i grups socials
Comissió d’Igualtat de les Persones, 29.01.2014, 

DSPC-C 313; 05.02.2014, DSPC-C 323; 05.03.2014, 

DSPC-C 359; 19.03.2014, DSPC-C 373

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones el dia 29.01.2014, DSPC-C 313

Compareixença de Joaquim Roqueta Manén, secretari 
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 transsexu-
als i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia (tram. 353-00223/10)

Compareixença d’Eugeni Rodríguez Jiménez, portaveu 
del Front d’Alliberament Gai de Catalunya i de l’Obser-
vatori contra l’Homofòbia, amb relació a la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexu-
als i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia (tram. 353-00221/10)

Compareixença de Joana López Roldán, de l’Associ-
ació de Transsexuals de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. (tram. 353-
00225/10)

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 transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la les-
bofòbia i la transfòbia (tram. 353-00226/10)

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 trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia (tram. 353-00224/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones el dia 5.02.2014, DSPC-C 323

Compareixença de Catalina Pallàs Picó, presidenta de 
Famílies de Lesbianes i Gais, amb relació a la Propo-
sició 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. 353-00222/10)

Compareixença de José Mellinas Gil, de l’Associa-
ció de Mares i Pares de Gais i Lesbianes de Catalu-
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nya, 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 transfò-
bia (tram. 353-00229/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Cristiana de Gais i Lesbianes amb relació a la Propo-
sició 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. 353-00240/10)

Compareixença de Rafael Muñoz, president de Stop 
Sida, 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 transfò-
bia (tram. 353-00244/10)

Compareixença d’Estel·la Pareja, directora de la Comis-
sió Catalana d’Ajuda al Refugiat, amb relació a la Pro-
posició 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. 353-00241/10)

Compareixença de Jacques Schoofs, president de Pan-
teres Grogues, 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. 353-00245/10)

Compareixença de Joan Igual, president de l’Associa-
ció Catalana d’Empreses per a Gais i Lesbianes, amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradica-
ció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 
353-00248/10)

Compareixença de Fernando Fuster-Fabra, en repre-
sentació de Gay Sitges Link, amb relació a la Propo-
sició 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. 353-00243/10)

Compareixença de Sònia López, representant de la 
Unió General de Treballadors, amb relació a la Pro-
posició 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. 353-00251/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones el dia 5.03.2014, DSPC-C 359

Compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fiscal coor-
dinador del Servei de Delictes d’Odi i Discriminació 
de la Fiscalia Provincial de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 353-
00231/10)

Compareixença de Santos Fèlix, exvicepresident del 
Consell Nacional de Lesbianes, Gais i Homes i Dones 

Bisexuals i Transsexuals, amb relació a la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexu-
als i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia (tram. 353-00250/10)

Compareixença d’una representació de la Confedera-
ció Espanyola d’Associacions de Lesbianes, Gais, Bi-
sexuals i Transsexuals (Colegas), amb relació a la Pro-
posició 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. 353-00253/10)

Compareixença de Miquel Reverte i Mariné, president 
d’H20 Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals del 
Camp de Tarragona, 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 les-
bofòbia i la transfòbia (tram. 353-00227/10)

Compareixença de Pau Gálvez, del Consell Municipal 
de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Giro-
na, 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 transfò-
bia (tram. 353-00228/10)

Compareixença d’una representació de l’associació 
LGTB TalcomSom, d’Osona, amb relació a la Propo-
sició 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. 353-00235/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones el dia 19.03.2014, (DSPC-C 373

Compareixença de Francesc Jaurena, Rosa Borge, 
Mercè Otero, Olga Viñuales i Montse Pineda, respon-
sables de la redacció de les bases de la llei de la VIII 
legislatura, amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexu-
als i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia (tram. 353-00230/10)

Compareixença d’una representació de l’Observatori 
de Dret Privat de Catalunya amb relació a la Propo-
sició 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. 353-00238/10)

Compareixença de Màrius Garcia Andrade, juris-
ta, 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 transfò-
bia (tram. 353-00236/10)

Compareixença de Ricardo de la Rosa, advocat, amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradica-
ció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 
353-00252/10)



31 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 290

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 33

Compareixença d’Enric Vidal Rodà, professor de la 
Facultat d’Educació de la Universitat Internacional de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexu-
als i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia (tram. 353-00239/10)

Compareixença d’Albert Arcarons, President de l’Aso-
ciación Internacional de Familias Por la Diversidad 
Sexual i membre de l’Associació de Pares i Mares de 
Gais i Lesbianes (AMPGIL) de Catalunya, amb rela-
ció 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-
00249/10)

Compareixença de Joan Pujol Tarrés, responsable de 
l’estudi «Aproximació a la situació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia a Catalunya», amb relació a 
la Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 353-
00232/10)

Compareixença de Jesús Generelo, director de la in-
vestigació «Acoso escolar homofóbico y riesgo de sui-
cidio en adolescentes y jóvenes» i secretari general de 
la Federación Española Lesbiana, Gay, Transexual y 
Bisexual, amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexu-
als i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia (tram. 353-00233/10)

Compareixença de Gemma Sánchez, en representació 
d’Assessorament, Counselling, Orientació i Recursos 
per a Dones Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals, amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradica-
ció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 
353-00246/10)

Compareixença d’Albert Oliva Mateu, cap de l’Àrea 
Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana dels 
Mossos d’Esquadra, 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 les-
bofòbia i la transfòbia (tram. 353-00234/10)

Compareixença de Carmen Parra Rodríguez, membre 
de l’Observatori Català de la Família, amb relació a 
la Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 353-
00237/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes 

Compareixença d’una representació de l’Associació 
per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE) amb rela-
ció 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-
00242/10)

Compareixença de Francesc Torralba Roselló, peda-
gog, 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 transfò-
bia (tram. 353-00247/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (de l’1.04.2014 al 23.04.2014).
Finiment del termini: 24.04.2014; 09:30 h.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la preservació 
de les polítiques d’igualtat en la legislació de 
governs locals
Tram. 250-00880/10

Esmenes presentades
Reg. 57472 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CIP, 20.03.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 57472)

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

Del punt 2

«2. Reiterar la demanda feta al Govern de l’Estat per 
tal que retiri la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Lo-
cal que suposa un retrocés en els avenços en matèria 
d’igualtat entre dones i homes, i prendre totes les acci-
ons per mantenir les polítiques d’igualtat com a com-
petència municipal directe.»
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Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de subvencions per a projectes de joventut
Tram. 250-00915/10

Esmenes presentades
Reg. 59464; 59461 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CPJ, 25.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 59461)

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

Del punt 1

«1. Reformar el model de relació entre la Direcció Ge-
neral de Joventut (DGJ) i els consells comarcals (CC), 
per tal de reforçar-ne l’estabilitat i la continuïtat de 
manera que les actuacions que els CC duen a terme en 
matèria de joventut quedin incorporades dins el Con-
tracte Programa plurianual subscrit entre el Departa-
ment de Benestar Social i Família (DBSF) i els CC.»

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

Del punt 2

«2. Donar continuïtat a aquest model i impulsar, a 
partir del 2016, un nou Contracte Programa plurianu-
al que inclogui les polítiques de joventut dels CC con-
templant de forma global i integrada totes les accions 
que els CC fan en matèria de joventut.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 59464)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

1. Agilitzar els procediments de subvencions per a pro-
jectes de joventut amb els consells comarcals per tal 
de garantir l’estabilitat, la continuïtat i la previsió dels 
projectes necessaris per a cada territori.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

2. Garantir la continuïtat de les subvencions per a 
projectes de joventut als consells comarcals tenint en 
compte que són una eina important en el desenvolupa-
ment de les polítiques locals de joventut, de l’equilibri 
territorial i de la cohesió social.

Proposta de resolució sobre la delegació de 
vot dels càrrecs electes
Tram. 250-00921/10

Esmenes presentades
Reg. 59459 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 26.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 59459)

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya es compromet a: 

a) Modificar l’article 84.1 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya per tal que inclogui, en els subjec-
tes del dret a delegar el vot, els diputats que causin bai-
xa per paternitat i els diputats i diputades que causin 
baixa per una malaltia greu.

b) Estudiar la possibilitat del vot telemàtic com una via 
més per fer compatible la baixa d’un diputat o diputa-
da i l’exercici del seu dret a vot, quan causi baixa per 
alguns dels supòsits establerts.» 

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

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer 
les gestions necessàries davant el Govern de l’estat per 
tal que promogui els canvis legislatius necessaris que 
permetin el següent: 

a) Incloure la possibilitat de delegació de vot en els 
casos de baixes per maternitat, paternitat o malalties 
greus dels i les electes en les administracions locals o 
la possibilitat de vot telemàtic, posant els mecanismes 
per fer-ho efectiu.

b) Estudiar tècnicament i jurídicament la possibilitat 
de substitució del càrrec electe que causa baixa pel se-
güent en la llista de manera temporal quan les baixes 
hagin de ser superiors a un mes.»



31 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 290

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 35

Proposta de resolució sobre la publicació de 
les balances fiscals
Tram. 250-00924/10

Esmenes presentades
Reg. 59440 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 26.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 59440)

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

Del punt 1

«1. El Parlament expressa el seu malestar amb la de-
cisió del Govern de l’Estat d’invalidar la metodologia 
aprovada per un grup de 19 experts de l’Institut d’Es-
tudis Fiscals i l’incompliment de la moció aprovada al 
Congrés de Diputats el 6 d’abril de 2011 sobre la pu-
blicació de les balances fiscals de les comunitats au-
tònomes seguint l’esmentada metodologia de càrrega-
benefici i de flux monetari.»

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

Del punt 2

«2. El Parlament insta al Govern a realitzar totes les 
gestions necessàries per aconseguir que el Govern de 
l’Estat continuï fent públiques les dades de base que 
permetin el càlcul de les balances fiscals de les comu-
nitats autònomes amb l’Administració Central.»

Proposta de resolució sobre la col·laboració 
en els actes commemoratius del cinquantè 
aniversari del llibre Els altres catalans de Pa-
co Candel
Tram. 250-00941/10

Esmenes presentades
Reg. 56304; 56584 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 26.03.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 56304)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

Esmena d’addició al final del punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a col-
laborar amb els actes que s’organitzin en ocasió d’a-

quest cinquantè aniversari des de la Fundació Paco 
Candel o des d’altres entitats o institucions així com 
a promoure actes que transmetin a la societat els va-
lors presents a l’obra d’en Paco Candel, d’integració i 
respecte a totes les persones independentment del seu 
origen, en el marc d’una consideració positiva de la 
pluralitat de Catalunya.

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
57204)

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

D’un nou apartat 3

«El Parlament constata i lamenta la falta de plurali-
tat de l’acte organitzat pel Govern de la Generalitat el 
17 de gener de 2014 en commemoració del 50 aniver-
sari de la publicació del llibre “Els altres catalans” 
de Francesc Candel, i insta al Govern a tenir present 
les diverses dimensions de la personalitat i la projecció 
social de Paco Candel en futurs actes d’homenatge.»

Proposta de resolució sobre l’expedient de 
regulació d’ocupació del Gran Teatre del 
Liceu
Tram. 250-00945/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60610; 60745).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61032).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’Escola Vicente 
Aleixandre, de Martorell
Tram. 250-00946/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60611; 60746).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61033).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya
Tram. 250-00947/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60612; 60747).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61034).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 61171).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la Comissió de 
Seguiment del Pacte per a la Infància a Ca-
talunya
Tram. 250-00948/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60613; 60748).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61035).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la presenta-
ció del Pla d’atenció integral a la infància i a 
l’adolescència 2014-2017
Tram. 250-00949/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60614; 60749).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61036).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la carretera de 
Begues BV-2041
Tram. 250-00950/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60615; 60750).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.



31 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 290

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 37

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61037).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els impresos de 
sol·licitud d’arbitratge davant la Junta Arbi-
tral de Consum de Catalunya
Tram. 250-00951/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60616; 60751).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61038).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de les comissaries dels Mossos d’Esquadra 
al districte de Sarrià - Sant Gervasi i de Sant 
Martí, de Barcelona
Tram. 250-00952/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60617; 60752).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61039).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en 

funcionament de les instal·lacions dels Mos-

sos d’Esquadra a l’estació de Sants, de Bar-

celona

Tram. 250-00953/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60618; 60753).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61040).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les pràctiques 

de tir dels Mossos d’Esquadra

Tram. 250-00954/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60619; 60754).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61041).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les mancances 

de les comissaries dels Mossos d’Esquadra

Tram. 250-00955/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60620; 60755).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61042).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el subministra-
ment de medicaments als detinguts en les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00956/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60621; 60756).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61043).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la cobertura de 
la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emer-
gències i Seguretat de Catalunya (Rescat)
Tram. 250-00957/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60622; 60757).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61044).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 

del parc mòbil dels Mossos d’Esquadra

Tram. 250-00958/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60623; 60758).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61045).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ús de la topo-

nímia a l’aeroport de Barcelona - el Prat

Tram. 250-00959/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60624; 60759).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61046).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació del 

Programa de consum de llet a les escoles 

combinat amb el Pla de consum de fruites 

i hortalisses

Tram. 250-00960/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 60640).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61047).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació del 
Pla quinquennal per a la implantació de xar-
xes protectores contra les pedregades
Tram. 250-00961/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 60642).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61048).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts dels plans de millora pendents
Tram. 250-00962/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 60641).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61049).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis de les oficines del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural d’Almacelles i Alcarràs
Tram. 250-00963/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 60643).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61050).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’anul·lació 
d’una instrucció del Departament de Justí-
cia amb relació a la continuïtat dels interins
Tram. 250-00964/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 60644).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61051).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-00965/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 60645).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61052).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació del 
Parc de Bombers de Rubí - Sant Cugat del 
Vallès
Tram. 250-00966/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 60646).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61053).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la definició 
d’«escarni» feta per diversos tribunals de 
justícia
Tram. 250-00967/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 60647).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61054).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’actuació poli-

cial al Centre Social Can Vies, de Barcelona, 

el 29 de gener de 2014

Tram. 250-00968/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 60648).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61055).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el material anti-

avalots dels Mossos d’Esquadra

Tram. 250-00969/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 60649).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61056).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 

d’un pla per a afrontar la manca de mitjans 

dels Mossos d’Esquadra

Tram. 250-00970/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 60650).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61057).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de rebuig d’unes de-
claracions de la presidenta del Partit Popu-
lar de Catalunya
Tram. 250-00971/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 60651).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61058).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de suport als treba-
lladors de l’empresa Albasa, de Sant Vicenç 
de Castellet
Tram. 250-00972/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 60652).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 61167).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del centre de comandament dels Mossos 
d’Esquadra al Pirineu
Tram. 250-00973/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 60653).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61059).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la Residència Ca n’Oliveres, a Esplugues 
de Llobregat
Tram. 250-00974/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 60654).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61060).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració i la 
tramesa al Govern de l’Estat d’una propos-
ta sobre la demarcació i la planta judicial a 
Catalunya
Tram. 250-00975/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60625; 60760).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61061).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de rebuig del fet que 
el port de Tarragona torni a acollir vaixells 
de guerra
Tram. 250-00976/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60626; 60761).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61062).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de rebuig de la Pro-
posició de llei orgànica de modificació de la 
Llei orgànica del poder judicial, relativa a la 
justícia universal
Tram. 250-00977/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60627; 60762).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 61168).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de la carretera B-224 al pas pel terme 
municipal de Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-00978/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60628; 60763).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61063).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut de secundària al barri de Can 
Llong, de Sabadell
Tram. 250-00979/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60629; 60764).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61064).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Montornès del Vallès
Tram. 250-00980/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60630; 60765).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61065).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la línia de P3 de les escoles Mare de Déu 
del Rocío i La Vinyala, de Sant Vicenç dels 
Horts
Tram. 250-00981/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60631; 60766).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61066).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’un ens de planificació i gestió per a pre-
servar el paisatge del Priorat
Tram. 250-00982/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60632; 60767).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61067).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les proves d’ac-
cés a advocat i procurador del tribunals
Tram. 250-00994/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 60660).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 
dies hàbils (del 31.03.2014 a l’1.04.2014).
Finiment del termini: 02.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les inversions 
ferroviàries i els processos d’adjudicació 
d’obra civil
Tram. 250-01017/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 59327 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.03.2014

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 d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El sector ferroviari és estratègic per a tot l’Estat Es-
panyol i genera ocupació d’alta qualificació a Catalu-
nya. Als treballadors directes cal afegir el subsector 
de fabricants de components i els serveis auxiliars, la 
qual cosa fa que representi un volum total de llocs de 
treball molt important. Però, a més, és un sector im-
prescindible per desenvolupar una mobilitat sosteni-
ble, menys depenent del petroli, i aporta valor afegit a 
l’economia, ja que inverteix en R+D+i, essent Catalu-
nya un dels territoris pioners i destacats en innovació 
en aquest sector.

El mercat intern del sector ferroviari ha estat fona-
mental per al desenvolupament de la indústria ferro-
viària. Però des de l’any 2009 es troba en una situació 
de paràlisi gairebé total. En aquest context, destaca un 
centre de producció que ha sabut adaptar-se a un nou 
mercat global. La unitat industrial de Santa Perpètua 
ATSP d’Alstom Transport, en la qual treballen unes 
700 persones, és el centre més modern i avançat del 
grup a Europa. Respecte de les relacions laborals, el 
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model de la unitat industrial s’ha basat en un clima 
de col·laboració i diàleg que ha facilitat el compliment 
dels objectius de producció i ha contribuït de forma 
significativa als èxits de l’acció comercial, com es va 
exemplificar perfectament en l’adjudicació d’Alstom 
Transport de 50 trens per al metro de Barcelona, trens 
dissenyats i projectats aquí.

La càrrega de treball de l’ATSP no està assegurada 
més enllà dels propers mesos. Ara bé, sorprèn que no 
s’estigui implementant l’acord subscrit en l’any 2005 
entre la direcció d’Alstom Transport amb l’Ajunta-
ment de Barcelona i l’empresa FCMB per a la creació 
d’un centre de R+D+i per al material ferroviari vincu-
lat al transport urbà en el districte d’innovació 22@ 
de Barcelona. Fa pocs mesos la Generalitat va adju-
dicar dos nous trens que cobriran la línia entre Lleida 
i La Pobla de Segur a l’empresa suïssa Stadler. Mal-
grat haver tingut una valoració positiva en la primera 
convocatòria del concurs (que va quedar desert per no 
complir requisits econòmics cap de les ofertes) en la 
segona convocatòria Alstom no va concórrer, decisió 
inexplicable davant l’actual falta de càrrega de treball.

Actualment, està en negociació el VIII Conveni Col-
lectiu de la Unitat ja que des del passat 17 de gener 
va vèncer la ultraactivitat del conveni d’Alstom a San-
ta Perpètua, que està en vigor des de 2007. En conse-
qüència, s’aplicarà el conveni provincial del metall en 
cas de no arribar a un nou acord. El canvi d’actitud 
de la direcció actual, es basa en les imposicions au-
toritàries, amenaces i coaccions, cosa que ha generat 
un clima de desconfiança entre els representants dels 
treballadors i la plantilla en el seu conjunt. En resum, 
la companyia vol endurir encara més les condicions 
laborals dels treballadors sense comprometre a canvi 
inversions que garanteixin les ocupacions. La descon-
fiança que la direcció ha generat entre la plantilla, ha 
portat el comitè d’empresa a enviar una carta al pre-
sident i conseller delegat del grup, Patrick Kron, per 
demanar la seva intervenció davant un clima d’impo-
sicions durant la negociació del nou conveni col·lectiu.

El propi comitè d’empresa s’ha posat en contacte amb 
els governs de l’Estat i de la Generalitat en diverses 
ocasions perquè treballessin a favor d’aquesta indús-
tria i garantissin les inversions i la càrrega de treball. 
Durant el 2013, en diverses ocasions es va sol·licitar al 
govern de l’Estat la mediació en el projecte de metro 
de RIAD. El projecte va ser adjudicat a un consorci li-
derat per la constructora espanyola Fomento de Cons-
trucciones y Contratas –FCC– ofert amb la tecnologia 
ferroviària Alstom. Aquesta tecnologia va ser desen-
volupada a l’enginyeria de la planta d’Alstom Trans-
port de Santa Perpètua de Mogoda basada en els trens 
de la S-9000 del metro de Barcelona, que s’estan sub-
ministrant per a les xarxes de metro de Panamà, San-
to Domingo i Lima. En plena negociació del conveni 
col·lectiu i amb la planta en plenes condicions de po-
der realitzar aquest treball, la Multinacional va deci-

dir produir els trens a la planta de Katowice, Polònia, 
malgrat les fortes inversions que s’han hagut de realit-
zar en aquest centre per poder bastir aquest projecte en 
les condicions exigides pel propi client.

És inevitable pensar que la decisió respon a una es-
tratègia de convertir la unitat industrial de Santa Per-
pètua en un centre «Low Cost» i pressionar per a una 
rebaixa de condicions laborals en el marc de la nego-
ciació del nou conveni. Aquesta estratègia va en detri-
ment d’una empresa amb futur, ja que s’hauria d’apos-
tar per la competitivitat de les empreses sobre la base 
de la capacitat d’innovació, el desenvolupament de 
projectes propis i la qualitat d’execució i no limitant 
aquesta competitivitat a la devaluació de les condici-
ons de treball.

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

Proposta de resolució

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

1. Millorar significativament les inversions ferroviàries: 

a) Recuperant la inversió productiva en matèria ferro-
viària mitjançant una estratègia inversora que permeti 
mantenir i recolzar al sector i que permeti a les admi-
nistracions contractar material i infraestructures.

a) Realitzant un Pla Estratègic per al Sector Ferrovia-
ri que identifiqui objectius, quantifiqui les inversions i 
les programi en el temps.

2. Instar el govern d’Espanya a modificar el Reial de-
cret Legislatiu 3/2011, de 14 novembre, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei de Contractes del Sector Pú-
blic i la normativa vigent en matèria de Contractació 
públiques per tal de: 

a) Introduir que es valori complementàriament, en els 
processos d’adjudicació, a les empreses que potenci-
ïn transferència tecnològica i inverteixin en R+D+i a 
l’Estat Espanyol certificades amb un «segell a la in-
novació».

b) Introduir que es valori complementàriament a les 
empreses que tinguin actius industrials a l’Estat Es-
panyol mantenint i possibilitant la generació de nous 
llocs de treball.

3. Exercir activament la mediació amb les empreses 
adjudicatàries de grans concursos d’obra civil a nivell 
internacional, per garantir que la producció es dugui a 
terme en unitats productives del país, en lloc de faci-
litar la deslocalització de la producció de tecnologies 
desenvolupades a Catalunya.

4. Defensar un model industrial basat en la capacitat 
d’innovació, el desenvolupament de projectes propis i 
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a la qualitat d’execució, en lloc d’un model de poca 
qualificació i baixos salaris.

5. Reclamar a l’empresa ATSP d’Alstom Transport el 
compliment dels acords als que es va arribar en relació 
a la negociació de les condicions laborals en el procés 
de mediació on va intervenir el Departament d’Em-
presa i Ocupació.

Palau del Parlament, 17 de març de 2014

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

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’urgències del CAP Sant Pere, de 
Reus
Tram. 250-01018/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 59328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.03.2014

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 de Salut.

Exposició de motius

El CAP de Sant Pere de Reus (Baix Camp) què acull 
dues àrees bàsiques de salut és l’únic centre de salut de 
Reus que disposa d’un Centre d’Urgències d’Atenció 
Primària (CUAP) amb tres persones metges i quatre 
persones infermeres.

El CUAP funciona els dies laborables de 8 a 21 h i va 
atendre durant el 2013 una mitjana de 67’4 visites dià-
ries, o sigui què es tracta d’un servei aquí atén un vo-
lum important d’usuaris amb patologies tant de baixa 
complexitat com de mitjana complexitat com proble-
mes respiratoris, bronquitis cròniques, còlics nefrítics, 
i altres patologies cròniques evitant que els pacients 
tinguin què anar a l’Hospital de Sant Joan.

L’octubre de 2013 el Departament de Salut va plantejar 
tancar l’esmentat servei i cobrir les urgències mitjan-
çant la plantilla dels 28 metges de família, què visiten 
en el CAP entre els dos torns de matí i tarda. Aques-
ta decisió que va topar amb les persones treballadores 
del CAP i una part important de la ciutadania de Reus 
(la CUP de Reus va presentar 5.000 signatures contra 
el seu tancament) va ser finalment desestimada.

Darrerament el directors dels Serveis Territorials de 
Salut del Camp de Tarragona, el Sr. Josep Mercadé, ha 
declarat què no descarta què el CUAP s’hagi de tan-
car per ajustos pressupostaris i què siguin els mateixos 
metges de família qui atenguin les urgències, la qual 
cosa pot provocar retards i fins i tot un col·lapse de les 
visites concertades prèviament, atès què la mateixa 
plantilla de metges de família haurien de combinar les 
urgències amb les visites.

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

Proposta de resolució

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

A Mantenir obert el servei del Centre d’Urgències 
d’A tenció Primària (CUAP) del CAP de Sant Pere de 
Reus (Baix Camp) amb les mateixes condicions horà-
ries i amb la mateixa plantilla.

Palau del Parlament, 17 de març de 2014

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

Proposta de resolució sobre les investigaci-
ons internes i els protocols d’actuació dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01019/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 59331 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Interior.

Exposició de motius

El Síndic de Greuges ha lliurat al Parlament el seu In-
forme corresponent al 2013. D’aquest Informe es des-
prenen recomanacions que afecten al Departament 
d’Interior.

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

Fascicle segon
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Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. No defugir en cap cas una investigació interna per 
establir l’existència o no d’un altre tipus de responsabi-
litat en casos d’agents dels Mossos d’Esquadra investi-
gats per un ús inadequat de la força, independentment 
de la responsabilitat penal que els hi sigui atribuïble.

2. Revisar a fons els procediments i protocols d’actua-
ció del Cos de Mossos d’esquadra establerts en el cas 
de detencions i immobilitzacions al carrer per acon-
seguir les màximes garanties de seguretat i de salva-
guarda dels drets de les persones.

3. Revisar i actualitzar la formació que reben els 
agents del Cos de Mossos d’esquadra sobre les inter-
vencions policials quan s’ha d’identificar i detenir algú 
al carrer i l’ús correcte de les eines de dotació policial.

Palau del Parlament, 17 de març de 2014

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

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’un tercer rail a la línia 11 de rodalia entre 
Figueres i Portbou i el millorament de la con-
nectivitat transfronterera
Tram. 250-01020/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 59357 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.03.2014

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 Joan Gubert i Macias, al seu llibre Portbou, se-
gle xix, inicis i engrandiment d’un poble, escriu: 

«Podem en principi establir tres fets diferenciadors de 
la història de Portbou en relació amb qualsevol altre 
poble de la comarca.

En primer lloc, ens trobem amb la frontera, fruit d’un 
absurd tractat signat fa poc més de tres segles, el 12 de 
novembre de 1660. Gràcies a aquest tractat, i dono a 
aquesta paraula un sentit peculiar, la vall de Portbou 

passava a ser fronterera amb la República Francesa i 
assentava un dels fet definitius del seu futur.

El segon fet significatiu per al Portbou d’avui l’hem 
d’anar a buscar en el Tractat Hispano-francès signat 
a Perpinyà l’any 1862. Segons aquest acord, els Fer-
rocarrils Catalans arribarien a França pel coll de Be-
litres i, per tant, haurien de passar per la nostra vall.

El tercer i últim fet per situar el Portbou que avui tots 
coneixem es troba relacionat amb l’amplada de la via 
que, a diferència dels altres països europeus, és 24 cm 
més ample, fet que podem agrair als interessos eco-
nòmics de la Gran Bretanya, que sense dubte veié un 
bon mercat en l’expansió del ferrocarril a casa nostra, 
després de l’excedència de material a causa del can-
vi d’amplada provocat a les illes angleses abans de 
1848.»

L’any 1968 es va construir l’intercanviador de Portbou 
que durant dècades ha permès viatjar des d’Espanya 
cap a Europa sense necessitat de canviar de tren.

Gràcies a l’intercanviador, unes instal·lacions que per-
meten variar el canvi d’amplada d’eix de les rodes 
per circular per la via ibèrica i l’europea, durant anys, 
diversos combois han circulat amb freqüència per 
aquestes vies. La desaparició d’aquests trens està per-
judicant el municipi.

No tots els trens de mercaderies poden passar pel tú-
nel de l’AVE per tres motius principals: perquè es pa-
ga peatge, s’han d’utilitzar dues locomotores, i hi ha 
un límit de pes en 200 tones màximes perquè afecta a 
l’estabilitat de les vies.

Avui en dia, la creació de la Xarxa d’Alta Velocitat, 
amb ample europeu i separada de la xarxa convencio-
nal que manté des de Figueres a Portbou l’ample «es-
panyol», ha començat a afectar el pas de trens (com ara 
el Talgo). També es preveu que generarà efectes nega-
tius a Portbou el desenvolupament de l’àrea logística 
que es pretén situar a Vilamalla - El far.

Per mitigar els efectes d’aquestes decisions, una de les 
possibles accions podria ser mantenir el transport de 
mercaderies per Portbou, manteniment també l’activi-
tat logística que s’hi vincula (en risc per la competèn-
cia futura de l’àrea Vilamalla - El Far). El transport 
de persones avui s’ha vist molt minimitzat atès que, 
efectivament, hi ha molts pocs trens de passatgers que 
arribin de França (podria ser que, efectivament, només 
fossin quatre), malgrat que si que hi ha molts més trens 
que surten de Portbou però en direcció cap a Figueres.

El tercer rail que es va fer a la via convencional des de 
Barcelona a l’Estació Vilafant - Figueres, responia a la 
necessitat de poder fer circular trens pel tram del túnel 
del Pertús i evitar així pagar indemnitzacions a FPFer-
ro o, almenys, reduir-les. Hem de recordar que aquest 
tram genera peatge i va estar acabat uns anys abans de 
la línia del TGV. Per tant, el tercer rail en aquest mo-
ment no arriba ni a l’estació del tren convencional de 
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Figueres perquè es va enllaçar amb la línia del TGV 
mitjançant un pont que es va construir per Vilamalla (i 
per tant abans d’arribar a l’Estació de Figueres).

És evident doncs que si es vol mantenir una línia com-
petitiva caldrà fer arribar el tercer carril fins a Portbou 
i així poder empalmar amb l’ample europeu que, per 
la banda francesa, ja arriba fins a Portbou. Això però, 
d’entrada, provocarà un efecte negatiu molt greu, que 
és que les empreses que ara es dediquen a fer transbor-
dament de mercaderies dels trens espanyols als trens 
francesos ja no seran necessàries i més gent perdrà la 
seva feina. Passarà com ja ha passat amb el tema del 
Talgo, doncs els eixos d’aquests tren eren adaptables 
als dos amples i això donava feina a algunes persones.

Per tant, instal·lar el tercer rail és necessari, però cal 
fer-ho amb mesures complementàries per evitar efec-
tes negatius. Per altra banda, no instal·lar-lo provocarà 
l’obsolescència de les instal·lacions en no poder com-
petir amb el TGV.

Per altra banda, des de la posada en funcionament de 
la línia d’alta velocitat que uneix Catalunya amb Fran-
ça, Adif, a través de les tres empreses a les que té sub-
contractat el servei, ha acomiadat 150 treballadors, el 
50% de la plantilla. Segons el sindicat CCOO el trans-
port de mercaderies s’ha reduït un 80% des del mes de 
novembre del 2013.

Adif ha passat de subcontractar l’explotació del servei 
amb una sola empresa i un contracte tutelat, és a dir, 
amb un cost no lligat a l’activitat, a fer-ho amb tres 
empreses subjectes a un contracte de valor risc que els 
varia el cost que reben per la prestació del servei en 
funció de l’activitat.

Tot plegat té un fort impacte socioeconòmic en una 
població en la que un 40% de la població viu directa o 
indirectament de l’activitat ferroviària. En el transport 
de mercaderies en 15 anys s’han perdut 200 llocs de 
treball, 80 dels quals recentment.

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

Proposta de resolució

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

1. Instar el govern de l’Estat espanyol a projectar, pla-
nificar i instal·lar un tercer rail entre Figueres i Portbou 
que doni continuïtat a la utilització de l’ample europeu 
en tot el recorregut de la línia R11 i faciliti el pas de 
trens de mercaderies per Portbou.

2. Establir acords de cooperació per millorar la con-
nectivitat interfronterera ferroviària de Portbou amb 
les poblacions veïnes i incrementar les freqüències de 
pas de trens de passatgers en tota la línia R11 fins a 
Portbou.

3. Presentar en el termini de tres mesos un estudi que 
defineixi les accions, el calendari i les inversions ne-
cessàries per potenciar la zona logística de Portbou.

4. Presentar al llarg del 2014 una proposta d’incentius 
per a fomentar el pas de mercaderies per Portbou com 
a via prioritària, alliberant la via del TAV i Pertús del 
trànsit de mercaderies.

5. Fomentar la gestió pública de l’activitat ferroviària 
de Portbou, mediant per evitar subcontractacions i pri-
vatitzacions del servei per part d’Adif.

Palau del Parlament, 17 de març de 2014

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

Proposta de resolució sobre la reformulació 
del programa «Forma i contracta»
Tram. 250-01024/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 59690 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta, Alícia Romero Lla-
no, 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’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El treball és la principal eina d’inclusió social de les 
persones, perquè tenir feina ha de ser una oportunitat 
per a tothom i la garantia d’una vida més digna, per ai-
xò des del Grup Parlamentari Socialista proposem la 
derogació de la reforma laboral.

Mentrestant, ens trobem amb un mercat de treball em-
pobrit, amb poques o nul·les oportunitats laborals per a 
un gruix important de persones que es troben atrapa-
des en l’atur de llarga durada, i per tant, atrapades en 
l’exclusió, que, a mes a més no tenen la formació bà-
sica per tenir l’oportunitat de poder accedir a una for-
mació professionalitzadora bàsica: els anomenats cer-
tificats de professionalitat de nivell II, especialització, 
que els permetria fer passes per avançar en ocupabili-
tat i en qualificació professionalitzadora per accedir a 
un lloc de treball.

Cal fer una acció de xoc per aconseguir que les per-
sones en atur o inactives sense cap prestació que no 
disposen del títol d’ESO, condició necessària per po-
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der accedir a qualsevol formació bàsica (ocupacional o 
professional), puguin assolir un certificat de «compe-
tències bàsiques» que els ho permeti.

A Catalunya hi ha gairebé 400.000 persones desocu-
pades que no tenen perspectives de trobar feina i que 
veuen com persones amb un nivell de titulació superi-
or a la seva ocupen les feines que tradicionalment de-
senvolupaven elles, encara que no s’exigeixi aquests 
nivells de formació.

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. Destinar recursos extraordinaris per a la reformu-
lació del programa Forma i contracta perquè les em-
preses col·laborin en la contractació durant sis mesos 
de persones aturades que no percebin cap prestació i 
no disposin de la titulació d’ESO o equivalent, per for-
mar-se en competències bàsiques alhora que desenvo-
lupen l’activitat laboral a l’empresa.

Els dos primers mesos de contracte es faran cinc ho-
res de formació retribuïdes i tres de treball efectiu. 
Els dos mesos següents quatre hores de treball retri-
buïdes i quatre hores de formació i els dos darrers 
mesos vuit hores de treball retribuïdes per l’empresa 
col·laboradora. Les hores de treball seran retribuïdes 
segons las condicions laborals en l’àmbit de la seva 
prestació de serveis i les educatives finançades per el 
sector públic segons el SMI.

Palau del Parlament, 17 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Mont-
serrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del GP 
SOC; Alícia Romero Llano, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les escoles municipals d’ensenyament 
musical i artístic
Tram. 250-01025/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 59736 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capde-
vila 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 subs-

tanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Exposició de motius

L’any 1993 la Generalitat va signar un conveni de fi-
nançament amb els municipis com a reconeixement 
de l’esforç de les administracions locals per establir 
una oferta pública d’ensenyaments musicals i artís-
tics. Aquest conveni va suposar l’inici d’una aliança 
entre els municipis i la Generalitat de Catalunya que 
ha vertebrat en el nostre país una normalització dels 
ensenyaments musicals i artístics que ha permès asso-
lir uns nivells de pràctica musical amateur i uns nivells 
d’excel·lència professional, cada vegada més a prop 
dels europeus.

Les escoles de música, art i dansa a més d’iniciar als 
nens i nenes en les seves primeres etapes de formació 
musical i artística, han desenvolupat nombrosos pro-
jectes de cohesió social i difusió, estenent la pràctica 
musical i artística en la societat des de la infància i 
també com a formació al llarg de la vida.

Els conservatoris i centres professionals també han dut 
a terme una immensa tasca de vertebració pels seus 
projectes educatius i pels ponts que han sabut estendre 
amb les escoles de música i les de règim general, així 
com amb els centres superiors, orquestres joves, i pro-
jectes de dinamització social molt diversos.

L’any 2008 es va dissenyar un nou model de finança-
ment que perseguia el mateix objectiu: facilitat l’accés 
de la població a la música per contribuir a l’educació 
integral de les persones, a la formació artística al llarg 
de la vida i a la cohesió social en el territori.

El sosteniment d’aquests centres educatius s’està ve-
ient greument per una retallada continuada molt con-
siderable en l’aportació del Departament d’Ense-
nyament, que ha passat de 600€ per alumne en edat 
d’escolarització en 2010, a 230 €/alumne a l’actualitat; 
així com per l’impagament dels recursos comprome-
sos, ja per se molt minvats.

Aquest fet ha provocat el tancament o la privatització 
d’escoles municipals de música, o bé l’augment del dè-
ficit en l’administració local i l’increment de quotes a 
l’alumnat en aquells casos en què continuen en funcio-
nament.

Recentment s’ha creat reunit la comissió mixta entre 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i les 
Entitats Municipalistes en la qual s’arribava a una sè-
rie d’acords de finançament que són del tot insuficients 
i que, a més, no feien cap mena de previsió sobre el 
curs actual. A més, la Consellera d’Educació ha fet và-
ries declaracions on deixa bastant clara la seva preten-
sió de canviar el model de finançament de 2008 sense 
oferir una alternativa concreta.

Davant aquest fet, volem manifestar la utilitat públi-
ca d’un servei com les escoles de musica, dansa i arts, 
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i reclamem el manteniment del compromís de la Ge-
neralitat de Catalunya per fer-ne possible la viabilitat.

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

Proposta de resolució

El parlament de Catalunya insta al Govern a: 

1. Garantir una oferta pública d’ensenyament musical i 
artístic accessible i de qualitat a totes les escoles muni-
cipals de música i dansa i arts de Catalunya.

2. Dotar d’un finançament just les places d’ensenya-
ment musical i artístic, acostant al màxim l’aporta-
ció per alumne en edat escolar als 600€ en virtut dels 
acords signats al 2008 entre el Departament d’Ense-
nyament, la Federació Catalana de Municipis i l’Asso-
ciació Catalana de Municipis.

3. Eixugar amb els centres d’ensenyament musical i 
artístic el deute pendent des del curs 2011-2012 fins 
l’actualitat, amb el curs actual (2013-14) inclòs.

4. Dissenyar, en un termini màxim de 3 mesos, una 
planificació de futur per al finançament de les escoles 
municipals de música, dansa i arts, per als propers 5 
anys, que garanteixi la continuïtat i la qualitat d’aques-
tes escoles.

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’assumpció de la 
gestió de les actuacions del Programa AGUA 
al tram final de l’Ebre i al delta de l’Ebre
Tram. 250-01026/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 59776 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa del Parlament

J. Lluís Salvadó i Tenesa, diputat, Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Pla Integral per a la Protecció del Delta de l’Ebre 
(PIPDE) va néixer a partir de la Disposició Addicio-

nal Desena de la Llei 10/2001, del Pla hidrològic nacio-
nal, ‘amb la finalitat d’assegurar el manteniment de les 
especials condicions ecològiques del delta de l’Ebre’. 
Aquesta Disposició Addicional va ser modificada per la 
Llei 11/2005 del PHN, que mantenia l’elaboració d’un 
Pla integral i n’ampliava el contingut, en el qual l’actu-
ació de la xarxa d’indicadors ambientals és de gran im-
portància perquè és l’instrument que permet conèixer 
l’estat del riu Ebre i el seu Delta, així com exigir mesu-
res addicionals en cas que siguin necessàries.

Les actuacions d’aquesta Disposició Addicional s’han 
planificat i executat mitjançant l’empresa pública Acu-
amed (Sociedad estatal Aguas de las Cuencas Medi-
terráneas S.A.) en col·laboració amb l’ACA (Agència 
Catalana de l’Aigua). Destaca el programa d’actuaci-
ons dissenyades per l’ACA i desenvolupades per Acu-
amed (Real Decret Llei 2/2004) en el context del 
Programa AGUA (Actuacions per a la Gestió i la Uti-
lització de l’Aigua), i que ha sumat un cost aproximat 
de 150 milions d’euros. Avui dia, gran part d’aquestes 
obres estan acabades, com el Programa per a la im-
plantació de una xarxa d’indicadors ambientals al del-
ta de l’Ebre, el condicionament de canalitzacions de 
reg per a l’aportació d’excedents a las dues badies, la 
construcció d’una guarda costera i aiguamolls de de-
cantació, el dragat de canals i proveïdors que comuni-
quen les llacunes litorals amb les badies, el projecte 
constructiu restauració integral del bosc de ribera al 
tram del riu entre Tortosa i la desembocadura (tram 
Amposta - desembocadura), el projecte constructiu de 
restauració del bosc de ribera en diverses zones esco-
llides aigües amunt de Tortosa, en illes fluvials i ribe-
ra, la restauració de diverses zones humides de la pla-
na d’inundació (ullals de La Carrova i Campredó), la 
construcció d’una escala de peixos a l’assut de Xerta i 
els centres d’interpretació del riu Ebre.

Ara bé, de totes les actuacions esmentades, només el 
Projecte de restauració del bosc de ribera entre Am-
posta i la desembocadura ha estat cedit al Ministeri 
d’Agricultura (MAGRAMA) del Govern de l’Estat, 
perquè en faci la gestió. D’altres, com la xarxa d’indi-
cadors ambientals del delta de l’Ebre, estan a l’espera 
d’un acord entre el Govern de l’Estat i la Generalitat 
sobre la gestió, que s’ha endarrerit i pot provocar que 
els sistemes de mesura (ja en funcionament) quedin 
aturats de forma imminent, i el laboratori ja construït 
quedi desocupat.

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

Proposta de resolució

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

– Dur a terme les negociacions oportunes per poder 
assumir, en funció de les seves competències, la ges-
tió de totes les actuacions executades en el context del 
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Programa AGUA al tram final del riu Ebre i al delta 
de l’Ebre i establir un calendari d’accions per evitar un 
procés d’abandonament o deteriorament.

– Convocar de manera immediata la Comissió per a 
la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per informar 
de la situació actual de totes les obres executades del 
Programa AGUA al tram final del riu Ebre i al delta de 
l’Ebre i explicar com es farà la gestió d’aquestes infra-
estructures.

Palau del Parlament, 19 de març de 2014

J. Lluís Salvadó i Tenesa Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
de l’Escola Pau Casals, de Rubí
Tram. 250-01027/10

Presentació
Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari 

Socialista, María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Marta 

Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa, 

Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 59783 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Escola Pau Casals de Rubí, al Vallès Occidental, és 
una escola construïda fa 50 anys, durant el franquis-
me que, tot i alguna reforma, manté l’estructura ori-
ginal. Des de fa anys, que el Departament d’Ensenya-
ment (abans d’Educació) estudia destinar recursos als 
pressupostos anuals de la Generalitat per enderrocar i 
reconstruir, o bé fer una rehabilitació integral d’aquest 
edifici escolar situat al centre de Rubí.

L’any 2009, el Departament d’Educació va pactar 
amb l’Ajuntament de Rubí la possibilitat de traslla-
dar l’alumnat d’aquesta escola al nou edifici que ca-
lia construir per a la nova Escola El Bosc, en aquesta 
mateixa ciutat, per tenir així tot un curs de treballs de 
reconstrucció o rehabilitació del centre.

Això no només no ha succeït perquè no s’ha rehabilitat 
l’escola Pau Casals, sinó perquè ni tan sols s’ha cons-
truït la nova escola El Bosc.

El 12 d’abril de 2012, i a partir d’una resolució presen-
tada pel Grup Parlamentari d’ICV-EUiA en el ple mo-
nogràfic sobre la reactivació econòmica i la incidèn-
cia de l’actuació del govern en la qualitat dels serveis 
públics, el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar 
instar al govern a fer efectives les inversions en centres 
educatius i equipaments sanitaris pendents al nostre 
país, entre aquestes l’escola Pau Casals de Rubí.

Posteriorment, el Departament d’Ensenyament es va 
comprometre amb l’Ajuntament de Rubí d’iniciar un 
procés de millora de les estructures físiques de l’Esco-
la, prèvia anàlisi, planificació i calendarització.

Fa un any, en la sessió de 21 de març de 2013 de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats s’aprovava la 
Resolució 54/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
rehabilitació de l’Escola Pau Casals de Rubí on s’ins-
tava el Govern de la Generalitat a «Establir i consen-
suar amb l’Ajuntament i la comunitat educativa de Ru-
bí (Vallès Occidental), abans d’acabar el curs escolar 
2012-2013, [...] el calendari d’obres ja compromeses de 
l’Escola Pau Casals d’aquesta població i les reformes 
urgents que necessita».

Finalment els Pressupostos de la Generalitat de 2014 
inclouen una partida de 571mil euros per a fer obres 
de reforma, partida que s̀ ha de sumar a la que pre-
veuen els pressupostos de l’Ajuntament de Rubí amb 
fons propis i la que es podria sumar, si s’aprovés des 
del Govern de la Generalitat, de part dels fons del PU-
OSC destinats a inversions a Rubí.

En paral·lel, l’AMPA de l’escola Pau Casals ha dut el 
tema al Síndic de Greuges, qui ha sol·licitat informes 
tècnics sobre les necessitats de reforma de l’escola. La 
resposta d’informes elaborats per tècnics de l’Ajunta-
ment de Rubí posen de manifest que l’edifici requereix 
d’obres de rehabilitació i adaptació de les instal·lacions 
d’un cost aproximat de 725.500 €.

A hores d’ara, però, no s’ha efectuat cap obra de mi-
llora ni de reforma, ni hi ha cap planificació ni calen-
darització coneguda, el Govern ha rebutjat la propos-
ta de l’ajuntament de Rubí de destinar una partida del 
PUOSC a fer obres a l’escola i, a més, es detecten re-
cels per part dels Serveis Territorials d’Ensenyament 
al Vallès Occidental en executar la partida prevista als 
Pressupostos de la Generalitat per a 2014.

Mentrestant, les condicions de l’edifici es degraden i 
fan cada cop més costosa i dificultosa qualsevol actua-
ció de rehabilitació.

Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasig-
nats presenten la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Complir durant l’any 2014 amb els compromisos 
econòmics adquirits per poder rehabilitar amb celeri-
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tat l’edifici de l’Escola Pau Casals de Rubí i presentar 
a la comunitat educativa de l’escola i a l’Ajuntament 
de Rubí, en el termini d’un mes, un pla calendaritzat 
d’execució d’aquesta obra.

2) Valorar la idoneïtat de les partides que l’Ajunta-
ment de Rubí sol·licita dels fons PUOSC per a execu-
tar obres de manteniment i d’adequació energètica de 
l’edifici de l’Escola Pau Casals de Rubí.

Palau del Parlament, 5 de març de 2014

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu a la CEU del 
GP SOC; María José García Cuevas, portaveu a la 
CEU del GP del PPC; Marta Ribas Frias, diputada 
GP ICV-EUiA; Carlos Carrizosa Torres, portaveu a la 
CEU del GP de C’s; Quim Arrufat Ibáñez, portaveu a 
la CEU del Grup Mixt

Proposta de resolució sobre els esllavis-
saments a la carretera C-13 entre Llavorsí 
i Rialp
Tram. 250-01028/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59788 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, i Marisa Xandri Pujol, diputada, 
ambdues 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 de Territori i Sostenibi-
litat.

Exposició de motius

La carretera C-13, al seu pas pel Pallars Sobirà, i més 
concretament en la zona compresa entre Llavorsí i 
Rialp, ha patit diversos despreniments de roques en 
aquestes darreres setmanes que han provocat diversos 
tancaments de la carretera i fins i tot algun vehicle ac-
cidentat.

Dies de pluja, neu i fort vent han ocasionat aquests 
despreniments, que han obligat a fer actuacions ur-
gents de neteja i retirada de roques.

Atès que aquestes actuacions d’urgència consisteixen 
en solucions provisionals, però no preveuen ni preve-
nen accidents futurs.

Atès que l’arribada de la primavera i el bon temps, 
portaran més dies de pluja i de desgel que, molt prova-
blement, comportaran nous despreniments.

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 que adopti les mesures conduents a resoldre 
definitivament el problema de despreniments a la car-
retera C-13 en el tram comprés entre Llavorsí i Rialp

Palau del Parlament, 14 de març de 2014

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

Proposta de resolució sobre la implanta-
ció del títol de transport T-10 entre Lleida i 
Vielha, la Seu d’Urgell, Sort, el Pont de Suert, 
Tremp i Solsona
Tram. 250-01029/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59789 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Atès que fa uns anys l’Autoritat Territorial de la Mobi-
litat va instaurar els títols integrats de transport o bo-
nos que permeten diferents recorreguts i transborda-
ments en un temps delimitat mitjançant el títol T-10, 
que suposen una reducció de preu per aquelles perso-
nes que requereixen fer viatges periòdics.

Atès que aquests bonos van ser implantats als dife-
rents municipis de les comarques de la plana de Llei-
da, havent suposat un disminució del cost per als usua-
ris, però també havent representat un fort increment de 
la utilització del transport públic.

Atès que els veïns de les comarques del Pirineu també 
es veuen obligats a desplaçar-se a Lleida per múltiples 
motius, estudis, sanitaris, administratius, etc.

Atès que sí existeixen bonos de T-10 per als despla-
çaments en transport públic entre les diferents capi-
tals de les comarques del Pirineu i Barcelona, però no 
n’existeixen entre aquelles i Lleida, tot i ser la distàn-
cia amb aquesta inferior al trajecte fins a Barcelona.
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Atès que una major utilització del transport públic su-
posaria una reducció de la utilització de vehicles pri-
vats, comportant, alhora una reducció de emissions 
contaminants i suposant una millora per al medi am-
bient.

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 instaurar la tarja de transport T-10 entre Llei-
da i els municipis de Vielha, La Seu d’Urgell, Sort, El 
Pont de Suert, Tremp i Solsona.

Palau del Parlament, 14 de març de 2014

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

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
fórmules d’adquisició, contractació i gestió 
conjunta entre administracions i l’optimació 
del funcionament de les administracions
Tram. 250-01030/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59790 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodrí-
guez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Institucionals.

Exposició de motius

Com a conseqüència de la crisi econòmica, les admi-
nistracions públiques catalanes han hagut de fer un 
gran esforç de disciplina pressupostària per tal d’acon-
seguir la reducció del dèficit públic.

Un dels camins iniciats ha portat a la necessitat de 
plantejar-se la gestió dels recursos públics, de mane-
ra que els estalvis que han hagut de fer siguin sostin-
guts en el temps i es millori l’eficiència en l’actuació 
administrativa de forma permanent, eliminant traves 
burocràtiques, simplificant normativa i procediments, 
i evitant duplicitats.

Una part important de l’estalvi s’assolirà quan es cul-
mini el procés de supressió, integració, transformació i 
alienació d’organismes autònoms, empreses públiques 

i altres ens generadors de despesa, quina eficiència no 
sempre s’adiu amb els objectius que es volien assolir 
en el moment de la seva creació.

D’altra banda, la reducció de la despesa en l’adquisició 
de béns i serveis també pot millorar introduint econo-
mies d’escala en els processos i mecanismes de con-
tractació.

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. Aprofitar els avantatges, sinergies i estalvis que su-
posa la gestió de mitjans i serveis comuns, estudiant la 
possible aplicació de fórmules d’adquisició, contracta-
ció i gestió conjunta.

2. Optimitzar el funcionament de les administracions i 
l’atenció als ciutadans, mitjançant l’intercanvi d’infor-
mació i l’agilització de la gestió, creant bases de dades 
comunes i registres integrats.

3. Millorar la prestació dels serveis públics, de manera 
que es garanteixi una igual o millor qualitat a un me-
nor cost, aprofitant les possibilitats que ofereix la col-
laboració entre administracions.

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.

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, la su-
pressió o la racionalització d’organismes, o mitjançant 
l’adopció de mesures alternatives que aconsegueixin 
un efecte equivalent.

6. Impulsar l’agilitat en la prestació de serveis als ciu-
tadans i a les empreses, amb mesures concretes de 
simplificació administrativa, el desenvolupament de 
l’Administració Electrònica.

Palau del Parlament, 5 de març de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez 
i Serra, portaveu adjunt, del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre els cartells que 
comparen l’alcalde de Badalona amb el dic-
tador Franco
Tram. 250-01031/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59791 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.03.2014

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’Afers Institucionals.

Exposició de motius

En el municipi de Badalona s’ha constatat que la for-
mació política CUP-Badalona ha enganxat uns cartells 
en la via pública on apareix l’Alcalde de Badalona amb 
el lema «franquista» i «#foraalbiol». En un altre cartell 
de la CUP apareix una fotografia del dictador Francis-
co Franco i el lema «¡Albiol!, ¡Albiol!, ¡Albiol!».

En democràcia l’expressió de la discrepància és legíti-
ma i necessària. Un societat democràtica és fonamen-
ta en la contraposició pacífica dels arguments de cada 
formació política i en la capacitat d’escollir lliurament 
per part dels ciutadans als representants que consideri 
més adients.

Qüestió diferent és quan una formació política, sigui 
quina sigui, no aporti arguments en el debat polític i 
pretengui equiparar un Alcalde, escollit democràtica-
ment, i una formació política democràtica a un dicta-
dor i una dictadura.

La dictadura franquista ha estat un dels períodes més 
negres de la nostra història que cal condemnar i rebut-
jar com així ha fet en moltíssimes ocasions el Partit 
Popular.

Per això, no és admissible que es vulgui banalitzar 
aquesta dictadura utilitzant-la en el sentit que s’expres-
sen els cartells de la CUP a dalt referits.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya manifesta a totes les forces 
polítiques la conveniència no banalitzar la dictadura 
franquista equiparant-la amb partits polítics democrà-
tics o amb representants institucionals o polítics esco-
llits democràticament, i, en aquest sentit, reclama a la 
CUP-Badalona que voluntàriament retiri tots aquells 

cartells que equiparen a l’Alcalde de Badalona amb el 
dictador Franco.

Palau del Parlament, 6 de març de 2014

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

Proposta de resolució de rebuig de les ex-
pressions de menysteniment dels Mossos 
d’Esquadra utilitzades en una carrossa del 
Carnestoltes de Mataró
Tram. 250-01032/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59792 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.03.2014

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

El passat 28 de febrer de 2014, en la celebració del 
Carnestoltes de la ciutat de Mataró, es va poder veure 
una carrossa en la que es van utilitzar la marca corpo-
rativa, els distintius i identificadors del Cos de Mossos 
d’Esquadra i en la que es podia llegir: «PPolicia, Gos-
sos d’Esquadra». Així mateix, apareixia una adreça de 
pàgina web amb el següent contingut: www.gossos.
pum. Els personatges que formaven part de la carrossa 
anaven vestits simulant agents de Mossos d’Esquadra 
realitzant diverses actuacions, entre altres la simulació 
de consum de substàncies estupefaents.

Tots sabem que la celebració del Carnestoltes és una 
tradició de casa nostra on es té una gran permissivi-
tat per fer broma, fins i tot, mofa de tot tipus d’insti-
tucions i assumptes. Els ciutadans atorguen un marge 
molt ampli per la broma i per ridiculitzar situacions o 
col·lectius.

Però, aquest marge ampli no és pot confondre en la in-
existència de qualsevol límit. Les línies vermelles en 
aquesta broma sana està, entre d’altres, en l’insult, la 
dignitat del Cos i de la professió, etc.

Les expressions emprades no es trobarien en l’àmbit 
de la llibertat d’expressió i de la broma sana, encara 
que coent, sinó senzillament consisteixen en insults i 
en un menysteniment al Cos dels Mossos d’Esquadra.
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Correspon al Departament d’Interior vetllar pel bon 
nom del Cos dels Mossos d’Esquadra, la professionali-
tat dels seus agents en l’exercici de les seves funcions, 
la dignitat de la professió policial i el reconeixement 
de l’autoritat policial.

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: 

Expressar el seu rebuig a les expressions utilitzades en 
una de les carrosses del Carnestoltes de Mataró, el pas-
sat 28 de febrer de 2014, on es podia llegir «PPolicia, 
Gossos d’Esquadra» o www.gossos.pum, per l’insult i 
els menysteniment que suposa als agents i al propi Cos 
dels Mossos d’Esquadra en l’exercici de les funcions 
que la societat els hem encomanat com garants dels 
drets i la seguretat dels ciutadans.

Vetllar pel bon nom del Cos dels Mossos d’Esquadra, 
la professionalitat dels seus agents en l’exercici de les 
seves funcions, la dignitat de la professió policial i el 
reconeixement de l’autoritat policial, actuant de for-
ma immediata quan es produeixi una agressió, insult 
o menysteniment al Cos dels Mossos d’Esquadra o als 
seus agents en l’exercici de les seves funcions.

Palau del Parlament, 7 de març 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 places del 
Cos de Mossos d’Esquadra en situació ad-
ministrativa especial de segona activitat
Tram. 250-01033/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59793 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.03.2014

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

La disposició addicional quarta del Decret 401/2006, 
de 24 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de pro-
visió de llocs de treball del cos de mossos d’esquadra, 

estableix: «Els llocs de treball que, d’acord amb el que 
estableixi la corresponent relació de llocs de treball, 
puguin ser ocupats per persones funcionàries del cos 
de mossos d’esquadra en la situació administrativa es-
pecial de segona activitat seran proveïts de manera de-
finitiva mitjançant concurs.

»Les bases de les convocatòries d’aquests concursos 
determinaran els requisits per prendre-hi part, així 
com els mèrits adequats al contingut i a les caracterís-
tiques dels llocs que s’hagin de proveir, d’acord amb el 
que preveu l’article 9.1 d’aquest Decret.»

La disposició transitòria primera del Decret 246/2008, 
de 16 de desembre, de regulació de la situació admi-
nistrativa especial de segona activitat en el cos de mos-
sos d’esquadra, disposa: «En el termini màxim de dos 
anys des de l’entrada en vigor d’aquest Decret es con-
vocarà un concurs per a la provisió definitiva de tots 
els llocs ocupats provisionalment en segona activitat.»

I la disposició addicional tercer de l’esmentat decret 
regula el següent: «Es modifica el Decret 401/2006, 
de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de pro-
visió de llocs de treball del cos de mossos d’esquadra, 
en el sentit d’afegir-hi la següent nova disposició ad-
dicional 4: 

– Provisió definitiva dels llocs de treball de segona ac-
tivitat.

– Els llocs de treball que, d’acord amb el que establei-
xi la corresponent relació de llocs de treball, puguin 
ser ocupats per persones funcionàries del cos de mos-
sos d’esquadra en la situació administrativa especial 
de segona activitat seran proveïts de manera definitiva 
mitjançant concurs.

– Les bases de les convocatòries d’aquests concursos 
determinaran els requisits per prendre-hi part, així 
com els mèrits adequats al contingut i a les caracterís-
tiques dels llocs que s’hagin de proveir, d’acord amb el 
que preveu l’article 9.1 d’aquest Decret.»

Per tant, com a màxim, el dia 20 de desembre de 2010 
s’hauria d’haver convocat concurs per a la provisió de-
finitiva de tots els llocs ocupats provisionalment en se-
gona activitat. Aquesta previsió reglamentària no s’ha 
complert.

En aquest sentit, també cal recordar la Resolució 
196/IX del Parlament de Catalunya, sobre el compli-
ment del Decret 246/2008, de regulació de la situa-
ció administrativa especial de segona activitat en el 
Cos de Mossos d’Esquadra.

Tanmateix, per garantir que no es produeixin dife-
rències no justificades a la hora de determinar el llocs 
de treball a cobrir per agents que es trobin en situació 
de segona activitat, és imprescindible definir un catà-
leg de llocs de treball que siguin ocupats per persones 
funcionàries del cos de mossos d’esquadra en la situa-
ció administrativa especial de segona activitat.
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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: 

1er. Definir un catàleg de llocs de treball per ser ocu-
pats per agents del Cos de Mossos d’Esquadra en la si-
tuació administrativa especial de segona activitat.

2on. Convocar el concurs general per a la provisió de-
finitiva dels llocs de treball de segona activitat del Cos 
dels Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 11 de març 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’Escola Vila-
magore, de Sant Pere de Vilamajor
Tram. 250-01034/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59794 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que es-
tablecen los artículos 145 i 146 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la siguiente propuesta de re-
solución para que sea sustanciada en la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats.

Exposición de motivos

El curso pasado (2012-13) el Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat decidió de manera unilateral 
e irrevocable cerrar una de las líneas de P3 del cole-
gio Vilamagore, ubicado en Sant Pere de Vilamajor. 
La decisión se comunicó a la comunidad educativa 
en julio de 2012, en base a los datos demográficos del 
municipio, que, según el Departament, aconsejaban el 
cierre progresivo de la escuela empezando por el pri-
mer curso de educación infantil.

La comunidad educativa se movilizó e intentó trasla-
dar al Departament la necesidad de mantener la ofer-
ta en Vilamagore, planteando que por la proximidad, 
naturaleza y características de los municipios de Sant 
Pere de Vilamajor y Sant Antoni de Vilamajor (nú-
cleos urbanos a solo 2 km, urbanizaciones y extensos 
diseminados cercanos, carretera que muere en Sant 
Pere y obliga a atravesar Sant Antoni para acceder 

desde de-terminados diseminados) ambos deberían 
ser considerados como uno solo, a la hora de planificar 
la oferta educativa, pues, de hecho, ambos municipios 
compartían vida y actividad social, laboral, comercial 
o económica, escolarizando las familias a sus hijos en 
uno u otro municipio indistintamente.

Hasta el cierre del curso pasado, Sant Pere disponía 
de 3 líneas de P3, 1 en Vilamagore y 2 en Torre Roja, 
y Sant Antoni disponía de 2 líneas en la escuela Joan 
Cases. Es decir 5 líneas para el conjunto de los dos 
municipios.

Desde el punto de vista de la comunidad educativa de 
Vilamagore, los criterios demo-gráficos esgrimidos 
por el Departament no justificarían el cierre progresi-
vo del centro, pues el reciente decremento demográfi-
co de Sant Pere se vería compensado con el aumento 
de Sant Antoni, que incluso consigue un aumento neto 
positivo.

Por tanto, así como podría valorarse un excedente de 
plazas en Sant Pere, aparece un déficit para Sant Anto-
ni. Déficit que fácilmente podría atenderse desde Vila-
magore, lo que justificaría su continuidad.

Por otra parte, parece tener poco sentido plantear el 
cierre progresivo de una escuela, Vilamagore, solo 
unos años después de que se ejecutaran obras de am-
pliación en la misma (2009).

Después de un año de reivindicación y acciones desde 
el AFA Vilamagore, estos ciuda-danos han vuelto a 
ponerse en contacto con sus representantes en el Par-
lament de Catalunya, con la finalidad de presentar y 
trasladar a la Generalitat, los datos demográficos que, 
dicen, han tenido dificultades para explicar y valorar a 
través de los Servicios Territoriales de Ensenyament.

Así pues, el AFA Vilamagore traslada unos cuadros que 
se reproducen a continuación y que han sido obtenidos 
a partir de la información de http://www.idescat.cat/es/

En dichos cuadros se observa que los nacimientos pa-
ra el conjunto de los dos municipios en 2010, 128, re-
presenta un máximo histórico, que contradice la opor-
tunidad de cerrar una línea de P3 en 2013, el año en 
que estos niños acceden al sistema educativo. Asimis-
mo, se puede observar en la segunda gráfica cómo la 
población no ha disminuido en estos municipios en los 
últimos 15 años, por lo que no parecen ser municipios 
que tiendan a despoblarse: 

http://www.idescat.cat/es
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También podría deducirse de los datos del padrón por 
edades, tomando la suma de los dos municipios, desde 
2005 a 2012, que el conjunto justifica 5 líneas educati-
vas, pues con el paso de los años aumentan las franjas 
de edad, partiendo de 0 años en adelante, compuestas 
por grupos de más de 125 niños, que se nutren, no so-

lo de los nacimientos y niños de años anteriores, sino 
también de familias nuevas con niños pequeños que se 
establecen en Sant Pere o Sant Antoni.

Estos datos y conclusiones pueden observarse en los 
cuadros siguientes: 
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Recientemente, el pasado 27 de febrero, el AFA Vi-
lamagore se reunió con los Servicios Territoriales de 
Maresme - Vallès Oriental, presentando a su represen-
tante los datos expuestos aquí, además de una serie de 
preguntas y peticiones.

Propuesta de resolución

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

1. Responder por escrito desde los Servicios Territo-
riales al AFA Vilamagore, en un plazo no superior a 
una semana una vez aprobada esta propuesta, con la 
valoración de la información aportada por el AFA, 
respondiendo expresa y explícitamente a las pregun-
tas y peticiones planteadas por el AFA en la reunión 
de 27 de febrero.

2. Facilitar al AFA Vilamagore una nueva reunión con 
los Servicios Territoriales, en caso de juzgarse nece-
sario por parte del AFA, y en el plazo de una semana 
una vez recibida la respuesta de los servicios Territo-
riales, con el objetivo de aclarar y profundizar en estas 
respuestas a las preguntas y peticiones del AFA Vila-
magore.

3. Abrir la preinscripción para P3, P4 y todos los de-
más cursos en Vilamagore.

Palacio del Parlamento, 7 de marzo de 2014

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre l’adscripció 
d’un tècnic d’educació infantil a l’Escola An-
toni Gaudí, de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-01035/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59795 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que es-
tablecen los artículos 145 i 146 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la siguiente propuesta de re-
solución para que sea sustanciada en la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats.

Exposición de motivos

La escuela Antoni Gaudí ubicada en la calle Arquitec-
te Calzada de Cornellà de Llobregat, al igual que las 
demás escuelas del barrio, acoge a un importante nú-

mero de alumnos extranjeros, con desconocimiento o 
dificultades para entender y expresarse en las lenguas 
oficiales de Cataluña, lo que dificulta tanto su integra-
ción en el entorno escolar como el ritmo normal de 
las clases.

Nuestro sistema educativo prevé para estas situacio-
nes recursos de apoyo, adicionales y especializados, 
que durante las etapas de infantil y primaria faciliten y 
aceleren el proceso de integración de estos alumnos en 
el proceso educativo, lo que redunda en un bien para 
ellos mismos y para el resto de sus compañeros.

Hay que añadir la importancia que tiene en estos ca-
sos actuar con eficacia y celeridad, antes de que nin-
gún niño se pueda sentir inadaptado o rechazado por 
el sistema, lo que aconseja introducir estos recursos de 
apoyo a los docentes (Técnicos de Educación Infantil 
o TEI) tan pronto se detecta el problema, actuando es-
pecialmente en aquellos entornos territoriales con ma-
yor población infantil extranjera.

Por estos motivos los centros educativos ubicados en 
el entorno de la escuela Antoni Gaudí cuentan con un 
TEI asignado como recurso de apoyo a los docentes.

Sin embargo, no es el caso de la escuela Antoni Gaudí, 
que, a pesar de que este curso, en el nivel P3, se dan las 
condiciones que aconsejaría un técnico de apoyo, éste 
no ha sido dispuesto por el Departament de Ensenya-
ment. El curso de P3 está formado por dos clases de 25 
alumnos, y en cada una de ellas cuentan con 3-4 niños 
que no hablan ni entienden catalán ni castellano, ade-
más de varios niños con dictamen o pendientes de él.

A pesar de que la dirección del centro solicitó que se 
destinara a la escuela, desde el inicio de curso (el 10 de 
octubre de 2013), un TEI por motivos pedagógicos, el 
Departament no atendió su solicitud.

Los padres, preocupados, acudieron a finales de oc-
tubre de 2013, representados por el AMPA del cole-
gio, a los Servicios Territoriales de Ensenyament, pre-
sentando su demanda por escrito, en la que solicitaban 
el TEI, manifestando sentirse discriminados respecto 
de otras escuelas del entorno, con unas circunstancias 
similares y que sí disponían de TEI, dado que desde 
Ensenyament no se había razonado al director de la 
escuela la negativa, en base a criterios pedagógicos u 
objetivos.

También trasladaron en noviembre de 2013 su preo-
cupación y descontento al Ayuntamiento de Cornellà 
de Llobregat, desde donde se dirigió otro requerimien-
to a los Servicios Territoriales del Baix Llobregat, en 
apoyo de la solicitud del AMPA el 18 de noviembre 
de 2013.

El 19 de noviembre Ensenyament denegó el TEI por 
motivos económicos.

El AMPA, el 4 de diciembre de 2013, reiteró su peti-
ción ante los Servicios Territoriales de Ensenyament, 
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manifestando su indignación y desacuerdo ante una 
negativa que calificaban de injustificada, al existir 
otros centros del entorno con estos apoyos, no haber 
proporcionado desde el Departament soluciones ni ar-
gumentos pedagógicos y vulnerar con su negativa los 
principios rectores de la LEC. El AMPA acompañó 
esta solicitud con más de 1.400 firmas de apoyo a su 
reivindicación.

El 16 de diciembre el AMPA recibió la nueva negati-
va del Departament para incorporar un TEI este curso 
para el primer curso de infantil, incidiendo en la im-
posibilidad económica de contratar nuevo personal y 
en la valoración objetiva que la Inspección Educativa 
realiza al inicio del curso de las necesidades de cada 
centro.

Más recientemente el pleno del ayuntamiento de Cor-
nellá aprobó por unanimidad, una moción fechada el 
21 de febrero de 2014, en apoyo de las reivindicaciones 
de esta comunidad educativa.

Finalmente, el AMPA de la escuela Antoni Gaudí ha 
decidido elevar su queja y su reivindicación al Parla-
mento de Catalunya, a través de sus legítimos repre-
sentantes, que desde la oposición a la política pre-
supuestaria y de asignación de recursos del actual 
Gobierno de la Generalitat de Catalunya, estamos con-
vencidos de que, si bien el Govern debe ajustar el gasto 
global para cumplir el objetivo de déficit que nos con-
duzca a la estabilidad financiera y presupuestaria, de-
be trasladar este ajuste a conceptos, gastos y partidas 
que no afecten a los servicios públicos esenciales que 
reciben los ciudadanos, y por los que pagan sus im-
puestos, que son la Sanidad, la Educación y los Servi-
cios Sociales. Estamos convencidos de que esto es po-
sible por el peso que gastos superfluos, como mantener 
el pesado e ineficiente sector público catalán, tienen en 
el presupuesto actual de la Generalitat.

Propuesta de resolución

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

1. Asignar con carácter inmediato un TEI al colegio 
Antoni Gaudi de Cornellà de Llobregat, que dé apoyo 
específico al curso de P3 de dicho centro.

2. Realizar la dotación económica necesaria para este 
curso a partir del fondo de contingencia previsto en el 
presupuesto 2014 de la Generalitat.

3. Garantizar las dotaciones económicas necesarias 
para próximos ejercicios, a partir de la disminución 
correspondiente del presupuesto asignado a Entidades 
Autónomas, Entidades de Derecho Público, Socieda-
des Mercantiles, Consorcios y Fundaciones, que, en 
su conjunto, obtuvieron en 2014 9.500 millones de eu-
ros de los 36.000 millones de euros que representan 
el Presupuesto global de la Generalitat para 2014, es 

decir estas entidades recibieron el 26% de la dispo-
nibilidad presupuestaria global de la Generalitat para 
2014, mientras que el Departament de Ensenyament 
obtuvo el 11%.

4. Garantizar los recursos necesarios, humanos y ma-
teriales, para el sistema educativo en Cataluña, de ma-
nera que la garantía de la calidad de la enseñanza en 
todos los niveles educativos, así como la lucha contra 
el fracaso escolar, sean prioridades indiscutibles para 
Gobierno de la Generalitat, pues en la actual coyuntu-
ra de dificultades económicas y financieras, y ante la 
necesidad de cumplir con los objetivos de déficit, los 
gobiernos autonómicos deben recortar en otras Con-
sellerias y partidas, antes que en aquellos gastos que 
afectan directamente al ciudadano y a nuestra socie-
dad del bienestar, como son los recursos dedicadas a la 
educación, la sanidad y los servicios sociales.

Palacio del Parlamento, 7 de marzo de 2014

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’activitat econòmica sostenible al Bages 
i l’aplicació del Pla Phoenix
Tram. 250-01036/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59796 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 145 i 146 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la siguiente propuesta de resolución 
para que sea sustanciada en la Comissió d’Empresa i 
Ocupació.

Exposición de motivos

Una parte importante de la actividad económica de 
la comarca del Bages está relacionada con la explo-
tación de las sales potásicas que se encuentran en su 
sub  suelo.

La sal de potasio, o KCl, se utiliza principalmente pa-
ra la fabricación de abonos agrícolas, y se empieza a 
considerar ya un compuesto estratégico, puesto que la 
población mundial aumenta a un ritmo muy superior 
al de terrenos cultivables o yacimientos de potasa.

Las vetas minerales del subsuelo del Bages están for-
madas por una mezcla de KCl y NaCl en una propor-
ción de 1 a 3 o 4, lo que implica que la extracción de 
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la sal de potasio implica un proceso industrial, en el 
que se generan importantes cantidades de sal común 
que, mezclada con otros residuos, se depositan en unos 
vertederos exteriores, y que han llegado a ser carac-
terísticos en el paisaje de Súria, Sallent, Balsareny y 
Cardona.

Podemos resumir en seis los principales riesgos 
medioambientales de la explotación minera del Bages.

a) Salinización de acuíferos y ríos: Los depósitos de 
residuos se van disolviendo con el agua de lluvia, sali-
nizando los acuíferos subterráneos de la zona, así co-
mo los ríos Cardener y Llobregat, con el impacto en 
el abastecimiento de agua potable, no solo a la zona 
del Bages, sino también al área metropolitana de Bar-
celona.

b) Contaminación por generación de subproductos pe-
ligrosos: Los cloruros pueden combinarse con la ma-
teria orgánica presente en el agua, formando trihalo-
metanos, compuestos que en concentraciones elevadas 
podrían resultar cancerígenos.

c) Contaminación química del entorno: Para separar la 
potasa de la sal común se utilizan compuestos quími-
cos, que son tóxicos para la salud, y que acaban en los 
depósitos de deshechos, desde donde pueden contami-
nar el aire, los acuíferos o las cuencas fluviales.

d) Contaminación química en otras zonas: Una parte 
de los compuestos químicos de deshecho se evacúan a 
través de un colector (salmoducto) que vierte en el Me-
diterráneo, y que por su mal estado de conservación 
permite fugas, que también contaminan el terreno que 
afectan.

e) Contaminación radiactiva: Una parte del potasio ex-
traído emite radiaciones ionizantes, y, a pesar de que 
la presencia de este elemento en la naturaleza es muy 
baja, su concentración, sin los controles necesarios, en 
los vertederos podría ocasionar contaminación radiac-
tiva perjudicial.

f) Contaminación atmosférica: También hay que con-
siderar que durante este proceso industrial se produ-
cen importantes cantidades de gases contaminantes, 
derivados de la combustión de fuel y gas natural, que 
pasan directamente a la atmósfera del entorno.

Parece necesario pues, para garantizar el futuro sos-
tenible de este tipo de explotaciones, reducir el volu-
men y los riesgos asociados a los deshechos de esta 
industria.

Recientemente la empresa concesionaria de estas ex-
plotaciones Iberpotash, ha anunciado el cierre de la 
explotación de Sallent para finales de 2014 o princi-
pios de 2015, lo que provocará la pérdida de unos 500 
puestos de trabajo en la zona.

La decisión viene motivada, posiblemente, por un ago-
tamiento de la capa de mineral extraíble en condicio-
nes de rentabilidad, pero también por una sentencia 

judicial que anula la licencia ambiental al vertedero, 
que de hecho estaba prácticamente al límite legal de 
capacidad.

Por analogía, esta situación podría darse en los próxi-
mos meses en la otra explotación activa, la de Súria, lo 
que podría llevar a la comarca a una situación crítica 
en términos sociales y económicos, por la pérdida de 
puestos de trabajo en las dos explotaciones mineras.

Por otra parte, Iberpotash lleva tres años anunciando 
la puesta en marcha del «Plan Phoenix», consistente 
en el tratamiento de los residuos acumulados hoy en 
los vertederos, para obtener sal común de alta pure-
za (sal vacuum), que tendría una salida en el merca-
do de tratamiento de aguas y reduciría el volumen de 
residuos, y por tanto, la problemática medioambiental 
asociada.

La empresa garantiza la inversión necesaria, pero se-
ría preciso que las Administraciones involucradas agi-
lizaran los trámites legales para la concesión de licen-
cias, que ya están retrasando el proyecto.

En definitiva, y en relación a la comarca del Bages, en 
la actual coyuntura de crisis económica se hace más 
necesario que nunca pedir a los responsables públicos 
esfuerzos adicionales, concretos y eficaces por man-
tener la actividad económica de la zona, reduciendo 
los riesgos medioambientales de la actividad minera, y 
garantizando empleo estable a la comarca.

Propuesta de resolución

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

1. Garantizar la actividad económica sostenible y esta-
ble a la comarca del Bages.

2. Agilizar la concesión de licencias administrativas 
para la puesta en marcha del «Plan Phoenix».

3. Valorar otras alternativas que complementen la ofer-
ta de empleo en el Bages, aumentando el valor aña-
dido de la actividad económica de la comarca, con-
sensuando con la administración local y los técnicos 
y empresarios locales la puesta en marcha de un plan 
complementario de desarrollo económico de la zona 
mediante el mantenimiento y desarrollo sostenible de 
la industria minera, así como de sus industrias com-
plementarias.

4. Implantar técnicas adicionales de reciclaje selectivo 
y comercialización de productos derivados, proceden-
tes del aprovechamiento y valorización de los residuos 
acumulados en los vertederos, mediante su tratamien-
to industrial para extraer restos adicionales de potasa, 
litio o cloruros magnésicos

Palacio del Parlamento, 7 de marzo de 2014

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre la llengua 
d’a tenció del servei telefònic d’emergèn-
cies 112
Tram. 250-01037/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59797 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 145 i 146 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la siguiente propuesta de resolución 
para que sea sustanciada en la Comissió d’Afers Insti-
tucionals.

Exposición de motivos

En el portal web de la Generalitat dedicado al servicio 
público 112 encontramos la descripción, objetivos y 
funciones de dicho como un «teléfono único de emer-
gencias en el territorio de Catalunya y en todo el ámbi-
to europeo», según leemos en dicha web.

Según la propia página web, el 112 centraliza todas 
las llamadas urgentes para que cualquier ciudadano 
pueda solicitar los servicios públicos de urgencias sa-
nitarias, extinción de incendios y salvamentos, de se-
guridad ciudadana y de protección civil, cuando se 
encuentre en una situación de emergencia. Según si-
gue la descripción en la web, es un servicio público de 
acceso universal, gratuito y permanente, y el organis-
mo encargado de prestar este servicio de atención es el 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya.

Es por tanto un servicio público, de la Administración 
Catalana, de relación directa, mediante comunicación 
oral, con cualquier ciudadano que se encuentra, ade-
más, en unas condiciones de emergencia que lo colo-
can en una situación de especial vulnerabilidad. Un 
servicio sujeto, en tanto que público, a la obligación 
de disponibilidad lingüística en las lenguas oficiales 
en Catalunya.

Dado que todas las encuestas reflejan para Catalunya 
un uso lingüístico bastante estable y equilibrado en-
tre el castellano y el catalán, podemos decir que la 
probabilidad de que un ciudadano catalán se dirija al 
servicio 112 en lengua catalana o castellana es esta-
dísticamente igual, por tanto, para atender y cumplir 
los objetivos de este servicio de atención ciudadana de 
emergencias, el centro encargado de prestar el servicio 
de atención debería de disponer de operadores compe-
tentes en estas lenguas oficiales de Catalunya, y que, 
por supuesto, no tengan problemas personales, ideo-
lógicos, emocionales, políticos o sentimentales para 

atender al ciudadano en castellano o catalán; o, en ca-
so de no tener competencia suficiente en alguna de es-
tas lenguas oficiales, pasar inmediatamente la llamada 
a otro operador con la destreza lingüística necesaria, 
sin retrasos que pudieran redundar en un perjuicio pa-
ra el ciudadano que solicita ayuda ante una emergen-
cia.

Este hecho se reconoce en la propia regulación del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya, en su artículo 4, apartado c: «Article 4. Ca-
racterístiques de la prestació del servei: La prestació 
del servei públic d’atenció de trucades d’urgència ha 
de tenir les característiques següents: [...] c) L’atenció 
del servei s’ha de fer en qualsevol dels idiomes oficials 
de Catalunya i, com a mínim, en dos dels idiomes ofi-
cials en els estats de la Unió Europea».

Y es que, según la legalidad vigente, este servicio de 
atención ciudadana debería garantizar la disponibili-
dad lingüística al ciudadano, en catalán o castellano, 
en igualdad de condiciones para ambas lenguas, sin 
que la elección de una u otra lengua por parte del ciu-
dadano implique ninguna actuación diferente, ni re-
trasos, en función de la lengua elegida. El servicio 112 
debe desempeñarse por la Generalitat sin dar trato 
preferente a ninguna de las dos lenguas oficiales.

La afirmación del párrafo anterior se fundamenta en 
los artículos 3 y 103 de la CE y los artículos 6, 33 y 71 
del EAC constitucional.

Esta aplicación de la legalidad debe realizarse, según 
el artículo 3 del Estatuto, desde la lealtad institucional, 
lo que supone aplicar la ley de buena fe, sin necesidad 
de solicitud expresa por parte de ninguna otra institu-
ción ni de ningún ciudadano.

Sin embargo, hemos conocido casos en los que, ante 
llamadas por emergencias médicas en castellano, y a 
pesar de solicitudes expresas por parte del ciudadano, 
el servicio de atención ciudadana de la Generalitat de 
Cataluña 112 ha utilizado exclusivamente el catalán, 
sin cambiar al castellano, ni siquiera cuando el ciuda-
dano ha manifestado no comprender las instrucciones 
en catalán.

Cabe aquí apuntar que, tal y como aclaró la STC 
31/2010 sobre el Estatut de Catalunya, así como es un 
deber constitucional de todos los catalanes el conoci-
miento del castellano, en tanto que lengua común y 
oficial de todos los españoles, no es un deber, ni pue-
de imponerse como tal, el conocimiento del catalán en 
Cataluña: los catalanes tenemos el derecho a usar el 
catalán, pero no la obligación de conocerlo, por eso la 
Administración Pública ubicada en Cataluña, sea es-
tatal, autonómica o local está obligada a la disponi-
bilidad lingüística, es decir, a poder atender a los ciu-
dadanos en castellano o catalán, pero en absoluto está 
habilitada para exigir a ningún ciudadano el conoci-
miento del catalán.
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Por estos motivos, el Grupo Parlamentario del Partit 
Popular de Catalunya presenta la siguiente,

Propuesta de resolución

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

1. Garantizar la disponibilidad lingüística plena en ca-
talán y castellano del servicio público de emergencias 
112, garantizando de esta manera la igualdad de tra-
to, hacia los catalanes que utilicen cualquiera de las 
lenguas oficiales, por parte de la Generalitat y elimi-
nando, por tanto, el uso preferente del catalán respec-
to del castellano, declarado inconstitucional por STC 
31/2010.

2. Realizar los ajustes organizativos y técnicos en el 
servicio público de emergencias 112, que permitan al 
ciudadano ser atendido de manera inmediata y sin re-
trasos en la lengua oficial en que el ciudadano se dirija 
a dicho servicio, por un operador con la competencia 
lingüística suficiente en dicha lengua y con la neutra-
lidad lingüística que es obligada en un servicio públi-
co, eliminando, por tanto, el uso preferente del catalán 
respecto del castellano, declarado inconstitucional por 
STC 31/2010.

3. Asegurarse de que el Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya investiga las que-
jas o denuncias ciudadanas por no ser atendidos en la 
lengua oficial de su elección, y pone en marcha las ac-
ciones correctoras y sancionadoras necesarias para 
evitar cualquier discriminación lingüística de ciuda-
danos españoles en el ejercicio de su derecho a utilizar 
y ser atendidos en castellano o catalán, por parte de 
los operadores que les atienden.

Palacio del Parlamento, 7 de marzo de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Maria José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre l’increment de 
l’import de l’ajut per hectàrea de fruita seca 
i el pagament del deute pendent pel mateix 
concepte
Tram. 250-01038/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 59798 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.03.2014

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’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

Catalunya té 53.806 hectàrees de conreu de fruita seca 
de les quals la major part estan ubicades a les comar-
ques Tarragonines, 33.475 hectàrees i concretament a les 
comarques del Baix Camp, Alt Camp, Tarragonès, Ri-
bera d’Ebre, Priorat, Baix Ebre i Terra Alta (6.300 hec-
tàrees, 4.455 hectàrees, 2.178 hectàrees, 2.968 hectàrees, 
1.974 hectàrees, 1.727 hectàrees respectivament) Con-
reus d’ametlla i avellana que des de fa més de 30 anys 
es troben en regressió, així com les tones produïdes i que 
l’augment del conreu de les nous no ha compensat.

Aquest tipus de conreu a més de la seva funció econò-
mica de gran importància per algunes comarques 
compleix una funció paisatgística i medi ambiental es-
sent sostenible pel poc consum d’aigua i la seva adap-
tació a la climatologia mediterrània i per la seva con-
vivència amb el bosc, complint doncs els requisits de 
greening què plantegen les noves directives de la PAC 
2014-2020.

Des del 2011 el Govern de l’Estat i des del 2012 la Ge-
neralitat han retallat les primes què es rebien per hec-
tàrea conreada, (màxim de 120 €/hectàrea, dels quals 
60,375 €/ha de l’Estat i 60,375 €/ha de la Generalitat) 
d’acord amb la PAC, al·legant problemes de tresoreria i 
amb el compromís per part de la Generalitat de què es 
recuperarien els imports.

Per al 2014 el Ministerio de Agricultura ha anunciat 
què és el darrer any què paga i que per aquest any 
deixarà la prima únicament en 16-17 € per hectàrea; 
el Departament d’Agricultura de la Generalitat ja ha 
eliminat la prima del pressupost del 2014.

La resta de països comunitaris de l’arc mediterrani 
com França i Itàlia, ja han comunicat què mantindran 
les primes de 120 €/hectàrea, i Turquia va anunciar 
que per aquest 2014 prorrogarà les ajudes de vora 700 
€/ha que perceben els productors d’avellana, la qual 
cosa suposarà un greu desavantatge competitiu per als 
productors catalans què a les crisi freqüents de preus 
que pateixen hauran d’afegir la davallada d’ingressos 
per l’eliminació de les primes.

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

Proposta de resolució

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

1. Negociar amb el Govern de l’Estat per tal què aug-
menti l’import de la prima d’ajuda acoblada que pagarà 
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per hectàrea a la fruita seca i que s’acosti el màxim al 
que paguen els països competidors dins la UE.

2. Fixar en el pressupost del 2014 una prima per a hec-
tàrea de fuita seca conreada de 60,375 €/ha o com a 
mínim de la mateixa quantitat que fixi el Govern de 
l’estat.

3. Negociar amb el Govern de l’Estat perquè a partir 
del 2015 es mantingui l’ajuda a superfícies de fruita 
seca que permet l’OCM Única, de 120 €/ha.

4. Fixar un calendari de pagament per tal d’abonar du-
rant el 2014 la major part del deute contret amb el sec-
tor (33 €/hectàrea del 2012 i 44 €/hectàrea del 2013 
corresponents a l’aportació de la Generalitat).

Palau del Parlament, 19 de març de 2014

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

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut a Santa Coloma de Cervelló
Tram. 250-01039/10

Presentació
Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari 

Socialista, María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Joan 

Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa, 

Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 59831 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Santa Coloma de Cervelló és un municipi del Baix 
Llobregat que ha patit un increment demogràfic ac-
centuat per un creixement urbanístic important en un 
període curt de temps. Aquest fet, sumat a la dificul-
tat de generar activitat econòmica al municipi –i per 
tant llocs de treball– així com a la pròpia configuració 
del poble –amb diversos nuclis–, ha comportat un gran 
repte de construcció d’un poble cohesionat.

El paper cohesionador del municipi ha estat clarament 
protagonitzat pels centres educatius: des de les llars 
d’infants a les escoles d’educació infantil i primària, 
i més recentment l’Institut. Aquests equipaments, i 
l’aposta decidida per la construcció d’un poble educa-
tiu més enllà de les escoles, han estat l’element clau 

per entendre la cohesió social i la vida compartida que 
actualment defineixen Santa Coloma de Cervelló.

Actualment, amb una població d’uns 8.000 habitants, 
la població escolaritzada al municipi és de 1.272 joves: 
427 alumnes a l’Escola de la Colònia Güell, 183 a l’Es-
cola Montpedrós, 436 a l’Escola del Pla de les Vinyes, 
i 226 alumnes a l’Institut.

Una de les darreres mesures d’impuls en l’àmbit edu-
catiu ha estat disposar al municipi d’un institut d’ESO. 
El trasllat dels alumnes de secundària del poble a 
Sant Boi ha generat durant molts anys la desaparició 
de molt jovent de la vida activa al municipi, tal com 
ha quedat palès en nombrosos processos de diagnosi 
i propostes de la realitat local (Projecte Educatiu de 
Ciutat, Pla Estratègic, Pla Local de Joventut).

La voluntat i necessitat de poder ampliar l’educació al 
municipi incorporant-hi l’ESO va comportar la crea-
ció, ja fa més de 7 anys, d’una comissió amb partici-
pació de l’Ajuntament i representants de la comunitat 
educativa que hores d’ara encara està treballant amb 
aquest objectiu.

El treball conjunt amb el Departament d’Ensenyament 
va definir un full de ruta per al desplegament de l’ESO 
al municipi que contenia les següents etapes: 

– Curs 2011-2012: creació de la Secció d’Institut amb 
el 1r d’ESO, ubicat a les aules encara sense ocupar de 
l’Escola Pla de les Vinyes.

– Curs 2012-2013: l’Ajuntament va destinar 1,4 mili-
ons d’Euros a construir el Centre Cívic Can Baruta, 
que va cedir al Departament d’Ensenyament, per ubi-
car-hi els alumnes de 1r i 2n d’ESO.

– Curs 2013-2014: l’Ajuntament havia de cedir el ter-
reny al Departament per tal que construís l’Institut. 
Problemes urbanístics van fer impossible que l’Ajun-
tament pogués cedir el terreny a temps, així que es va 
acordar una solució provisional mentre es continuaven 
els tràmits per poder cedir el terreny. Es prorrogava 
la cessió del Centre Cívic Can Baruta per mantenir-hi 
dos dels cursos de l’Institut i s’instal·laven a l’Escola 
Montpedrós uns aularis per acollir la resta d’alumnes 
de secundària, posposant la construcció als terrenys 
cedits de l’Institut per al curs 2014-2015.

Finalment el setembre de 2013 l’Ajuntament va poder 
complir el seu compromís de cessió del terreny, posant 
a disposició del Departament un solar que compleix 
tots els requeriments i tenia el vistiplau del Depar-
tament. Aquest terreny és propietat de l’INCASÒL, 
l’Ajuntament en té un dret de superfície a 50 anys i 
representa una càrrega econòmica per al Consistori de 
8.000€ anuals en concepte de cànon.

En aquest sentit cal tenir en compte altres costos que 
ha hagut d’assumir el municipi durant aquesta trans-
ició, tals com 15.000€/anual atribuïbles a despeses 
ocasionades per no poder disposar del centre cívic de 
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Can Baruta; i així com l’estalvi que ha suposat per la 
Generalitat l’estalvi dels desplaçaments dels alumnes 
de secundaria de Santa Coloma de Cervelló al Institut 
Rafael Casanovas de Sant Boi.

En aquests moments, malgrat disposar del terreny i ser 
un compromís previst en el full de ruta acordat, el De-
partament d’Ensenyament no ha contemplat la possi-
bilitat de construir l’Institut en aquest terreny, i pro-
posa ubicar la major part d’alumnes de secundària en 
aularis al pati de l’Escola Montpedrós, amb intenció 
que progressivament es converteixi en Institut.

Davant aquesta proposta les Associacions de Pares i 
Mares d’alumnes del municipi coincideixen a signifi-
car diferents problemàtiques greus: 

• En primer lloc suposa el tancament d’una escola de 
primària, amb el que implica perdre un projecte edu-
catiu més del poble. Una lamentable conseqüència que 
oferirà un greuge per les famílies afectades, i que im-
plicarà incrementar ràtios d’alumnes en les altres es-
coles.

• Els aularis en uns terrenys adjunts a l’edifici gene-
raran desplaçaments constants, tant de docents com 
d’alumnes, per desenvolupar diferents classes i activi-
tats; accentuant els problemes d’accessibilitat.

• Suposarà una convivència imposada entre els alum-
nes de primària i secundària, quan contràriament 
s’han vingut rebutjant fins el moment propostes del ti-
pus escola-institut –que podrien haver ofert altres so-
lucions.

• Reduiran dràsticament els espais de lleure. Una re-
ducció que s’accentuarà si s’escometen les necessàries 
reformes que s’haurien d’afrontar en un futur immi-
nent per assumir una població escolar de més de 500 
alumnes el curs 2016-2017.

• Les necessàries obres a executar –per les que s’esti-
ma una durada de 16 mesos– generaran, a més, soroll 
i pols que afectaren molt negativament la tasca docent, 
les condicions ambientals i el conjunt de la vida esco-
lar. I, indubtablement, un elevat risc per a la població 
escolar.

• Accentuaran els problemes d’accessos i perillositat 
a l’entorn de mobilitat, que ja són una realitat d’aquest 
centre.

• Suposa un greuge comparatiu per a la comunitat edu-
cativa de Santa Coloma de Cervelló respecte a altres 
municipis del Baix Llobregat, ja que no tenim altra 
oferta educativa per a la secundària al municipi.

Atès que el Departament d’Ensenyament disposa del 
terreny cedit per l’Ajuntament a efectes de poder-hi 
construir l’Institut d’ESO del municipi.

Atès que la construcció d’aquest Institut forma part 
del full de ruta acordat entre el Departament, l’Ajun-
tament i la comunitat educativa del municipi, que fins 

ara s’ha anat aplicant segons el previst, amb impor-
tants esforços per part del municipi.

Atès que les famílies del municipi han fet esforços fa-
miliars extraordinaris respecte d’altres municipis i han 
acceptat situacions de transitorietat considerant que 
els compromisos anteriors serien una realitat per al fu-
tur de l’educació dels seus fills i filles

Atès que la proposta plantejada pel Departament és 
àmpliament rebutjada per la comunitat educativa de 
Santa Coloma de Cervelló per l’efecte que té sobre la 
qualitat educativa de l’Escola Montpedrós i de l’Insti-
tut; i que, en aquest sentit, està duent a terme accions 
massives de protesta, tot reclamant la construcció de 
l’Institut al terreny cedit.

Per aquests motius, els diputats sotasignats presenten 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Dotar, amb caràcter urgent, una partida pressupos-
tària per tal que el proper curs 2014-2015 Santa Co-
loma de Cervelló (Baix Llobregat) disposi d’un equi-
pament amb les condicions adequades per acollir 
l’Institut als terrenys cedits per l’Ajuntament a aquest 
efecte; i preveure la dotació econòmica necessària per 
tal que el curs 2015-2016 –i posteriors–, es contem-
plin les inversions addicionals per rebre l’increment 
d’alumnes de secundària.

2) Acordar amb la comunitat educativa els espais ne-
cessaris de què haurà de disposar l’Institut per poder 
desenvolupar el seu projecte educatiu amb condicions. 
Entre d’altres, 22 espais inicials per les necessitats 
educatives 2014-2015.

3) Preveure el Batxillerat per a l’any 2016-2017, com a 
continuïtat a les 3 línies de ESO que està previst que 
surtin aleshores; tenint en compte que aquest any en-
traran ja 4 línies de ESO –i serà així, com a mínim, 
fins l’any 2022.

4) Reconsiderar, ja per aquest curs 2014-2015, la deci-
sió del departament del tancament imposat de la línia 
de P3 de l’escola Montpedrós per convertir-la en Insti-
tut, ni de cap escola, deixant obertes a les matriculaci-
ons les 5 línies de P3 actuals d’escolaritat.

Palau del Parlament, 20 de març de 2014

Montserrat Capdevila Tatché, diputada del GP SOC; 
María José García Cuevas, portaveu a la CEU del GP 
del PPC; Joan Mena Arca, portaveu a la CEU GP ICV-
EUiA; Carlos Carrizosa Torres, portaveu a la CEU del 
GP de C’s; Quim Arrufat Ibáñez, portaveu a la CEU 
del Grup Mixt
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Proposta de resolució de solidaritat amb els 
dos ciutadans encausats per haver mostrat 
dues fotografies de preses polítiques al se-
tembre del 2012
Tram. 250-01040/10

Presentació
Grup Mixt, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 59994 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
Isabel Vallet Sànchez, diputada del Grup Mixt, Dolors 
Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Marta Rovira i Vergés, portaveu 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, Agnès Russiñol i Amat, diputada del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

El setembre del 2012, dos veïns de la Vila de Gràcia 
van ser encausats després de l’actuació de la seva colla 
bastonera arran de la mostra de dues fotografies de pre-
ses polítiques catalanes, donant suport al dret recone-
gut per la carta universals dels Drets Humans de com-
plir condemna en una presó propera al seu domicili.

Dos mesos més tard, al novembre de 2012, aquestes 
persones van rebre una carta del fiscal de l’Audièn-
cia Nacional en la que demanava l’obertura del judi-
ci oral, sense cap mena d’acusació en particular, pels 
fets ocorreguts durant la Diada de l’11 de setembre de 
2012. Cap d’ells va ser identificat en el moment dels 
fets, sinó que es demostra que han estat extretes de fit-
xers policials.

El fet de portar dues fotos va comportar que la Fiscalia 
de l’Audiència Nacional presentés acusació per delicte 
penal, equiparant la denúncia social i solidària de la 
dispersió, amb un delicte d’enaltiment de terrorisme. 
Acusació que els comporta una petició de pena de pre-
só de dos anys, inhabilitació durant 8 anys i una fiança 
de 3.000 euros per responsabilitat civil per cadascun.

Atès que s’ha constituït el grup de suport Bastoners 
Solidaris, que integra diverses entitats i col·lectius pre-

ocupats pel retrocés en drets i llibertats i que conside-
ren aquesta operació emmarcada en una política con-
tra els moviments socials alternatius que ha comportat 
nombroses detencions des del 1996.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament expressa el desig del ràpid esclariment 
dels fets, solidaritzant-nos amb els dos ciutadans de 
Gràcia, perquè el procés judicial s’efectuï amb rigo-
rositat i atenent els drets individuals front la justícia.

I la nostra preocupació respecte que la causa judicial 
no sigui atesa per la justícia ordinària i es conegui, en 
canvi, per l’Audiència nacional.

Palau del Parlament, 19 de març de 2014

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt; David Fernàn-
dez i Ramos, portaveu; Isabel Vallet Sànchez, diputa-
da, del Grup Mixt
Dolors Camats i Luis, portaveu; Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat, GP ICV-EUiA
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Oriol Amorós i 
March, portaveu adjunt; Agnès Russiñol i Amat, dipu-
tada, del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe relatiu a l’import de les despe-
ses en material antiavalots del 2013 i la pre-
visió per al 2014
Tram. 250-01041/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 59995 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Interior.

Exposició de motius

El dia 20 de març, a la Comissió d’Interior, el Conse-
ller d’Interior Ramon Espadaler va explicar una part 
dels recursos que s’han destinat en material per la 
BRIMO del Cos de Mossos d’Esquadra, incloses boi-
nes amb escuts, durant l’any 2013 (uns 88.000 euros), 
sense incloure els materials antiavalots, i va anunci-
ar importants inversions en material antiavalots per 
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aquest any 2014 (unes cent microcàmeres per gravar 
manifestants, canó de so, vehicle blindat, tanques por-
tàtils, esprais de pebre, llançadores de projectils vis-
coelàstics, etc.), de les que no es va informar a la Co-
missió d’Estudi que va funcionar al Parlament durant 
l’any passat. Aquestes inversions, de les que el Parla-
ment desconeix el cost (tant del que s’ha adquirit el 
2013 com del que es preveu adquirir el 2014), contras-
ta amb la manca de materials tècnics (vehicles, comu-
nicacions, equipament, etc.) que pateixen la resta de 
mossos d’esquadra i els bombers dins el mateix De-
partament d’Interior i amb les retallades que estan pa-
tint serveis bàsics com la sanitat o l’educació.

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. A presentar de forma urgent un informe detallat al 
Parlament sobre el cost exacte i detallat de les despe-
ses ja realitzades l’any 2013 i de les que es preveuen 
realitzar l’any 2014 en material antiavalots, incloses 
les derivades de l’adquisició i reparació de mitjans i 
cursos de formació.

2. A paralitzar de forma immediata qualsevol despesa 
en material antiavalots i a destinar els recursos pressu-
postaris a d’altres necessitats del mateix Departament 
o dels Departaments de Salut, Ensenyament o Benes-
tar i Família. 

Palau del Parlament, 21 de març de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
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 re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 270-00004/10

Ponència per a elaborar la proposta

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
el 20 de març de 2014, ha nomenat la ponència que ha 
d’elaborar l’Informe sobre la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre 

el sector de la cultura (tram. 270-00004/10) i les es-
menes presentades, d’acord l’article 154.1 i els concor-
dants del Reglament del Parlament. La Ponència és in-
tegrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Àngels Ponsa i Roca

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Teresa Vallverdú Albornà

Grup Parlamentari Socialista
Xavier Sabaté i Ibarz

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Juan Milián Querol

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carina Mejías Sánchez

Grup Mixt
Quim Arrufat Ibáñez

Palau del Parlament, 20 de març de 2014

La secretària El president 
de la Comissió  de la Comissió
M. José Garcia Cuevas Carles Puigdemont i Casamajó

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

Ponència per a elaborar la proposta

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la ses-
sió tinguda el 20 de març de 2014, ha nomenat la po-
nència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei orgàni-
ca 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per 
la qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal 
(tram. 270-00005/10), d’acord l’article 154.1 i els con-
cordants del Reglament del Parlament. La Ponència és 
integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Elena Ribera i Garijo
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Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Gemma Calvet i Barot

Grup Parlamentari Socialista
Ferran Pedret i Santos

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Sergio Santamaría Santigosa

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carmen de Rivera i Pla

Grup Mixt
Isabel Vallet i Sànchez

Palau del Parlament, 20 de març de 2014

La secretària La presidenta
de la Comissió de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot

3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 

CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 

I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució de creació d’una co-
missió d’estudi de la transició cap a la refor-
ma horària
Tram. 252-00013/10

Presentació

Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup 

Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt

Reg. 59603 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa del Parlament

Les diputades i diputats sotasignats, d’acord amb el 
que estableixen els articles 39, 54 i concordants del 
Reglament del Parlament, proposen la creació d’una 
comissió específica per a l’estudi de la transició cap a 
la reforma horària.

Proposta de creació d’una comissió específica 
per a l’estudi de la transició cap a la reforma 
horària

Exposició de motius

La desorganització horària a Catalunya és resultat de 
la superposició dels vells horaris fabrils, agreujats per 
transformacions patides pel creixement econòmic du-
rant el franquisme i l’impacte de les demandes pròpi-
es dels anys de creixement desordenat, especialment 
del sector dels serveis, i també sovint, de la cultura 
del presencialisme al treball, o bé per la necessitat de 
realitzar llargues jornades de treball per assolir sala-
ris adequats al cost real de la vida. Aquesta situació 
deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la 
producció empresarial, en l’augment de riscos psico-
socials de les persones treballadores, la persistència de 
la divisió sexual del treball amb el manteniment de la 
desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats 
de la manca de son en adults i infants, els baixos ren-
diments educatius, la manca de temps familiar i per-
sonal per al lleure i la cultura, l’activisme social i en 
una disminució del benestar de la societat en general.

En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha apro-
fundit en la recerca, i els estudis dels quals disposem 
demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se 
de la rèmora que representa la desorganització horària 
actual incapaç de fer front a la complexitat del mo-
ment present. A gairebé tota Europa, l’horari laboral 
és de 8-9 h a 17-18 h, parant un màxim d’una hora per 
dinar a meitat de la jornada. A l’Estat espanyol –i per 
tant a Catalunya–, però, és habitual que la població 
treballadora s’aturi dues hores per dinar a l’àmbit es-
colar poden ser tres–, i que la jornada laboral s’allar-
gui fins a les 19 h o les 20 h del vespre, o més enllà. 
Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a par-
tir de les 21 h en el millor dels casos, dificulta el temps 
de cura d’infants i gent gran, afebleix la participació 
cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi 
de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les 
organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a 
horaris que fan reduir les hores de son. En definitiva se 
solapa el temps personal i el temps de descans. A més, 
aquesta organització del temps de vida quotidiana no 
té l’origen en el clima, un mite que es desmunta tot sol 
comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se 
sopa a les 19-20 h del vespre.

Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va 
començar la substitució dels horaris nascuts amb l’era 
industrial per uns altres adaptats i flexibles a les ne-
cessitats d’igualtat i productivitat i participació de la 
ciutadania, i diversos estudis de la Fundació Europea 
per a la Millora de les Condicions de Vida i de Tre-
ball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que 
estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferèn-
cies entre estats segons els models adoptats. Al nostre 
país el debat tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla 
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que se’n pren consciència de manera més àmplia en 
un context de crisi en què cal trobar fórmules d’opti-
mització dels recursos escassos, però sobretot, en què 
cal proposar estils de vida no determinats exclusiva-
ment per una compulsió productivista i consumista. 
L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat 
individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir 
un horari racional generalitzat, hauria de ser la norma 
a aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, pú-
blics i privats, sense perjudici de que es reconeguin 
després determinades situacions de flexibilització ho-
rària, i per tant, excepcions a les normes generals, per 
atendre determinades situacions personals o de deter-
minats col·lectius.

En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciati-
va per a la Reforma horària - Ara és l’hora, reconegu-
da pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la 
plataforma interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu 
fonamental és impulsar uns horaris beneficiosos per a 
les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en 
definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industri-
al a uns que s’adaptin a les necessitats de la nova soci-
etat del coneixement i del consum, amb més comple-
xitat social i augment progressiu de les desigualtats.

Fruit de les demandes d’aquesta iniciativa de la soci-
etat civil i d’un debat social cada cop més gran, neix 
aquesta Comissió d’estudi que té com a objectiu prin-
cipal plantejar com s’ha de fer la transició cap a la re-
forma horària formulada en un moment concret en el 
temps, inicialment prevista per l’1 de gener de 2016. 
En la forma en què està organitzada la nostra socie-
tat, el temps esdevé un factor sistèmic dins del model 
social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció 
i sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a 
nivell macro (de la societat), a nivell meso (de les orga-
nitzacions, empreses i institucions que la componen) i 
a nivell micro (de les persones). Superat el debat de la 
conveniència, l’objectiu d’aquests treballs és debatre la 
viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als 
horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova rea-
litat social, econòmica i cultural.

Els agents que poden fer possible aquesta reforma se 
situen principalment en l’acció sobre els horaris la-
borals, però també en els escolars, els comercials, els 
culturals, els esportius, els televisius i els associatius, 
així com en les infraestructures públiques i privades 
que els puguin permetre. Tot això és el que justifica 
que s’impulsi una Comissió específica per a l’estudi de 
la transició cap a la reforma horària.

Normes d’organització i funcionament

Tipus de comissió

Es proposa la creació d’una comissió específica per 
a l’estudi de la transició cap a la reforma horària, 
d’acord amb el que estableix l’article 54 del Reglament 
del Parlament.

Composició

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

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi 
assisteixin persones especialitzades procedents del 
grup promotor de la Iniciativa per a la Reforma ho-
rària - Ara és l’hora, així com d’altres persones amb 
perfil especialitzat i representants d’agents socials i 
entitats.

Objecte

La comissió específica per a l’estudi cap a la reforma 
horària té com a objecte conèixer quines iniciatives 
polítiques i legislatives cal que el Parlament adopti per 
portar a terme la reforma horària a partir de l’1 de ge-
ner de 2016.

Termini per a la realització dels treballs de la comissió

La comissió específica per a l’estudi de la transició cap 
a la reforma horària tindrà una durada de sis mesos, 
amb l’objectiu preferent d’acabar els treballs al llarg 
del 2014.

La comissió redactarà un informe final que, si s’escau, 
serà aprovat, d’acord amb les previsions del Regla-
ment del Parlament.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Maurici Lu-
cena i Betriu, portaveu del GP SOC; Josep Enric Millo 
i Rocher, portaveu del GP del PPC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Carina Mejías Sánchez, 
portaveu del GP de C’s; David Fernàndez i Ramos, 
portaveu del Grup Mixt
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el sector agroalimentari i el pro-
blema dels purins
Tram. 302-00134/10

Esmenes presentades
Reg. 60815, 60897, 60901, 60906 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 26.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 60815)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sector 
agroalimentari i el problema dels purins (tram. 302-
00134/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 2, que resta redactat de la següent manera:

2. Negociar amb el Govern central la modificació del 
Real Decret i l’Ordre Ministerial que regula la produc-
ció elèctrica per donar una solució immediata a les 
plantes de tractament de purins.

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 10, que resta redactat de la següent manera:

10. Negociar les millores necessàries del Pla de Des-
envolupament Rural (PDR) per tal d’aconseguir que 
el Ministeri d’Agricultura garanteixi el cofinançament 
que li pertoca.

Palau del Parlament, 25 de març de 2014

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
60897)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-

lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sector 
agroalimentari i el problema dels purins (tram. 302-
00134/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 2

2. Exigir al Govern de l’Estat la derogació del Real 
Decret i l’Ordre Ministerial que regula la producció 
elèctrica per donar una solució immediata a les plantes 
de tractament de purins i de biogàs.

2 Esmena núm. 2
De modificació i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 3

3. Presentar una proposta de col·laboració financera 
amb les diferents plantes de tractament de purins del 
territori de les Terres de Lleida i Osona que garantei-
xi la seva viabilitat i continuïtat per tal d’evitar el col-
lapse de purins i nitrats al territori temporalment.

3 bis. Redactar i implementar des del Grup de Treball 
de la Comissió de Nitrats creada pel Govern, un pla 
estratègic de reconversió de les plantes d’assecatge a 
plantes de biogàs.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 4

4. Presentar, en el termini de 3 mesos, un pla d’actua-
ció pel tractament i gestió dels purins per tal d’evitar 
problemes econòmics i de contaminació i fer-lo públic 
a la pàgina web del DAAM. Aquest pla ha d’incloure: 

a) Racionalització de la cabana porcina a Catalunya, 
redistribució de granges per territori i limitació de ca-
bana per granja (màxim de 2000 porcs).

b) Mesures de prevenció: qualitat del pinso, reducció 
del volum de purí i canvi en les dietes de la cabana 
porcina.

c) Mesures de compensació per emprenedors de gran-
ges de porc ecològic.

d) Mesures de compensació per emprenedors agrícoles 
que produeixin farratge ecològic.
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4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 7 

7. Presentar al Parlament un informe que detalli el re-
sultat de l’acompliment i implementació de les mesures 
recollides en la Resolució 671/VIII del Parlament so-
bre el sector agrari, del 14 d’abril de 2010 i, en el seu 
cas, l’actualització de les mateixes.

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 9

9. Dur a terme totes les diligències requerides per la 
Comissió Europea per tancar el segon litigi obert refe-
rent al Canal Segarra-Garrigues: 

9.1 Lliurar als grups parlamentaris l’informe sobre la 
viabilitat del CSG encarregat al CADS.

9.2 Executar una auditoria de caràcter públic sobre la 
despesa i el sobrecost del CSG.

9.2 Proporcionar als regants la rebaixa en el preu de 
l’aigua que els ajuntaments de la Segarra han aconse-
guit en la dotació de boca.

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 10 bis

10 bis. Recuperar la partida pressupostària de l’any 
2012 per a la incorporació de joves agricultors i rama-
ders al sector.

7 Esmena núm. 7
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 11

11. Elaborar, i en el seu cas lliurar, l’estudi d’impacte 
econòmic sobre la regionalització dels ajuts de la nova 
PAC, i així, poder valorar a partir d’un procés partici-
patiu entre productors i consumidors, quina és la pro-
posta més beneficiosa pel sector agrari català.

Palau del Parlament, 24 de març de 2014

Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 60901)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el sector agroalimentari i el pro-
blema dels purins (tram. 302-00134/10).

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

D’un nou apartat 9 bis

«9 bis. Revisar, en el termini de dos mesos, el preu de 
l’aigua del Canal Segarra-Garrigues.»

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

D’un nou apartat 9 ter

«9 ter. Presentar els estudis tècnics previstos en la de-
claració d’impacte ambiental sobre la viabilitat del 
risc en los zones protegides dins de l’àmbit del Canal 
Segarra-Garrigues.»

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

D’un nou apartat 10 bis

«10 bis. Complir amb les aportacions que li correspo-
nen en el finançament del Pla de Desenvolupament Ru-
ral (PDR).»

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

D’un nou apartat 12

«12. Paralitzar el procés de cobrament del cànon de 
l’aigua a les explotacions agràries, i retornar els im-
ports que ja hagin estat rebuts per aquest concepte.»

Palau del Parlament, 25 de març de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Dolors López Aguilar
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 60906)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el sector agroalimentari i el pro-
blema dels purins (tram. 302-00134/10).

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

Del punt 2

«2. Exigir al Govern de l’Estat la moratòria del RD i 
l’OM que regula la producció elèctrica per donar una so-
lució immediata a les plantes de tractament de purins.»

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

Del punt 3

«3. Exigir l’Estat que aporti solucions a la situació fi-
nancera derivada de l’aprovació del Reial Decret i 
l’Ordre Ministerial, a les plantes de tractament de pu-
rins per tal de garantir la seva viabilitat i continuïtat.»

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

Del punt 6

«6. Continuar treballant per aconseguir l’aixecament to-
tal de les restriccions a les exportacions de porcí a Rús-
sia i establir relacions bilaterals amb el Govern rus.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. Presentar al Parlament, durant la celebració del 
Debat de Política Agrària, el resultat de la implemen-
tació de les mesures recollides en la Resolució 671/
VIII del Parlament sobre el sector agrari, del 14 d’abril 
de 2010 i en el seu cas, l’actualització de les mateixes.»

5 Esmena núm. 5
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. Seguir impulsant el Pla de Camins i el Pla de Rega-
dius amb els recursos necessaris per tal de millorar les 
infraestructures bàsiques del món agrari en funció de 
la disponibilitat pressupostària.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 9

«9. Seguir duent a terme totes les diligències requeri-
des per la Comissió Europea per tancar el segon litigi 
obert referent al Canal Segarra-Garrigues.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 11

«11. Elaborar i presentar davant la Comissió de segui-
ment de la PAC l’estudi d’impacte econòmic sobre la 
regionalització dels ajuts de la nova PAC i així poder 
valorar quina és la proposta més beneficiosa pel sector 
agrari català.»

Palau del Parlament, 26 de març de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el desmembrament de l’Institut 
Català de la Salut
Tram. 302-00135/10

Esmenes presentades
Reg. 60820, 60836, 60896, 60904 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 26.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 60820)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
desmembrament de l’Institut Català de la Salut (tram. 
302-00135/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista

Punt 2

«2. Aturar l’encàrrec fet al CatSalut d’iniciar un pro-
cés de creació d’un únic ens jurídic que gestioni tots els 
dispositius assistencials de les entitats proveïdores del 
sector públic de salut de la Regió Sanitària de Lleida, 
en espera de les conclusions obtingudes a partir d’un 
procés de diàleg i de debat, durant un període de tres 
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mesos, amb els grups parlamentaris i paral·lelament, 
amb la Universitat de Lleida, els usuaris, els professio-
nals, els seus representants i les direccions dels centres 
de salut públics de la Regió Sanitària de Lleida.»

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP Socialista

Punt 3

«Constituir aquest mes de març el Consell de Parti-
cipació Territorial de Salut de la Regió Sanitària de 
Lleida i Alt Pirineu i Aran per avaluar com millorar la 
governança d’aquesta regió sanitària, la qualitat dels 
serveis sanitaris, la seva gestió cooperativa, la simpli-
ficació dels seus òrgans de gestió, l’autonomia terri-
torial i els mecanismes de participació del món local, 
dels professionals i dels pacients.»

3 Esmena núm. 3
De supressió 
GP Socialista

Del punt 3 bis

3 bis. Plantejar aquest procés a partir de la opció que 
l’ens gestor que unifiqui tots els serveis sanitaris pú-
blics de la Regió Sanitària de Lleida sigui la Gerència 
Territorial, preveient la integració a l’Institut Català de 
la Salut dels serveis sanitaris públics d’aquest territori 
que encara no en formen part.

Palau del Parlament, 21 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 60836)

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
Isabel Vallet Sànchez, diputada del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el desmembrament de l’Institut Català de la Salut 
(tram. 302-00135/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
Grup Mixt

1. Garantir un Sistema Nacional de Salut, d’accés uni-
versal, de provisió pública, finançat mitjançant impos-
tos progressius i de qualitat. Un model garant del dret 
a la salut de totes les persones que viuen a Catalunya 
en igualtat de condicions. I, en conseqüència, no rea-
litzar cap procés de privatització ni de mercantilització 
dels centres i dels serveis sanitaris públics del sistema 
català de salut revertir el procés de privatització i de 

mercantilització dels centres i dels serveis sanitaris pú-
blics del sistema català de salut.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
Grup Mixt

3 bis. Plantejar aquest procés a partir de la opció que 
l’ens gestor que unifiqui tots els serveis sanitaris pú-
blics de la Regió Sanitària de Lleida sigui la Gerèn-
cia Territorial, preveient la integració integrant a l’Ins-
titut Català de la Salut dels serveis sanitaris públics 
d’aquest territori que encara no en formen part.

Palau del Parlament, 25 de març de 2014

David Fernàndez i Ramos Isabel Vallet Sànchez
Portaveu del Grup Mixt Diputada del Grup Mixt 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 60896)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el desmembrament de l’Institut 
Català de la Salut (tram. 302-00135/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 3

3. Crear dins el Consell de Participació Territorial de 
Salut de les regions afectades una comissió específi-
ca o grup de treball de caràcter temporal per estudiar 
com millorar la qualitat dels serveis sanitaris, la seva 
gestió unificada, l’autonomia territorial, la participa-
ció dels i les professionals i la simplificació dels òrgans 
de gestió del territori de Lleida i Pirineu-Aran.

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 3 bis

3 bis. Presentar al Parlament, en un termini màxim  
de 3 mesos, un informe sobre els motius que fan que el 
govern consideri la creació d’un nou ens enlloc d’inte-
grar a l’ICS els serveis sanitaris públics d’aquest terri-
tori que encara no en formen part.

Palau del Parlament, 25 de març de 2014

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 60904)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el desmembrament de l’Institut 
Català de la Salut (tram. 302-00135/10).

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

Del punt 1

«1. Garantir un Sistema Nacional de Salut, d’accés 
universal, de provisió de responsabilitat pública, fi-
nançat mitjançant impostos progressius i de qualitat. 
Un model garant del dret a la salut de totes les perso-
nes que viuen a Catalunya en igualtat de condicions. I, 
en conseqüència, no realitzar cap procés de privatit-
zació ni de mercantilització dels centres i dels serveis 
sanitaris públics del sistema català de salut.»

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

Del punt 3

«3. Desplegar un procés de diàleg i debat per avaluar 
com millorar la qualitat dels serveis sanitaris d’aques-
ta regió en el marc dels instruments de participació 
previstos en la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalu-
nya.»

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

Del punt 4

«4. Que les mesures per desenvolupar la Llei 8/2007 
de l’Institut Català de la Salut, amb l’objectiu de millo-
rar-ne l’eficiència i l’autonomia territorial, garanteixin 
plenament el caràcter públic i la integritat de l’ICS així 
com la participació dels professionals i dels sindicats 
i s’informi, quan sigui requerit, al Parlament de Cata-
lunya.»

Palau del Parlament, 26 de març de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de salut i el futur 
del sistema sanitari públic
Tram. 302-00136/10

Esmenes presentades
Reg. 60819, 60837, 60898, 60902, 60905 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 26.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 60819)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
polítiques de salut i el futur del sistema sanitari públic 
(tram. 302-00136/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista

Al final del punt 1

«El Parlament de Catalunya instà el Govern a que 
d’acord al Capítol XXV Taxa per la renovació i repo-
sició de la targeta sanitària individual, en el seu article 
21.25-5 apartat b, de la Llei de Taxes i Preus Públics 
de la Generalitat de Catalunya, es retiri la instrucció 
per part del CatSalut de cobrar la taxa de 7 € en aque-
lles renovacions per canvi de nivell assistencial o per 
renovació anual exigida per part de l’Administració, o 
en els casos de robatori»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP Socialista

Al punt 3

«Desplegar de forma immediata durant aquest mes de 
març el Consell de Participació Territorial de Salut a 
la Regió Sanitària de Lleida i del Pirineu-Aran com 
a òrgans col·legiats de participació adscrits al Depar-
tament de Salut, que segons l’article 10 bis de la Llei 
d’Ordenació Sanitària, entre d’altres ha d’assessorar 
el Departament de Salut i als ens que en depenen en 
tots els assumptes relacionats amb l’atenció sanitària, 
sociosanitària i la protecció de la salut, formulant, si 
s’escau, propostes per al mateix Departament Aquests 
desplegament s’ha de completar al llarg de 2014 a to-
tes les regions i sectors sanitaris de Catalunya.»
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3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista

Al punt 5

«5. Garantir la participació i treball amb tots ets 
agents implicats per tat que puguin intervenir amb el 
seu coneixement al propi projecte de futur del sistema 
sanitari públic a les comarques lleidatanes. Aquests 
treballs amb el món local, Universitat de Lleida, sin-
dicats, els col·legis professionals i tes usuàries i usuaris 
dels serveis s’hauran de desenvolupar en reunions de 
treball que concretin el propi projecte arribant al mà-
xim consens possible, en un període de tres mesos.»

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP Socialista

Del punt 6

«6. Aturar l’execució de l’acord de Govern del passat 
25 de febrer de 2014, per a la creació d’un nou ens pú-
blic per a gestionar la sanitat a Lleida, en tant que es 
realitza el procés de participació i, paral·lelament, pre-
sentar al Parlament de Catalunya, en un termini mà-
xim de 3 mesos, tota la informació relacionada amb 
dit Acord, per tal que pugui ser valorada pels diferents 
grups parlamentaris. I en concret els punts següents:»

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP Socialista

Al punt 6.e

«e. Els estudis sobre l’assignació de recursos per co-
brir els serveis sanitaris a Lleida: paper en l’organitza-
ció i pressupost finalista de la primària, hospitalària, 
salut mental, sociosanitària i salut pública. Fent pú-
blics els pressupostos de l’ICS a Lleida i GSS.»

6 Esmena núm. 6
De supressió 
GP Socialista

Del punt 7

«7. Garantir que si es tira endavant amb la creació del 
nou ens públic, aquest incorporarà un òrgan propi de 
control econòmic i financer intern depenent directa-
ment de la intervenció General de la Generalitat de Ca-
talunya tat com preveu ta Llei de finances públiques de 
Catalunya»

7 Esmena núm. 7
De supressió 
GP Socialista

Del punt 8

«8. Refermar el compromís amb el Parlament de Cata-
lunya, passat el termini inicial de 3 mesos, de continuar 

informant de forma diligent els grups parlamentaris i 
els agents implicats de la continuïtat, si s’escau, de l’en-
càrrec de creació d’un nou ens.»

8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt 6 bis

«6 bis. Assignar aquest 2014, prioritzant la regió sani-
tària de Lleida-Alt Pirineu i Aran, a cada àrea bàsica 
de salut un pressupost finalista suficient que permeti 
garantir, amb qualitat i equitat, el catàleg de presta-
cions de l’atenció primària i comunitària. Addicionar 
al pressupost de cada àrea bàsica les partides pressu-
postàries complementàries per liderar els circuits di-
agnòstics (proves complementàries i visites a especi-
alistes) i d’inici de tractament, que han de permetre 
garantir l’accessibilitat a tot el sistema sanitari amb 
temps garantits. Addicionar també els recursos eco-
nòmics i concretar els circuits de derivació que per-
metin l’ingrés directe de pacients crònics subaguts als 
centres sociosanitaris. Generalitzar a tot el territori de 
Catalunya al llarg del 2014 el model d’atenció a tota 
l’atenció primària de psicòlegs i psiquiatres, traumato-
logia, reumatologia i oftalmologia.»

Palau del Parlament, 21 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 60837)

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
Isabel Vallet Sànchez, diputada del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de salut i el futur del sistema sanitari pú-
blic (tram. 302-00136/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
Grup Mixt

2. El Parlament de Catalunya constata que qualsevol 
decisió que afecta de forma àmplia i profunda el siste-
ma públic de salut català necessita d’un consens parla-
mentari per al seu desplegament.

En referència a l’Acord de Govern del passat 25 de fe-
brer de 2014, per a la creació d’un nou ens públic per 
a gestionar la sanitat a Lleida, el Parlament de Catalu-
nya insta el Govern a: 

2 bis. Aturar cautelarment el desplegament de l’Acord 
de Govern del passat 25 de febrer de 2014, per la cre-
ació d’un nou ens públic per a gestionar la sanitat a 
Lleida.



31 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 290

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 75

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
Grup Mixt

4. Crear dins el Consell de Participació Territorial de 
Salut de les regions afectades una comissió específi-
ca o grup de treball de caràcter temporal per estudi-
ar la possibilitat de la creació del nou ens públic per a 
la gestió de la sanitat a aquestes regions per estudiar 
la solució més òptima pel sistema sanitari públic a les 
comarques lleidatanes que comptarà amb els partici-
pants enumerats al punt 5.

3 Esmena núm. 3
D’addició
Grup Mixt

6. Presentar al Parlament de Catalunya, al Consell Ter-
ritorial de Salut de les regions afectades, així com els 
participants en les reunions de treball enumerats al 
punt 5, en un termini màxim de 3 mesos, tota la in-
formació relacionada amb l’Acord de Govern del pas-
sat 25 de febrer de 2014 per a la creació d’un nou ens 
per a gestionar la sanitat a Lleida, per tal que pugui 
ser valorada pels diferents grups parlamentaris i pels 
participants del grup de treball. I en concret els punts 
següents: 

4 Esmena núm. 4
D’addició
Grup Mixt

6 bis. Realitzar en un termini màxim de tres mesos, i 
traslladar al Parlament i als participants del grup de 
treball els estudis i informes necessaris sobre la pos-
sibilitat d’integració a l’Institut Català de la Salut de 
totes les entitats que formarien part d’aquest nou ens 
públic descrit en l’Acord de Govern i que encara no en 
formin part.

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
Grup Mixt

7. Garantir, que si es tira endavant amb la creació del 
nou ens públic, aquest incorporarà un òrgan propi de 
control econòmic i financer intern depenent estarà sub-
jecte íntegrament al dret públic, i de manera específica 
subjecte amb la consideració d’administració pública 
a la LCSP, a l’EBEP i al règim d’incompatibilitat del 
personal i dels càrrecs directius. Aquest nou ens públic 
també incorporarà un nou òrgan econòmic i financer 
intern dependent directament de la Intervenció Gene-
ral de la Generalitat de Catalunya tal com preveu la 
Llei de finances públiques de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de març de 2014

David Fernàndez i Ramos Isabel Vallet Sànchez
Portaveu del Grup Mixt Diputada del Grup Mixt 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
60898)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
polítiques de salut i el futur del sistema sanitari públic 
(tram. 302-00136/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 1 bis a l’apartat 1

«1 bis. Que també es retiri la instrucció per part del 
CatSalut de cobrar la taxa de 7 € a la sol·licitud de do-
cument d’accés a l’assistència sanitària de cobertura 
pública del CatSalut dels ciutadans estrangers empa-
dronats a Catalunya que no tenen la condició d’asse-
gurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut.» 

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat 6

«6. Aturar l’Acord de Govern del passat 25 de febrer 
de 2014 per a la creació d’un nou ens per a gestionar 
la sanitat a Lleida i presentar al Parlament de Catalu-
nya, en un termini màxim de 3 mesos, tota la infor-
mació relacionada amb l’Acord de Govern del passat 
25 de febrer de 2014 per a la creació d’un nou ens per a 
gestionar la sanitat a Lleida per tal que pugui ser valo-
rada pels diferents grups parlamentaris. I en concret els 
punts següents: »

3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat 6.c 

«c. Les conseqüències que poden tenir les reformes 
plantejades, els acords als que, a aquest termini, s’hagi 
pogut arribar amb totes les parts implicades, i molt es-
pecialment les referides als aspectes laborals.»
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4 Esmena núm. 4
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat 6.d 

«d. Els estudis realitzats que mostrin que l’opció tria-
da pel govern és ta millor o que expliquin les diferents 
opcions i alternatives possibles, en el cas que encara 
no s’hagi concretat una sola opció dins aquest termini.»

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat 7

«7. Garantir, que si es tira endavant amb la creació del 
nou ens públic, aquest incorporarà un òrgan propi de 
control econòmic i financer intern depenent directa-
ment de la intervenció General de la Generalitat de Ca-
talunya tat com preveu la Llei de finances públiques de 
Catalunya.»

6 Esmena núm. 6
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat 8

«8. Refermar el compromís amb el Parlament de Cata-
lunya, passat el termini inicial de 3 mesos, de continu-
ar informant de forma diligent els grups parlamentaris 
i els agents implicats de la continuïtat, si s’escau, de 
l’encàrrec de creació d’un nou ens del debat i de l’apli-
cació de la decisió que s’acabi prenent».

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 12

«12. El Parlament de Catalunya constata el fracàs del 
procés per a fer un Pacte Nacional de Salut i insta el 
Govern de la Generalitat a aturar el procés engegat i 
a replantejar la política del Govern amb mesures con-
cretes i amb les adequacions pressupostàries, normati-
ves i organitzatives adients per fer front als problemes 
reals de la sanitat catalana amb el màxim d’acord amb 
tots els agents implicats.»

Palau del Parlament, 26 de març de 2014

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 60902)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques de salut i el futur del siste-
ma sanitari públic (tram. 302-00136/10).

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

De l’apartat 1

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a derogar l’article 89 de la Llei 2/2014, del 
27 de gener, de mesures fiscals, administratives, finan-
ceres i del sector públic, per el que es crea la Taxa per 
la renovació i reposició de la targeta sanitària indivi-
dual.»

Palau del Parlament, 25 de març de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Jordi Roca Mas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió  (reg. 60905)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques de salut i el futur 
del sistema sanitari públic (tram. 302-00136/10).

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a que 
d’acord al Capítol XXV Taxa per la renovació i repo-
sició de la targeta sanitària individual, en el seu article 
21.25-5 apartat b, de la Llei de Taxes i Preus Públics 
de la Generalitat de Catalunya, garanteixi que no es 
cobrarà la taxa de 7 € en aquelles renovacions per can-
vi de nivell assistencial o per renovació anual exigida 
per part de l’Administració.»
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2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. Crear dins el Consell de Participació Territorial de 
Salut de les regions afectades una comissió específi-
ca o grup de treball de caràcter temporal per estudiar 
la possibilitat de la creació del nou ens públic per a la 
gestió de la sanitat a aquestes regions.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. En el marc del Consell de Participació Territorial 
de Salut, garantir la participació i treball amb tots els 
agents implicats per tal que puguin intervenir amb el 
seu coneixement al propi projecte de futur del sistema 
sanitari públic a les comarques lleidatanes. Aquests 
treballs amb els sindicats, els col·legis professionals i 
les usuàries i usuaris dels serveis s’hauran de desen-
volupar en reunions de treball que concretin el propi 
projecte arribant al màxim consens possible.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. Garantir que si es tira endavant amb la creació del 
nou ens públic, aquest incorporarà els mecanismes de 
control econòmic i financer depenents directament de 
la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya 
tal com preveu la Llei de finances públiques de Cata-
lunya.»

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 9

«9. Dotar de la màxima transparència l’assignació 
de recursos públics que es fa mitjançant contractes i 
convenis per part del CatSalut fent públiques les prin-
cipals dades dels contractes d’activitat, els preus, les 
clàusules anuals i els annexos que hi pugui haver amb 
els diferents proveïdors del Siscat, siguin de la titula-
ritat que siguin.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 10

«10. Dotar de la màxima transparència l’assignació de 
recursos públics presentant al Parlament de Catalunya 

els informes de la central de resultats i de l’agència de 
qualitat i avaluació sanitàries de Catalunya (AQuAS).»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 11

«11. Presentar al Parlament de Catalunya un llistat de 
totes les entitats del Siscat que tenen contracte vigent 
amb el CatSalut especificant quin tipus de fiscalització 
es fa respecte els recursos públics que els són assig-
nats.»

Palau del Parlament, 25 de març de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’esborrany del decret de planti-
lles i de provisió de places de docents
Tram. 302-00137/10

Esmenes presentades
Reg. 60821 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 26.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 60821)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta, Dolors Camats i Luis, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’esborrany del decret de plantilles i de 
provisió de places de docents (tram. 302-00137/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista, GP d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

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

1. Retirar l’actual avantprojecte de Decret de plantilles 
i provisió de llocs de treball elaborat pel Departament 
d’Ensenyament i completar el desplegament normatiu 
de la LEC pel que fa a l’autonomia de gestió dels cen-
tres docents públics amb consens amb els agents impli-
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cats i d’acord a les garanties d’objectivitat, capacitació 
i mèrits del professorat.

2. Demanar al Ministerio de Educación la retirada de 
la LOMCE per ser una Llei que atempta contra l’objec-
tivitat en la provisió de plantilles del sistema educatiu 
públic al conjunt de l’estat.

3. Garantir que l’esmentat decret de plantilles contem-
pli accions de discriminació positiva vers el col·lectiu 
de treballadors amb disminució reconeguda, especial-
ment en el cas dels docents interins.

4. Garantir que amb l’aplicació de l’esmentat decret 
de plantilles es compleix la ràtio del 2% dels llocs de 
treball dels centres docents públics estiguin coberts per 
persones amb discapacitat que tinguin reconeguda la 
condició legal de discapacitat

Palau del Parlament, 25 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta, del GP SOC; Dolors 
Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, portaveu 
adjunt, del GP d’ICV-EUiA

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les condicions i els mitjans ne-
cessaris per al compliment de les funcions 
dels mossos d’esquadra i els bombers
Tram. 302-00138/10

Esmenes presentades
Reg. 60804, 60816 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 26.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
60804)

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les condicions i els mitjans necessaris per 
al compliment de les funcions dels mossos d’esquadra 
i els bombers (tram. 302-00138/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat I

«I. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a 
les expressions utilitzades en una de les carrosses del 

Carnestoltes de Mataró, el passat 28 de febrer de 2014, 
on es podia llegir «PPolicia, Gossos d’Esquadra» o 
www.gossos.pum, per l’insult i el menysteniment que 
suposa als agents i al propi Cos dels Mossos d’Esqua-
dra en l’exercici de les funcions que la societat els hem 
encomanat com garants dels drets i la seguretat dels 
ciutadans.»

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat II.1

«II.1. Vetllar pel bon nom del Cos de Mossos d’esqua-
dra i, en conseqüència, continuar exigint, tal com ja 
ha fet el Conseller d’Interior, una rectificació pública 
del Ministre de l’Interior del Govern de l’Estat, Jorge 
Fernàndez Diaz, que va insinuar que el Cos de Mossos 
d’Esquadra podia estar al darrera de la publicació pel 
diari La Razón d’imatges obtingudes dels DNI de jut-
ges i magistrats que varen signar el passat mes de fe-
brer un manifest en el que es defensava la legalitat de 
la consulta prevista pel 9 de novembre.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat II.29

«II.29. Mantenir o reobrir la Sala de Comandament 
del Cos de Mossos d’Esquadra de la Regió Policial 
Pirineu Occidental a la Seu d’Urgell, tal com ha sol-
licitat per unanimitat el Ple de l’Ajuntament de la Seu 
d’Urgell.»

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat II.30

«II.30. Aplicar un Pla de xoc contra el robatori de mò-
bils i altres dispositius electrònics que han passat de 
57.043 l’any 2013 a 71.220 l’any 2014, experimentant 
un increment del 24 per cent. Aquest Pla de xoc hauria 
d’incloure, com a mínim, mesures per a desarticular 
les xarxes de peristes que comercialitzen els aparells 
robats i una campanya d’informació i conscienciació 
destinada als col·lectius més afectats, amb especial 
atenció a joves i adolescents.»

Palau del Parlament, 21 de març de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 60816)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
condicions i els mitjans necessaris per al compliment 
de les funcions dels mossos d’esquadra i els bombers 
(tram. 302-00138/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 2

2. [...] Tanmateix, assegurar que tots els vehicles del 
parc mòbil del Cos dels Mossos d’Esquadra i Bombers 
disposin de la seva corresponent pòlissa d’asseguran-
ça al corrent de pagament, la qual ha de cobrir tant 
el conductor com els ocupants dels vehicles (agents i/o 
detinguts), i la seva Inspecció Tècnica de Vehicles al 
corrent, evitant que aquests puguin estar fora de ser-
vei per manca d’assegurança o ITV. I fer efectiu, sense 
retards, el pagament als agents de les despeses de la 
renovació del carnet de conduir vehicles prioritaris o 
d’emergència. Finalment, garantir que en aquells ser-
veis que ho necessitin es disposaran dels vehicles 4x4 
o tot terreny necessaris.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un punt 2 bis

2 bis. Fer les gestions necessàries davant el Govern 
de l’Estat per tal que s’equipari el més aviat possible 
l’edat de jubilació als seixanta anys entre els membres 
del Cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals de 
Catalunya amb la resta de cossos policials dependents 
del Govern central, del País Basc i Navarra, garantint 
la igualtat entre els diversos cossos policials en l’apli-
cació de les condicions de finançament de les jubilaci-
ons anticipades.

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 14, que resta redactat de la següent manera:

14. Donar compliment a les resolucions i mocions del 
Parlament de Catalunya que afecten el Cos de Mos-
sos d’Esquadra i al Cos de Bombers, especialment la 
Resolució 45/X del Parlament de Catalunya, mante-
nint les negociacions amb els agents socials pel que 
fa a establir progressivament, el més aviat possible, un 

sistema de distribució de torns de servei dels agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu d’evitar 
els canvis sobtats i les contínues modificacions que es 
produeixen en els torns i serveis.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt

Donar compliment de forma immediata a la Resolu-
ció 466/X del Parlament de Catalunya, sobre les peces 
d’uniformitat dels agents del Cos de Mossos d’Esqua-
dra, la qual insta el Govern a garantir que els anys 
2013 i 2014 els agents que desenvolupin les tasques 
policials a tot el territori disposin de les peces d’uni-
formitat específiques i necessàries per a exercir llurs 
funcions.

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt

Donar compliment de forma immediata a la Resolució 
196/IX del Parlament de Catalunya, sobre el compli-
ment del Decret 246/2008, de regulació de la situació 
administrativa especial de segona activitat en el Cos 
de Mossos d’Esquadra, que insta el Govern a assumir 
íntegrament els continguts del Decret 246/2008, del 16 
de desembre, de regulació de la situació administra-
tiva especial de segona activitat en el Cos de Mossos 
d’Esquadra, i a complir els punts pendents d’aplicar.

Palau del Parlament, 25 de març de 2014

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques d’habitatge
Tram. 302-00139/10

Esmenes presentades
Reg. 60810, 60817, 60822, 60834, 60903 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 26.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
60810)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
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subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques d’habitatge (tram. 302-00139/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Es modifica tot l’apartat sisè

«Sisè. A desenvolupar, en el termini de tres mesos, el 
marc normatiu que doni cobertura als Ajuntaments, 
respecte a la seva actuació sobre els habitatges buits, 
tenint en compte que la Llei 9/2011 va introduir un se-
guit de modificacions en la Llei del dret a l’habitatge 
18/2007 que estan dificultant la seva interpretació. En 
especial, s’haurà de concretar quina ha de ser reac-
ció legal davant l’incompliment de la funció social de 
la propietat que significa la tinença d’habitatges in-
justificadament desocupats de forma permanent (art. 
5.2.b) LDH), un cop s’han derogat els apartats 6 i 7 de 
l’art. 42 LDH. Així mateix, haurà d’establir els criteris 
justificatius que permetin prioritzar les actuacions so-
bre els habitatges que es troben en mans de les entitats 
financeres, atesa la repercussió social dels fets i tots 
aquells aspectes que els Ajuntaments estan detectant 
com a dificultats en l’aplicació de la Llei.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat setze

«Setze. Adreçar-se al President del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, per tal que posi en conei-
xement de tots els òrgans judicial de Catalunya que 
tinguin pendents d’executar ordres de llançament de 
famílies dels seus habitatges habituals, ja sigui per exe-
cucions hipotecàries o arrendatícies, que de conformi-
tat amb la doctrina fixada pel Tribunal europeu dels 
Drets Humans, abans de procedir a acordar el llan-
çament, reclamin informació sobre la disponibilitat i 
oferiment d’allotjament de substitució o provisional, 
per part dels organismes públics competents en matè-
ria d’habitatge i de serveis socials, tant locals com de 
la Generalitat de Catalunya, demanant que es suspen-
guin els desallotjaments fins i tant no s’acrediti aquesta 
disponibilitat efectiva, per a cada cas concret.»

Palau del Parlament, 25 de març de 2014

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 60817)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Jordi Cañas Pérez, di-
putat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques d’habitatge (tram. 302-00139/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt

Setzè. Mantenir dintre del parc públic d’habitatge soci-
al de l’Institut Català del Sòl (Incasòl) els 14.000 pisos 
que gestiona la Agència de l’Habitatge de Catalunya.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt

Dissetè. Assegurar que els únics actius de l’Incasòl 
susceptibles de ser alienats, per a generar ingressos 
que evitin noves retallades, es limitarà a sòl urbà no 
destinat a l’edificació d’habitatge social i a sòl indus-
trial.

Palau del Parlament, 24 de març de 2014

Albert Rivera Díaz Jordi Cañas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 60822)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques d’habitatge (tram. 302-00139/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista

De l’apartat tercer

«Tercer. Operar els canvis legislatius necessaris per 
tal que els habitatges de protecció oficial beneficiïn les 
persones i les unitats de convivència amb majors ne-
cessitats residencials. Així, els habitatges protegits se-
ran preferentment de règim especial, de lloguer. En el 
cas d’habitatges amb protecció oficial construïts en sòl 
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públic i en sòl qualificat per a ésser destinat a protec-
ció oficial, els terminis de qualificació, comptats a par-
tir de la qualificació definitiva, s’han d’ajustar al que 
estableixi cada norma de desenvolupament dels plans 
d’habitatge de què es tracti i no poden ésser inferiors 
a trenta anys. Qualsevol promoció d’habitatge protegit 
comptarà amb dotacions residencials per a contingents 
especials: persones amb risc d’exclusió social, disca-
pacitats i dones víctimes de violència masclista.»

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP Socialista

De l’apartat sisè

«Sisè. Adoptar les mesures legislatives i sancionado-
res pertinents per mobilitzar el parc d’habitatges buits, 
la qual cosa suposa recuperar, primer, la capacitat de 
l’Administració, en els àmbits declarats com a àmbits 
de demanda residencial forta i acreditada, per decla-
rar l’incompliment de la funció social de la propietat 
i acordar el lloguer forçós de l’habitatge propietat de 
entitats financeres i grans empreses. La declaració de 
l’incompliment s’ha de fer per mitjà d’un expedient 
contradictori, d’acord amb el que estableix la norma-
tiva de procediment administratiu, en el qual cal deta-
llar les vies de foment específiques que s’hagin posat a 
disposició de la propietat per a facilitar-li el lloguer de 
l’habitatge. En l’acord de declaració també s’ha d’ad-
vertir que, un cop transcorreguts dos anys des de la 
notificació de la declaració, si no s’ha corregit la situ-
ació de desocupació, per causa imputable a la propie-
tat, l’administració pot expropiar temporalment l’usde-
fruit de l’habitatge, per un període no superior a cinc 
anys, per llogar-lo a tercers; i, segon, que el govern 
de la Generalitat impulsi les actuacions necessàries 
perquè el Govern de l’Estat aprovi el reglament que 
permeti fer efectiva la disposició de la Llei de l’Estat 
39/1988, reguladora de les hisendes locals, pel que fa 
a l’establiment pels ajuntaments d’un possible recàrrec 
de l’impost sobre béns immobles sobre els habitatges 
buits o permanentment desocupats en els municipis 
respectius.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista

D’un nou apartat

«Abans que acabi l’actual període de sessions, el Go-
vern aprovarà i presentarà al Parlament un projecte de 
Llei la finalitat de la qual serà la de gravar els habitat-
ges buits propietat de les entitats financeres, les seves 
empreses participades i grans empreses.»

Palau del Parlament, 25 de març de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 60834)

A la Mesa del Parlament

Roger Torrent i Ramió, diputat, Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge 
(tram. 302-00139/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt segon

Segon. Compel·lir el govern perquè executi les políti-
ques públiques pertinents per constituir un parc públic 
d’habitatge social suficient per atendre les necessitats 
actuals i futures del país, que determinarà anualment 
l’Informe sobre població mal allotjada a Catalunya i 
Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge. L’objectiu de 
bastir un parc públic d’habitatge social és contrari a 
qualsevol operació de venda del parc públic existent, 
que resta prohibida. S’adoptaran les mesures i s’apor-
taran els mitjans necessaris per garantir una gestió 
adequada i eficaç dels habitatges socials de caràcter 
públic.

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt tercer

Tercer. Operar els canvis legislatiu necessaris per tal 
que els habitatges de protecció oficial es destinin pri-
oritàriament a beneficiïn les persones i les unitats de 
convivència amb majors necessitats residencials. Així, 
els habitatges protegits seran preferentment de règim 
especial, de lloguer i la qualificació de protegits serà 
de per vida. Qualsevol promoció d’habitatge protegit 
comptarà amb dotacions residencials per a contingents 
especials: persones amb risc d’exclusió social, disca-
pacitats i dones víctimes de violència masclista.

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt setè

Setè. Manifestar el suport i compel·lir el govern per-
què adopti totes les mesures i instrumentalitzi tos els 
mecanismes legals i d’ i assessorament necessaris als 
ajuntaments per garantir el compliment i l’eficàcia de 
la moció que van aprovar la moció presentada per la 
PAH (Plataforma d’Afectats per les Hipoteques) per 
sancionar les entitats financeres i grans empreses ti-
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tulars d’immobles permanentment desocupats. Entre 
les mesures de suport que ha d’adoptar el Govern de 
la Generalitat s’inclou la de satisfer, si es necessari, el 
contingut de l’art. 8 de la Llei 18/2007, del dret a l’ha-
bitatge, amb relació a l’art. 15 de la Llei 30/1992, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i amb l’art. 10 de la 
Llei 26/2010, del règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. Així mateix, 
el Govern haurà de compel·lir a la SAREB i altres en-
titats financeres propietàries d’immobles perquè iden-
tifiqui amb precisió i claredat tots els habitatges dels 
quals disposa a Catalunya.

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt novè

Novè. Prestar a través de Convertir les oficines «Ofi-
deute» i l’Agència Catalana de Consum, en un servei 
integral de mediació en els casos de desallotjaments, 
ja siguin a conseqüència d’execucions hipotecàries o 
per impagament del lloguer.

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt desè

Desè. Compel·lir el govern de la Generalitat perquè la 
recentment creada «Taula sobre desnonaments» no no-
més abordi la problemàtica de les execucions hipote-
càries, sinó també la dels desallotjaments per impa-
gament del lloguer. Així mateix, instar el govern de 
la Generalitat que la citada taula no estigui adscrita 
únicament i exclusiva al Departament de justícia, sinó 
també als de territori i sostenibilitat, i de benestar so-
cial i família. I garantir que a la «Taula sobre desno-
naments» hi participin tots els agents implicats en la 
problemàtica dels desallotjaments.

6 Esmena núm. 6
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt dotzè

Dotzè. Fomentar la incorporació intensa de pisos a la 
Xarxa d’Habitatges d’inclusió, per superar els 1.000 
existents avui. Per aconseguir-ho, entre d’altres actuaci-
ons, s’ha de duplicar l’ajut que reben les entitats socials 
que incorporen pisos a l’esmentada xarxa, la qual cosa 
significa passar dels actuals 1.200€ anuals als 2.400€, 
per tal de suplir els 1.200€ que aportava la Fundació un 
Sol Món de Catalunya Caixa fins que va desaparèixer.

7 Esmena núm. 7
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt tretzè

Tretzè. Instar Manar el govern de la Generalitat per-
què impulsi les actuacions necessàries perquè el Go-
vern de l’Estat introdueixi una excepció a la Llei d’Ar-
rendaments Urbans pel que fa a millorar la protecció 
dels llogaters d’habitatges propietat d’entitats bancàri-
es que els han cedit perquè es destinin a lloguer social.

8 Esmena núm. 8
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt catorzè

Catorzè. Exigir al Govern de l’Estat que declari De-
clarar amb caràcter urgent una moratòria de desno-
naments, almenys fins que no es pugui garantir rea-
llotjament adequat a totes les persones víctimes del 
desallotjament, en consonància amb les mesures cau-
telars ordenades pel Tribunal d’Estrasburg en el cas 
de Salt.

9 Esmena núm. 9
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt quinzè

Quinzè. Crear el registre d’habitatges desocupats de 
Catalunya propietat de les entitats financeres i grans 
promotores immobiliàries.

Palau del Parlament, 25 de març de 2014

Roger Torrent i Ramió Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 60903)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 
302-00139/10).

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

De l’apartat 2

«2. Instar el Govern que executi les polítiques públi-
ques pertinents per constituir un parc d’habitatge soci-
al suficient per atendre les necessitats actuals i futures 



31 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 290

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 83

del país que determinarà anualment l’Informe sobre 
població mal allotjada a Catalunya. L’objectiu de bastir 
un parc públic d’habitatge social és contrari a qualse-
vol operació de venda del parc públic existent, que resta 
prohibida. Es seguiran adoptant les mesures i s’aporta-
ran els mitjans necessaris per garantir una gestió ade-
quada i eficaç dels habitatges socials de caràcter pú-
blic.»

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

De l’apartat 3

«3. Operar els canvis legislatiu necessaris per tal que 
els habitatges de protecció oficial beneficiïn les perso-
nes i les unitats de convivència amb majors necessitats 
residencials. Així, els habitatges protegits seran prefe-
rentment de règim especial, de lloguer i la qualificació 
de protegits serà de per vida. Qualsevol promoció d’ha-
bitatge protegit comptarà amb dotacions residencials 
per a contingents especials: persones amb risc d’exclu-
sió social, discapacitats i dones víctimes de violència 
masclista.»

3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 6

«6. Adoptar les mesures legislatives i sancionadores 
pertinents per mobilitzar el parc d’habitatges buits, 
com la signatura d’acords amb entitats financeres, so-
cietats vinculades i altres propietaris d’habitatges pri-
vats, per a la cessió d’habitatges per a destinar-los a 
lloguer social o l’impost d’habitatges desocupats.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 7

«7. Donar suport a la posada en funcionament de les 
mesures per sancionar les entitats financeres i grans 
empreses titulars d’immobles permanentment de-
socupats, aplicant, si és necessari, l’art. 8 de la Llei 
18/2007, del dret a l’habitatge. Així mateix, el Govern 
en el marc del nou impost, haurà d’instar els grans te-
nidors d’habitatges perquè identifiquin amb precisió i 
claredat tots els habitatges dels quals disposa a Cata-
lunya i que estiguin buits.»

5 Esmena núm. 5
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 9

«9. Donar un servei integral de mediació en els casos 
de desallotjaments, ja siguin a conseqüència d’execu-

cions hipotecàries o per impagament del lloguer a tra-
vés d’Ofideute, de les Oficines locals d’habitatge i de les 
Borses d’habitatge.»

6 Esmena núm. 6
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 10

«10. Instar el Govern per tal que la recentment cre-
ada «Taula sobre desnonaments» no només abordi la 
problemàtica de les execucions hipotecàries, sinó tam-
bé la dels desallotjaments per impagament del lloguer. 
Així mateix, instar el govern de la Generalitat que la 
citada taula no estigui adscrita únicament i exclusiva 
al Departament de justícia, sinó també als de territori 
i sostenibilitat, i de benestar social i família. I garantir 
que a la «Taula sobre desnonaments» hi participin tots 
els agents implicats en la problemàtica dels desallotja-
ments.»

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 11

«11. Potenciar i dinamitzar la mesa de valoració per 
l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergèn-
cies econòmiques, socials i altres casos amb necessi-
tats especials de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, 
creada el 8 de març de 2012. En el cas que es consideri 
oportú i convenient, aquest taula suplirà les funcions 
de la recent creada Taula de desnonaments, perquè la 
mesa té per objectiu satisfer, entre d’altres, les proble-
màtiques que persegueix abordar la Taula de desnona-
ments.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 12

«12. Fomentar la incorporació intensa de pisos a la 
Xarxa d’Habitatges d’inclusió, per superar els 1.000 
existents avui. Per aconseguir-ho, entre d’altres actua-
cions, s’han de buscar fórmules que millorin la capaci-
tat de les entitats que els gestionen mitjançant diversos 
instruments, com puguin ser la posada a la seva dispo-
sició d’habitatges del parc públic o buscar mecanismes 
de millora del finançament dels serveis que presten.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 13

«13. Instar el Govern per a que impulsi les actuacions 
necessàries perquè el Govern de l’Estat introdueixi 
una modificació a la Llei d’Arrendaments Urbans pel 
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que fa la millora de la protecció dels llogaters d’habi-
tatges de protecció oficial, ampliant el termini mínim 
dels contractes de lloguer, tal i com fa la Generalitat 
de Catalunya.»

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 14

«14. Instar el Govern Espanyol a que declari amb ca-
ràcter urgent una moratòria de desnonaments, almenys 
fins que no es pugui garantir reallotjament adequat a 
totes les persones víctimes del desallotjament, en con-
sonància amb les mesures cautelars ordenades pel Tri-
bunal d’Estrasburg en el cas de Salt.»

11 Esmena núm. 11

De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 15

«15. Crear el registre d’habitatges de lloguer assequi-
ble de Catalunya i fixar en la Llei de l’impost d’habitat-
ges desocupats l’obligació per part dels gran tenidors 
d’habitatge que informin, tal i com s’estableixi regla-
mentàriament, sobre els habitatges de la seva propietat 
que estiguin desocupats.»

Palau del Parlament, 25 de març de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Delegació de funcions de la presidenta del 
Parlament
Tram. 246-00002/10

Resolució

Resolució

D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament 
del Parlament, i atesa la meva absència del 24 de març 
al 28 de març de 2014, ambdós inclosos,

Resolc: 

Delegar les funcions que em corresponen com a presi-
denta del Parlament en la vicepresidenta primera, l’H. 
Sra. Anna Simó i Castelló, del 24 de març al 28 de 
març de 2014, ambdós inclosos, o, eventualment, fins 
la meva reincorporació (tram. 246-00002/10).

Palau del Parlament, 24 de març de 2014

Núria de Gispert i Català
Presidenta del Parlament

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Afers Instituci-
onals
Tram. 410-00001/10

Elecció del secretari

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 19 de març de 2014, d’acord amb els articles 41.2 
i 42.1 del Reglament del Parlament, i a proposta del 
Grup Parlamentari Socialista, ha elegit secretari el di-
putat Celestino Corbacho i Chaves en substitució del 
diputat Jaume Collboni Cuadrado.

Palau del Parlament, 19 de març de 2014

La secretària El president 
de la Comissió en funcions  de la Comissió
Eva Granados Galiano Sergi Sabrià i Benito
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4.48. INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Composició de l’Intergrup de Suport a la Bi-
cicleta
Tram. 413-00002/10

Designació de membres
Reg. 59829; 59832 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 25.03.2014

Reg. 59829

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 62 del Reglament del Parlament, comunica 
que el representant del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió a l’Intergrup de Suport a la Bicicleta és 
el diputat Joan Recasens i Guinot.

Palau del Parlament, 20 de març de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Reg. 59832

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 62 del Reglament del Parla-
ment, comunica que el representant del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’In-
tergrup de Suport a la Bicicleta és el diputat Albert 
Donés i Antequera.

Palau del Parlament, 20 de març de 2014

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
348/X, per la qual s’aprova l’Informe de fis-
calització 6/2013, sobre Infraestructures 
Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 
2009 i al 2010
Tram. 290-00303/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 59552 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Núm. de resolució: 290-00303/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 348/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 6/2013, 
sobre Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, cor-
responent al 2009 i al 2010.

Comissió Competent: Sindicatura de comptes

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 348/X, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 6/2013, sobre Infra-
estructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 
2009 i al 2010 (núm. tram. 290-00303/10), us adjunto, 
annex, l’informe de compliment.

Barcelona, 17 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 383/X, 
sobre les necessitats educatives al Pla d’Ur-
gell
Tram. 290-00338/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 59610 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00338/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 383/X, 
sobre les necessitats educatives al Pla d’Urgell.

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 383/X, sobre les ne-
cessitats educatives al Pla d’Urgell (núm. tram. 290-
00338/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament, conjuntament amb 
l’Ajuntament de Mollerussa i el Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell, està fent un seguiment de l’evolució de-
mogràfica per determinar les noves necessitats a la co-
marca i prendre les mesures necessàries al territori.

Barcelona, 14 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 384/X, 
sobre les unitats de suport a l’educació espe-
cial (USEE)
Tram. 290-00339/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 59611 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00339/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 384/X, 
sobre les unitats de suport a l’educació especial 
(USEE).

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 384/X, sobre les 
unitats de suport a l’educació especial (USEE) (núm. 
tram. 290-00339/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament té previst avaluar el 
funcionament de les USEE durant el curs 2013-2014. 
Aquesta avaluació és una de les actuacions prioritza-

des per la Inspecció d’Educació en el seu pla de treball 
pel curs 2013-2014, que es va tancar al juliol de 2013.

Barcelona, 14 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 385/X, 
d’oposició a la Llei orgànica per a la millora de 
la qualitat educativa
Tram. 290-00340/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 59612 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00340/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 385/X, 
d’oposició a la Llei orgànica per a la millora de la qua-
litat educativa.

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 385/X, d’oposició a 
la Llei orgànica per a la millora de la qualitat educati-
va (núm. tram. 290-00340/10), us informo del següent:

Les dades consultables sobre l’estat d’execució de les 
despeses a data 30 de setembre de 2013, estan dispo-
nibles a la informació que es tramet al Parlament de 
Catalunya cada trimestre i dins del trimestre següent, 
d’acord amb l’article 79 del Decret Legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de Finances Públiques de Catalunya.

En aquest document consta la informació desagrega-
da, segons classificació econòmica, per execució de 
despeses del procés de gestió i del procés de pagament, 
desglossat per capítols i articles i, dins d’aquests, desa-
gregat per crèdits inicials, crèdits definitius, obligaci-
ons reconegudes i pagaments efectius, corresponents 
a cada Departament de la Generalitat i del seu sector 
públic administratiu.

També consta, segons classificació funcional, les da-
des desagradades del seguiment del pressupost per 
programes i desglossat per seccions, àrees i polítiques, 
amb especificació dels crèdits inicials, crèdits defini-
tius, obligacions reconegudes i pagaments efectius, 
corresponents a cada departament de la Generalitat i 
del seu sector públic administratiu.

La informació disponible a la web del Departament 
d’Economia i Coneixement sobre l’estat d’execució 
mensual és un resum de l’estat d’execució esmentat 
anteriorment i, per tant, les dades que hi consten són 
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agregades a nivell de capítol i per àrees i polítiques de 
despesa.

La informació sobre els crèdits inicials, crèdits defini-
tius, obligacions reconegudes i pagaments efectius de 
tots els departaments de la Generalitat i de les entitats 
del seu sector públic administratiu, desagregades fins 
a nivell d’aplicació i programa, s’inclourà al Comp-
te General corresponent al 2013, que es presentarà al 
Parlament abans del 30 de juliol del 2014. Actualment 
es pot consultar a la web de pressupostos el compte 
general corresponent a 2012.

També us informo que en la sessió de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats del passat 27 de novem-
bre de 2013, aquesta Consellera va comparèixer per tal 
d’explicar el pressupost destinat al Departament d’En-
senyament dins del projecte de llei de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2014,

Degut al context econòmic en els darrers anys el pres-
supost de la Generalitat de Catalunya ha minvat, tot i 
així, ha estat una prioritat pel Departament d’Ensenya-
ment garantir la qualitat del nostre sistema educatiu.

Barcelona, 14 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 387/X, 
sobre la retirada del Projecte de llei orgànica 
per a la millora de la qualitat educativa i sobre 
la defensa del model d’escola catalana
Tram. 290-00342/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 59613 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00342/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 387/X, 
sobre la retirada del Projecte de llei orgànica per a la 
millora de la qualitat educativa i sobre la defensa del 
model d’escola catalana.

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 387/X, sobre la reti-
rada del Projecte de llei orgànica per a la millora de 
la qualitat educativa i sobre la defensa del model d’es-
cola catalana (núm. tram. 290-00342/10), us informo 
del següent:

Per defensar el model d’escola catalana i altres aspec-
tes competencials, el 6 de març de 2014 el Govern de 
la Generalitat de Catalunya va presentar un recurs 

d’inconstitucionalitat contra l’article únic de la Llei 
Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per la millora de 
la qualitat educativa, pel que es modifiquen preceptes 
de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Paral·lelament aquesta Consellera ha manifestat de 
manera reiterada, en les diferents Conferències Sec-
torials, al Ministro de Educación, Cultura y Deporte, 
la seva oposició en relació a la Llei Orgànica per la 
Millora de la Qualitat Educativa i a tot el seu desplega-
ment reglamentari.

Barcelona, 14 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 389/X, 
sobre el garantiment de la igualtat d’horari de 
docència per als alumnes de les escoles con-
certades
Tram. 290-00344/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 59614 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00344/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 389/X, 
sobre el garantiment de la igualtat d’horari de docèn-
cia per als alumnes de les escoles concertades.

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 389/X, sobre el ga-
rantiment de la igualtat d’horari de docència per als 
alumnes de les escoles concertades (núm. tram. 290-
00344/10), us informo del següent:

El marc horari és el mateix per a tots els alumnes en 
els centres privats concertats, tanmateix els centres 
poden oferir als alumnes activitats complementàries 
que, òbviament, no estan incloses en el concert edu-
catiu i, per tant, no poden ser gratuïtes. L’assistència 
a aquestes activitats és voluntària per a les famílies.

Barcelona, 14 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 391/X, 
sobre l’Escola Montserrat Vayreda, de Roses
Tram. 290-00346/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 59615 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00346/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 391/X, 
sobre l’Escola Montserrat Vayreda, de Roses.

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 391/X, sobre l’Es-
cola Montserrat Vayreda, de Roses (núm. tram. 290-
00346/10), us informo del següent:

L’escola Montserrat Vayreda, de Roses, està escolarit-
zant els alumnes en 8 mòduls prefabricats i es preveu 
la instal·lació d’un altre mòdul per al curs 2014-2015. 
Mentrestant, s’està redactant el projecte executiu per la 
construcció de la nova escola. El Departament d’Ense-
nyament té previst l’inici de l’execució de les obres en 
el darrer trimestre del 2014.

Per al curs 2013-2014, el Departament d’Ensenyament 
ha establert un llindar de renda per sota del qual es 
garanteix l’atorgament del ajut de menjador. Això ha 
comportat revisar totes les sol·licituds presentades als 
Consells Comarcals i complementar, quan ha estat ne-
cessari, els ajuts inicialment concedits.

Per al curs 2014-2015, s’han establert uns criteris de 
barem i d’atorgament d’ajuts de menjador comuns per 
a totes les comarques. Els Consells Comarcals incor-
poraran aquests criteris a les respectives convocatòries 
d’ajuts. Amb aquesta homogeneïtzació s’aconseguirà 
una major equitat en l’atorgament dels ajuts.

Barcelona, 14 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 392/X, 
sobre el compliment de la Resolució 145/X i 
de rebuig al no-compliment per part del Go-
vern de les resolucions del Parlament sobre 
l’oferta de línies de P3 i el no-tancament de 
centres per al pròxim curs
Tram. 290-00347/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 59616 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00347/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 392/X, 
sobre el compliment de la Resolució 145/X i de rebuig 
al no-compliment per part del Govern de les resoluci-
ons del Parlament sobre l’oferta de línies de P3 i el no-
tancament de centres per al pròxim curs.

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 392/X, sobre el 
compliment de la Resolució 145/X i de rebuig al no-
compliment per part del Govern de les resolucions del 
Parlament sobre l’oferta de línies de P3 i el no-tanca-
ment de centres per al pròxim curs (núm. tram. 290-
00347/10), us informo del següent:

A la ciutat de Mataró, com en la majoria de municipis 
de Catalunya, des del curs 2012-2013 han disminuït 
les necessitats d’escolarització a l’etapa d’educació in-
fantil a causa de la davallada de la natalitat. Si bé per 
al curs 2014-2015 hi ha una petit increment en les ne-
cessitats d’escolarització que es reflexa amb un incre-
ment de l’oferta inicial de llocs escolars amb dos grups 
més de primer curs d’educació de segon cicle, no obs-
tant, per al curs 2015-2016 es preveu una nova davalla-
da de les necessitats d’escolarització.

El Departament d’Ensenyament mai ha manifestat la 
intenció de no complir les Resolucions aprovades en 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats. El Depar-
tament d’Ensenyament intenta programar amb la fina-
litat de donar compliment a les Resolucions, sempre 
que així ho indiquin les necessitats d’escolarització, i 
tenint en compte les disponibilitats pressupostaries.

Barcelona, 14 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament



31 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 290

4.50.01. INFORMACIó 89

Control del compliment de la Resolució 393/X, 
sobre la construcció de l’Escola Bufalà II, de 
Badalona
Tram. 290-00348/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 59617 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00348/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 393/X, 
sobre la construcció de l’Escola Bufalà II, de Badalona.

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 393/X, sobre la cons-
trucció de l’Escola Bufalà II, de Badalona (núm. tram. 
290-00348/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament té prevista la fina-
lització de l’execució de les obres corresponents a la 
construcció de la segona fase de l’Escola Bufala II, de 
Badalona, el proper mes d’abril de 2014.

Barcelona, 14 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 394/X, 
sobre la licitació de les obres de construcció 
de l’Escola Badalona Port, de Badalona
Tram. 290-00349/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 59618 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00349/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 394/X, 
sobre la licitació de les obres de construcció de l’Esco-
la Badalona Port, de Badalona.

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 394/X, sobre la lici-
tació de les obres de construcció de l’Escola Badalona 
Port, de Badalona (núm. tram. 290-00349/10), us in-
formo del següent:

El Departament d’Ensenyament està fent un segui-
ment de l’evolució demogràfica de Badalona per deter-
minar si aquesta necessitat continua vigent.

Barcelona, 14 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 397/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
10/2013, sobre el compte general de les cor-
poracions locals, corresponent a l’exercici 
2011
Tram. 290-00350/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 59744 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00350/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 397/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 10/2013, 
sobre el compte general de les corporacions locals, 
corresponent a l’exercici 2011.

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 397/X, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 10/2013, sobre el 
compte general de les corporacions locals, correspo-
nent a l’exercici 2011 (núm. tram. 290-00350/10), us 
informo del següent:

Pel que fa al punt 8 de l’Informe de Fiscalització, s’ha 
de tenir en compte que de conformitat amb allò que 
disposen els articles 44 i 45 del Decret 184/2013, de 25 
de juny, de reestructuració del Departament de Gover-
nació i Relacions Institucionals, correspon a la Subdi-
recció General d’Assistència Jurídica i Règim Local la 
funció de prestar l’assessorament oportú per a l’aplica-
ció de la normativa en matèria de règim local i la fun-
ció d’assessorar i informar els ens locals en matèria de 
règim local i d’organització territorial, i correspon al 
Servei de Règim Local, assistir i assessorar les entitats 
locals en matèria jurídica. També té les funcions de 
tramitar i informar els expedients subjectes a interven-
ció de l’Administració de la Generalitat en les matèri-
es que preceptivament la normativa ho exigeix.

Així doncs, s’encomanen les funcions de tramitar els ex-
pedients subjectes a intervenció de l’Administració de 
la Generalitat, amb l’elaboració d’informes preceptius 
segons disposa, principalment, el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya aprovat per De-
cret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. I també es confi-

Fascicle tercer
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gura com a eina de suport a l’ens local, si bé el resultat 
de l’assessorament esmentat en cap cas és preceptiu, res-
pectant el principi d’autonomia local dins de la seva es-
fera competencial. La naturalesa de l’assessorament que 
ofereix la Direcció General d’Administració Local dóna 
resposta a les consultes de naturalesa jurídica d’interès 
general per a les entitats locals així com de l’aplicació 
de la normativa en matèria de règim local. Vist això, fo-
ra dels informes preceptius que exigeix la normativa, la 
funció d’assessorament no abraça la formulació d’una 
resposta concreta a expedients que tramiten els ens lo-
cals ni participa en la instrucció dels mateixos ni valora 
els vicis de nul·litat o anul·labilitat que podrien recaure 
en resolucions municipals adoptades, prèvia la instruc-
ció del procediment de revisió corresponent.

Quant al compliment de terminis i a la suspensió 
del lliurament de subvencions o transferències, arran 
de les recomanacions de l’Informe de fiscalització 
38/2012, sobre el control del lliurament dels fons pú-
blics de la Generalitat vinculats al retiment dels comp-
tes dels ens locals del 2009 i el 2010, el Departament 
de Governació i Relacions Institucionals, la Interven-
ció General i la Direcció General de Política Finan-
cera, Assegurances i Tresor del Departament d’Eco-
nomia i Coneixement van treballar conjuntament i 
coordinadament per tal que el GECAT bloquegi tots 
els pagaments dels ens locals incomplidors de la re-
missió dels comptes de cada exercici a la Sindicatura 
de Comptes per a totes les subvencions i transferències 
dels capítols 4 i 7 de tota la Generalitat.

Es tracta d’una nova aplicació informàtica que impli-
ca un bloqueig de tresoreria que impedeix l’ordenació 
material del pagament fins que no es compleixi amb 
les obligacions formals de lliurament de la documen-
tació que assenyala la normativa. És a dir, les orde-
nacions de pagaments s’efectuen i es comptabilitzen, 
però, no s’acaben executant fins que no s’aixeca el blo-
queig de tresoreria. I això no es fa fins que es compro-
va que tots els ens han complert amb l’obligació de 
lliurament de la documentació.

El manteniment de la informació d’aquesta nova apli-
cació informàtica es duu a terme des del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals i està dispo-
nible a través de la web del Departament. L’aplica-
ció informàtica està connectada telemàticament amb 
les aplicacions informàtiques de l’inventari públic de 
control del compliment de les obligacions dels ens lo-
cals i una base de dades de la Sindicatura de Comptes 
i únicament quan els ens locals han lliurat la docu-
mentació, es permet el pagament d’aquestes transfe-
rències i subvencions als ens locals.

Pel que fa al Registre d’ens locals, l’informe aborda 
diverses qüestions:

1. La conveniència que la Generalitat de Catalunya re-
guli els criteris o supòsits concrets perquè un consorci 
sigui considerat ens local.

En aquest punt s’ha de fer esment a que la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració Local estableix una sèrie de cri-
teris per determinar el règim jurídic dels consorcis. 
En aquest sentit, la seva Disposició final segona, per 
la qual es modifica la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, del règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, estableix que 
els estatuts dels consorcis han de determinar l’admi-
nistració a la qual s’adscriuen i fixa una sèrie de crite-
ris de prioritat, amb els quals es clarifica quin serà el 
seu règim jurídic.

En aquest mateix sentit, el projecte de llei de governs 
locals de Catalunya estableix la necessitat que els esta-
tuts dels consorcis reconeguin de forma expressa l’ad-
ministració pública a la qual s’adscriuen, amb la qual 
cosa es clarifica aquesta qüestió.

2. La conveniència que es faci inclusió del Registre 
d’ens locals de Catalunya en el web del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals i que es doti 
d’eines necessàries per tal que estigui permanentment 
actualitzat.

En relació amb aquesta recomanació s’ha de fer avi-
nent que el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es 
regulen la denominació, els símbols i el Registre d’ens 
locals de Catalunya, ja estableix en el seu article 47.2 
que el Registre d’ens locals de Catalunya ha de figurar 
en el web del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals. Hores d’ara aquest Registre no es pot 
consultar al web del Departament, però no obstant ai-
xò es pot accedir a una part de les dades a través de 
la pàgina web de la Direcció General d’Administració 
Local (MUNICAT).

A més, la Direcció General d’Administració Local 
ha elaborat una proposta de modificació del Decret 
139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la deno-
minació, els símbols i el Registre d’ens locals de Ca-
talunya, que facilitarà la seva actualització permanent. 
Així mateix la implementació a través de la platafor-
ma d’EACAT dels tràmits relatius al Registre d’ens lo-
cals de Catalunya i les campanyes d’actualització de 
dades dutes a terme per la Direcció General d’Admi-
nistració Local es configuren com a eines que ajuden a 
assolir aquest objectiu.

3. La incorporació d’algun sistema d’actuació d’ofici i 
coercitiu per fer efectives les altes, baixes i modificaci-
ons al RELC i que per a les noves incorporacions sigui 
obligatori obtenir l’alta en el servei d’EACAT.

La proposta de modificació del Decret 139/2007, de 26 
de juny, pel qual es regulen la denominació, els sím-
bols i el Registre d’ens locals de Catalunya, habilita a 
la Direcció General d’Administració Local per actuar 
d’ofici tant pel que fa a la modificació de dades dels 
ens inscrits en el Registre com per procedir a la cancel-
lació de les seves inscripcions. En aquesta proposta no 
ha estat incorporat cap sistema d’actuació coercitiu ni 
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l’obligatorietat que els ens que sol·licitin la seva ins-
cripció estiguin donats d’alta en el servei d’EACAT. 
Fins que un ens no s’inscriu en el Registre d’ens locals 
de Catalunya i se li assigna el seu codi oficial d’identi-
ficació no pot ser donat d’alta en aquest servei.

Quant a la supressió d’ens, el projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya, pel que fa a les estructures 
locals, prioritza el paper del municipi com a adminis-
tració més propera a la ciutadania i com a institució 
local bàsica. I en l’àmbit supramunicipal es produeix 
l’adaptació necessària entre les vegueries, com a nivell 
bàsic d’organització territorial, i les comarques que 
s’han de caracteritzar com a àmbit de prestació o ges-
tió comuna dels serveis municipals. La segona mesura 
important que s’adopta en aquest àmbit estructural és 
l’establiment d’unes condicions més estrictes pel que 
fa a la creació i el manteniment de mancomunitats i 
altres formes de gestió conjunta de serveis locals, que 
passen a tenir un caràcter clarament subsidiari i més 
excepcional que el que han tingut fins ara.

En l’article 21 del projecte de llei de governs locals de 
Catalunya s’estableix que els municipis que hagin ce-
dit l’exercici de les seves competències en el marc d’al-
guna de les formes de gestió comuna, no poden crear 
mancomunitats que tinguin per objecte la prestació de 
serveis relacionats amb la competència o competències 
cedides i tampoc no poden integrar-se en una manco-
munitat ja existent amb el mateix objecte. En tot cas, 
per crear una mancomunitat per a la prestació de ser-
veis locals, s’ha d’acreditar que no es poden dur a terme 
per la comarca o l’àrea metropolitana i que no es poden 
complir les mateixes finalitats mitjançant la formalit-
zació d’un conveni de col·laboració interadministrativa.

Sobre la dissolució de mancomunitats, l’article 75 pre-
veu que les mancomunitats es dissoldran per les cau-
ses previstes en els seus estatuts o acords fundacionals 
i que el Govern de la Generalitat acordarà la disso-
lució de les mancomunitats amb motiu de la manca 
de presentació dels comptes anuals a la Sindicatura de 
Comptes durant dos exercicis consecutius. Els efectes 
de la dissolució i, en particular, els relatius al traspàs 
dels mitjans econòmics, personals i materials als mu-
nicipis integrants de la mancomunitat seran els previs-
tos en els estatuts o acords fundacionals.

Finalment, pel que fa a la regulació del dipòsit del 
Compte general, el Departament de Governació i Ad-
ministracions Públiques va estar negociant amb el Mi-
nisteri d’Hisenda i Administracions públiques la sig-
natura d’un conveni de col·laboració per a la tramesa 
única dels pressupostos i de les liquidacions dels ens 
locals catalans per tal de simplificar i racionalitzar la 
forma de tramesa que finalment no va prosperar per-
què el MINHAP va desistir.

Actualment, el Departament de Governació i Admi-
nistracions Públiques està treballant en la posada en 
marxa d’una nova eina de tramesa dels pressupostos 

i de les liquidacions més simple. La principal novetat 
d’aquesta nova eina és que els formularis s’emplenaran 
en una aplicació que estarà en una web del DGRI i que 
permetrà validar-los i generar un resum en PDF que 
s’adjuntarà a una tramesa simple d’EACAT per a la se-
va signatura electrònica.

Barcelona, 10 de març de 2014

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Resolució 422/X, 
sobre l’Avantprojecte de llei de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració local
Tram. 290-00375/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 59745 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00375/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 422/X, 
sobre l’Avantprojecte de llei de racionalització i soste-
nibilitat de l’Administració local.

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 422/X, sobre l’Avant-
projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local (núm. tram. 290-00375/10), us in-
formo del següent:

El Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración local, actualment Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local va dissenyar una reforma local 
de circumstàncies, d’acord amb les dificultats de la con-
juntura econòmica i orientada fonamentalment a crear 
economies de gran escala, basant el procés de raciona-
lització en un buidatge de competències municipals per 
transferir-les a òrgans supramunicipals (bàsicament di-
putacions), en una visió estrictament economicista dels 
serveis públics locals.

La Llei 27/2013, malgrat que s’aprova com una mo-
dificació de la Llei de bases de règim local amb els 
objectius de clarificar les competències i evitar dupli-
citats, racionalitzar l’estructura organitzativa de l’ad-
ministració local, garantir un control financer i pressu-
postari més rigorós i afavorir la iniciativa econòmica 
privada evitant intervencions administratives despro-
porcionades, suposa, en realitat, un canvi important en 
la configuració del sistema competencial que vulnera 
el principi d’autonomia local i envaeix les competènci-
es de la Generalitat de Catalunya.
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Cal destacar que el Govern de la Generalitat es va opo-
sar i va presentar esmenes a l’Avantprojecte de Llei, al 
posterior Projecte de Llei de racionalització i sosteni-
bilitat de l’Administració local, que es va aprovar pel 
Consell de Ministres el 26 de juliol de 2013, on es va 
sol·licitar al Consell de Ministres la retirada del Pro-
jecte de llei per la vulneració del principi d’autonomia 
local, per la invasió de les competències de la Generali-
tat de Catalunya i per la inadequació entre els objectius 
finals de la reforma i les mesures en què es concreta.

Actualment, el Govern de la Generalitat està tramitant 
el recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 27/2013. 
L’article 149.1.18 de la Constitució Espanyola (CE) dis-
posa que l’Estat té competència exclusiva per establir 
les bases del règim jurídic de les administracions pú-
bliques i, per tant, de l’administració local, l’article 
148 preveu les matèries en les quals les comunitats au-
tònomes poden assumir competències i l’article 149.3 
preveu que les matèries no atribuïdes expressament a 
l’Estat per la CE poden correspondre a les comunitats 
autònomes en virtut dels seus respectius Estatuts.

Així, en virtut d’aquest article, l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya (EAC) disposa en el seu article 160 que 
correspon a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de règim local, i que aquesta inclou, entre d’al-
tres, la determinació de les competències i de les potes-
tats pròpies dels municipis i dels altres ens locals, en 
els àmbits especificats per l’article 84 del mateix EAC.

La Llei 27/2013 justifica la seva base competencial en 
l’article 149.1.18 de la CE i en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibili-
tat financera, però no només modifica aspectes relatius 
a aquests àmbits sinó que també incideix en aspectes 
que sobrepassen la seva competència. La reforma obvia 
que la CE i els estatuts d’autonomia formen el bloc de 
constitucionalitat, de manera que un dels límits de l’Es-
tat es troba en què amb la seva regulació no pot buidar 
de contingut aquestes normes autonòmiques, i per tant, 
la Llei de bases de règim local i qualsevol norma que 
la modifiqui, ha de respectar els límits constitucionals 
previstos i, en conseqüència, ha de respectar EAC, llei 
orgànica que forma part del bloc constitucional.

Així, la modificació de les previsions relatives a les 
competències pròpies dels municipis que fa la Llei, su-
posa una invasió de les facultats de la Generalitat ja 
que, o bé obvia la seva competència en la matèria o bé 
s’extralimita de forma clara en el que són les bases al 
entrar a regular amb detall qüestions que són compe-
tència de la comunitat autònoma.

L’actual Projecte de Llei de Governs Locals de Cata-
lunya preveu la construcció d’un model d’organització 
territorial local, en desenvolupament de l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya, que sense perdre de vista les exi-
gències en matèria de sostenibilitat econòmica, va molt 
més enllà amb l’objectiu de dissenyar un model institu-
cional propi, que abasti tots els governs locals catalans.

Aquest model garanteix el principi de subsidiarietat 
per tal que els municipis continuïn essent els presta-
dors dels serveis públics sense qüestionar el marc de 
competències local i racionalitza la prestació dels ser-
veis municipals que deriven d’aquestes competènci-
es garantint la qualitat i la sostenibilitat prioritzant la 
qualitat dels serveis públics locals.

Per tant, el Projecte de Llei de Governs Locals de Ca-
talunya, respectuós amb el principi d’autonomia local, 
permet als municipis i a la resta d’ens locals seguir de-
senvolupant competències, promoure activitats i pres-
tar serveis no inclosos en l’àmbit de les seves compe-
tències pròpies.

Barcelona, 10 de març de 2014

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Resolució 423/X, 
sobre les mesures a emprendre pel Govern de 
la Generalitat i el Govern de l’Estat amb rela-
ció a les riuades del 18 de juny de 2013 a Aran 
i al Pallars Sobirà
Tram. 290-00376/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 59746 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa de la comissió

Núm. de resolució: 290-00376/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 423/X, 
sobre les mesures a emprendre pel Govern de la Gene-
ralitat i el Govern de l’Estat amb relació a les riuades 
del 18 de juny de 2013 a Aran i al Pallars Sobirà.

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 423/X, sobre les me-
sures a emprendre pel Govern de la Generalitat i el 
Govern de l’Estat amb relació a les riuades del 18 de 
juny de 2013 a Aran i al Pallars Sobirà (núm. tram. 
290-00376/10), us informo del següent:

Quant a les mesures per pal·liar els danys produïts 
per catàstrofes, cal tenir en compte que en ser com-
petència de l’Administració Central, i no ser aplicable 
la Llei de l’Estat 14/2012, ni per àmbit ni per temps, 
s’ha instat al Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, a la definició i publicació amb ca-
ràcter d’urgència de la iniciativa per a un nou marc 
jurídic, per a canalitzar les ajudes i/o actuacions extra-
ordinàries en aquests casos de catàstrofes naturals en 
les esmentades comarques, i lògicament, coordinar-se 
entre els Ministeris implicats, el Ministerio de Agri-
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cultura i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).

Pel que fa a les infraestructures del cicle integral de 
l’aigua existents a la zona, les intenses pluges, unides 
amb la fusió de la neu acumulada a la capçalera del 
riu Garona, van provocar greus danys en diversos sis-
temes de sanejament. Per recuperar la normalitat en 
el seu funcionament, el Conselh Generau d’Aran, ens 
gestor dels sistemes de sanejament en alta de la Val 
d’Aran, està duent a terme les actuacions necessàries 
per a restituir les infraestructures afectades pels ai-
guats de juny de 2013. En aquest sentit, l’Agència Ca-
talana de l’Aigua (ACA) està col·laborant en el segui-
ment i finançament de les actuacions. Per aquesta raó, 
s’ha atorgat provisionalment la quantitat de 2 milions 
d’euros corresponents a actuacions de restitució ja 
executades pel Conselh Generau d’Aran. Encara res-
ten actuacions pendents de definir i valorar sobre les 
que s’està treballant en aquests moments.

Cal remarcar que la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre (CHE) és l’administració competent en aquesta 
zona de Catalunya. Tot i això, l’ACA ha donat tot el su-
port necessari a la CHE per poder dur a terme, al més 
aviat possible, les actuacions destinades a reparar els 
danys causats per les riuades. En aquest sentit, l’ACA 
va fer en un primer moment l’inventari d’afeccions al 
medi hídric produïdes per la riuada. A partir d’aquí, 
la CHE va programar una sèrie d’actuacions de repo-
sició de danys, que ja estan pràcticament executades. 
També ha desenvolupat un segon informe de necessi-
tats d’actuació que s’ha lliurat a la Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre.

Finalment, destacar que s’ha treballat de forma coor-
dinada amb la CHE, facilitant-los la informació ela-
borada per un grup de treball que va liderar la Direc-
ció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme i 
on també van participar l’ACA, el Servei Meteorolò-
gic de Catalunya i l’antic Institut Geològic de Catalu-
nya (actual ICGC).

La CHE està ara elaborant, en els marc dels treballs 
de la Directiva d’Inundacions, mapes de perillositat i 
risc. Aquests mapes han de servir com a documenta-
ció de base perquè la mateixa CHE elabori el Pla de 
Gestió del risc d’inundació (PGRI), que ha de perme-
tre articular i coordinar totes les mesures per mitigar 
el risc d’inundació abans de finals de 2015. En el marc 
del PGRI a elaborar per la CHE, el Govern promourà 
que s’incloguin totes les mesures que es sol·liciten en 
aquesta iniciativa parlamentària.

Pel que fa a les actuacions adreçades a recuperar el 
paisatge i les activitats dels sectors ramaders i agríco-
la, greument afectats per les inundacions. Des del De-
partament d’Agricultura, Alimentació i Medi Natural, 
s’han realitzat les valoracions desglossades estimatives 
per comarques, en la reposició i recuperació dels béns 
d’interès general municipal i d’ús públic, com són ca-

mins, pistes forestals, ponts, pontets, guals, passarel·les, 
i les afectacions a regs comunitaris, captacions i cana-
litzacions en altres, i altres danys d’afectació al domini 
públic hidràulic a les zones rurals, com esculleres de 
protecció, murs i altres infraestructures, així com, els 
danys a particulars en finques agrícoles, prats, explota-
cions agro–ramaderes, maquinària perduda, eines, co-
llita, i a més de les incloses dins de les zones dels Parcs 
Nacionals d’Aigüestortes i de l’Alt Pirineu.

Quant als danys en relació amb afeccions a les comu-
nitats de regants, competència de la Direcció de Des-
envolupament Rural, s’ha aprovat i està en execució 
una actuació a la Vall d’Aran per part del Departa-
ment, per un import de 39.000 € en la Comunitat de 
Regants de Marcatosa.

Des del principi, s’ha actuat en aquelles zones més 
afectades o prioritàries, per poder restablir l’accés a 
diversos indrets del Parc Nacional d’Aigüestortes i del 
Parc de l’Alt Pirineu. Aquestes actuacions, considera-
des d’emergència es van portar a terme majoritària-
ment abans de l’estiu i algunes durant la tardor 2013, 
d’altres estan en execució actualment, essent la inver-
sió en el seu conjunt de 1.035.000 € a càrrec de Fores-
tal Catalana, SA.

Pel que fa a la resta, està pendent d’establir la normati-
va oportuna i la conseqüent assignació pressupostària, 
per poder actuar en temps i forma.

Finalment, pel que fa a les actuacions en matèria tu-
rística, el Departament d’Economia i Coneixement i 
el d’Empresa i Ocupació, en sessió del comitè bilateral 
del Fons per al foment del turisme (de data 17 de juliol 
de 2013) van acordar assignar, excepcionalment, la to-
talitat de diners recaptats per aquests territoris en la li-
quidació de l’impost sobre estades en establiments tu-
rístics als respectius àmbits territorials de Vall d’Aran, 
Pallars Sobirà i Alta Ribagorça, a efectes de restitució 
dels danys ocasionats per l’episodi de riuades del 18 
de juny.

Tal i com consta en l’acta: «[...] del total de la quantitat 
recaptada un 30% anirà als ajuntaments i un 70% al 
Conselh Generau, i els Consells respectius del Pallars 
Sobirà i l’Alta Ribagorça, a través del corresponent 
Conveni on es determini més específicament els àmbits 
i camps de les actuacions beneficiàries dels acords.»

Les dates de signatura dels Convenis són les següents:

– Conveni Pallars Sobirà: 10 de desembre de 2013
– Conveni Val d’Aran: 10 de desembre de 2013
– Conveni Alta Ribagorça: 10 de desembre de 2013

Barcelona, 10 de març de 2014

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals
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Control del compliment de la Resolució 461/X, 
sobre el millorament de la travessia urbana de 
la carretera C-35 al pas per Sant Celoni
Tram. 290-00413/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 59816 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00413/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 461/X, 
sobre el millorament de la travessia urbana de la carre-
tera C-35 al pas per Sant Celoni.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 461/X, sobre el mi-
llorament de la travessia urbana de la carretera C-35 
al pas per Sant Celoni (núm. tram. 290-00413/10), us 
informo del següent:

Per tal de poder fer una programació de l’execució 
dels projecte de millora de la travessera de la carretera 
C-35 al seu pas per Sant Celoni, s’ha dut a terme les 
actuacions següents:

– S’està redactant el projecte de Rotonda a la intersec-
ció de la C-35, pk 57,530, amb la carretera de Gualba 
(nus de Llevant). Tram: Sant Celoni.

– S’està redactant el projecte de Millora local. Segure-
tat viària. Reordenació d’accessos C-35, pk 56,500 a 
57,100. Tram: Sant Celoni. En aquest projecte s’inclou 
la formació de carrils centrals de gir i s’està valorant la 
possibilitat d’introduir-hi un pas inferior de vianants.

– S’ha redactat l’estudi previ Desdoblament C-35, del 
pk 49,800 al 57,200. Tram: Vilalba de Saserra - Sant 
Celoni. Dins d’aquest estudi es preveu el desdobla-
ment del tronc i la formació de calçades laterals en to-
ta la longitud de la travessera.

– S’ha impulsat la redacció d’un estudi de viabilitat de 
la formació de rampes al pas inferior existent al pk 62 
de la carretera C-35.

Barcelona, 20 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 493/X, 
sobre la inclusió del peatge de les Fonts, de la 
carretera C-16, en el Pla d’homogeneïtzació 
de peatges
Tram. 290-00441/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 59358 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa del Parlament

Santi Vila i Vicente, Conseller de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’in-
forme de compliment de la resolució amb número 
de tramitació 290-00441/10, 493/X, sobre la inclusió 
del peatge de les Fonts, de la carretera C-16, en el Pla 
d’homogeneïtzació de peatges, el control de compli-
ment de la qual correspon a la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Barcelona, 13 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat (reg. 59358).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 08.04.2014 al 30.04.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 02.05.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.03.2014.
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4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 51/X, 
sobre l’ocupació en el sector industrial
Tram. 390-00051/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 59743 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. de moció: 390-00051/10

Sobre: Control del compliment de la Moció 51/X, so-
bre l’ocupació en el sector industrial

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 51/X, sobre l’ocupació en el 
sector industrial (núm. de tram. 390-00051/10), us in-
formo del següent:

Quant al punt 1, que insta a desplegar les propostes 
recollides en el document «Més indústria», signat per 
agents econòmics i socials, universitats i col·legis pro-
fessionals per a donar impuls a les 138 mesures recolli-
des en el marc de l’Acord estratègic.

El Govern, mitjançant la Direcció General d’Indústria, 
ja està duent a terme el Programa de reactivació indus-
trial, que comparteix els objectius amb els que plan-
teja el document «Més indústria», en el sentit que cal 
capgirar la tendència dels darrers 20 anys de reducció 
del pes de la capacitat manufacturera del país per reac-
tivar la indústria, ja que aquesta activitat pot contribuir 
de forma decisiva a la sortida de la crisi i a resoldre el 
problema d’ocupabilitat de bona part dels aturats i que 
hi col·laboren, quan convé, l’Incasòl i Avançsa.

Pel que fa a punt 2, que insta a desenvolupar, en el ter-
mini de tres mesos, i donar informació de l’estat d’exe-
cució de cada programa abans de la finalització de 
l’actual període de sessions als portaveus dels grups 
parlamentaris a la Comissió d’Empresa i Ocupació:

a) El Programa de clústers de Catalunya.

b) El Programa d’innovació empresarial.

c) El Programa d’internacionalització agrupada.

d) El Programa de reactivació industrial, que inclogui, 
entre d’altres, un programa de relocalització industrial 
per a empreses de Catalunya que vulguin retornar-hi 
plantes de producció, recuperar la localització d’acti-
vitats industrials tradicionals perdudes durant la glo-
balització i afegir-n’hi de noves a partir de l’R+D+I i 
l’emprenedoria individual i social.

a) Programa de clústers de Catalunya: El Govern, en 
la sessió de 3 desembre de 2013, va aprovar el Progra-
ma Catalunya Clústers, amb la finalitat de sistematit-
zar les actuacions en l’àmbit de la política de clústers 
i de contribuir a la racionalització del mapa de les as-
sociacions de clústers existents a Catalunya. Actual-
ment, des de la Direcció General d’Indústria i ACCIÓ, 
se n’està iniciant el desplegament en els termes que es-
tableix l’Acord de Govern esmentat.

b) Programa d’innovació empresarial: El Programa 
d’innovació empresarial desplega 4 tipus d’instru-
ments per aconseguir els objectius d’acord amb les se-
ves línies estratègiques.

1. Instruments de dinamització de la innovació: Les 
empreses innovadores treballen en entorns oberts i de 
col·laboració continuada amb els agents, les empreses 
i les organitzacions que els aportin valor. Un entorn 
procliu a la innovació és aquell que disposa de tots els 
mecanismes que faciliten que les coses es facin.

L’instrument per facilitar la creació i dinamització 
d’aquest entorn de forma contínua són les comuni-
tats RIS3CAT: agrupacions voluntàries d’empreses i 
agents del sistema d’R+D+I a Catalunya que treballen 
en àmbits i col·laboren per incorporar recerca i inno-
vació a les activitats productives dels àmbits sectorials 
líders.

Les comunitats són un instrument dissenyat en el marc 
de la RIS3CAT i entraran en funcionament quan es 
pugui implementar el Programa operatiu FEDER.

Els agents TECNIO constitueixen el nexe fonamental 
entre l’excel·lent recerca que es duu a terme en el siste-
ma català i el teixit industrial: fan evolucionar la recer-
ca bàsica cap a les necessitats d’innovació empresarial 
a partir de les necessitats empresarials. Aquest paper 
de ròtula és fonamental per dinamitzar els nivells d’in-
novació a Catalunya. Per exemple, són elements clau 
en l’articulació de les comunitats vinculades als diver-
sos àmbits sectorials de l’estratègia RIS3CAT.

Altres instruments per dinamitzar la innovació són els 
esmorzars d’innovació, sessions de reflexió estratègica 
compartida entorn de les millors pràctiques catalanes 
en innovació que es celebren el darrer dijous de ca-
da mes amb l’objectiu d’enfortir i augmentar la cultura 
innovadora del teixit empresarial català. Des del mes 
de setembre s’han realitzat 2 esmorzars d’innovació, 
que han comptat amb 150 participants.

2. Instruments d’estímul de la demanda empresarial 
d’innovació: Es tracta d’instruments que incentiven la 
realització de projectes d’innovació en empreses ja in-
novadores i en les que no ho són, així com la qualitat 
i naturalesa dels projectes, i especialment els projec-
tes orientats a la generació de col·laboracions entre em-
preses d’un mateix clúster (o altres clústers), projectes 
de transferència amb centres tecnològics o empreses, i 
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projectes internacionals per augmentar la competitivi-
tat empresarial a nivell global.

2.a Línies d’ajut

– Innoempresa: Línia d’ajuts per impulsar projectes 
d’innovació de nous productes diferencials que apor-
tin avantatges competitius a l’empresa. Des del mes de 
setembre s’han presentat 130 sol·licituds i s’han apro-
vat 68 projectes d’innovació amb un pressupost atorgat 
d’1,68 milions d’euros.

– Nuclis d’innovació: Línia d’ajuts enfocada a actuaci-
ons d’R+D diferencials amb forta capacitat de generar 
externalitats a Catalunya que difícilment es podrien 
dur a terme per la iniciativa privada sense suport pú-
blic, per l’alt risc tecnològic associat. Addicionalment, 
aquestes actuacions han de tenir un fort component 
d’internacionalització dels resultats i de les empreses. 
Hi ha dues tipologies de nuclis: locals i transnacionals. 
Des del mes de setembre s’han aprovat 9 projectes 
transnacionals amb participació de 12 empreses i un 
pressupost atorgat d’1,636 milions d’euros.

2.b Finançament

– Préstec I+I: Préstecs en condicions preferents de ga-
ranties per al finançament del circulant i inversions 
d’empreses que realitzen projectes d’R+D, innovació, 
internacionalització i industrialització. Des del setem-
bre del 2013 s’han formalitzat quatre operacions que 
inclouen totalment o parcialment despeses d’innovació 
i que han significat un desemborsament de 750.000 €.

– Deduccions fiscals: Servei d’assessorament i suport 
amb instruments perquè les empreses puguin aprofitar 
els avantatges fiscals actuals i així transformar part de 
les seves inversions en R+D en ingressos addicionals. 
Des del setembre del 2013 s’han dut a terme sis jorna-
des per informar i sensibilitzar les empreses sobre els 
avantatges de les deduccions fiscals, on han participat 
160 empreses. També s’ha signat un acord amb cinc 
entitats per donar un servei pilot d’assessorament du-
rant l’any 2014.

2.c Altres: (servei Innova, bons d’innovació, compra 
pública innovadora, segell d’empresa innovadora)

– Servei Innova: Des del setembre del 2013 s’han re-
alitzat 299 serveis Innova a 219 empreses per orien-
tar-les i assessorar-les en les seves actuacions i pro-
jectes de desenvolupament tecnològic i innovació. 
L’assessorament facilita que les empreses duguin a ter-
me projectes d’Innovació i d’R+D, ajuda a cercar els 
socis o col·laboradors més convenients per a projectes 
d’R+D i per transferir tecnologia, i orienta i dóna su-
port a les empreses en els seus dubtes tecnològics i de 
gestió de la innovació.

– Compra pública innovadora: S’ha elaborat el Pla de 
compra pública innovadora 2014. ACCIÓ donarà su-
port a empreses i agents públics catalans en els pro-
cessos de CPI amb dues línies d’actuacions: 1) actuar 

com a entitat de referència per certificar la component 
innovadora de les potencials licitacions; 2) promoure 
accions de treball en xarxa (networking) entre oferta i 
demanda, i acompanyar les empreses en aquests pro-
cessos.

– Els altres instruments entraran en funcionament quan 
es pugui implementar el Programa operatiu FEDER.

3. Instruments de transferència de tecnologia al mer-
cat: En la darrera època, el Govern de la Generalitat 
ha augmentat significativament el pressupost destinat 
a la recerca. S’han obtingut excel·lents resultats quant a 
la producció científica i ens ha posicionat al mapa in-
ternacional. El repte, però, continua essent respondre a 
la motivació de base que existeix en la inversió en re-
cerca: aconseguir que els productes de la recerca (no-
ves tecnologies) arribin al mercat, esdevenint elements 
de competitivitat al servei del teixit productiu català i, 
a més, la llavor per a la creació de noves empreses de 
base tecnològica.

– Des d’ACC1Ó es dóna suport als centres tecnològics 
de la xarxa TECNIO perquè esdevingui la interfície 
de treball per fer arribar la tecnologia a l’empresa.

– Des d’ACC1Ó es dóna suport a les unitat de valorit-
zació de les universitats catalanes perquè les tecnolo-
gies arribin al mercat. Des del setembre s’ha donat su-
port a 215 projectes, s’han creat tres empreses de base 
tecnològica i s’han comercialitzat vuit patens. També 
es dóna suport a projectes mitjançant assessorament 
intensiu amb escoles de negocis.

– S’ha publicat la convocatòria d’ajuts VALTEC, per a 
la valorització de tecnologies, on s’han presentat 169 
sol·licituds. El pressupost és d’1 milió d’euros.

4. Instruments d’estímul de la innovació internacional: 
Les empreses que treballen en entorns internacionals 
són innovadores, i al mateix temps la internacionalit-
zació és font d’innovació. Els instruments de suport a 
la innovació han de ser prou flexibles per poder faci-
litar la innovació que es produeix en contextos inter-
nacionals.

4.a. Ajuts a projectes de cooperació tecnològica inter-
nacional. Ajuts a projectes d’R+D diferencial amb for-
ta component d’internacionalització dels resultats i de 
les empreses participants gràcies a la col·laboració amb 
empreses de tercers països, a través d’acords instituci-
onals entre ACC1Ó i entitats homòlogues de regions 
escollides estratègicament (com ara el conveni Catalu-
nya-Israel) o a través de programes com les eranets (es-
pecialitzats en àrees temàtiques concretes i sectors tec-
nològics prioritaris per a Catalunya). Des del setembre 
s’han provat nou projectes amb participació de dotze 
empreses i un pressupost atorgat d’1,636 M€.

4.b. Serveis a la internacionalització de la innovació:

– Acompanyament a l’Horitzó 2020. Diverses actuaci-
ons per posicionar l’R+D empresarial catalana a nivell 
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internacional i acompanyament a la participació de 
les empreses i agents empresarials en els programes 
europeus d’R+D i innovació (principalment l’Horitzó 
2020). S’ha realitzat un curs de formació en progra-
mes europeus amb la participació de trenta empreses i 
s’han realitzat presentacions en tretze jornades, on han 
assistit 800 participants.

– Serveis CPN a la innovació internacional, antenes 
tecnològiques: Aquests serveis es posaran en marxa el 
2014.

4.c. Programa de beques de formació en innovació in-
ternacional. Pendent de posar en marxa.

c) Programa d’internacionalització agrupada: El Sub-
programa d’internacionalització agrupada s’engloba 
dins el Programa d’internacionalització 2014-2020 
d’ACCIÓ. Es tracta d’una eina de foment de la coope-
ració empresarial amb l’objectiu final d’incrementar el 
nombre de projectes d’internacionalització realitzats 
per grups d’empreses unides per un acord de coopera-
ció. Amb el Programa d’internacionalització agrupa-
da induïm les empreses a trobar sinergies amb d’altres 
per possibilitar la seva competitivitat internacional.

A través del mateix Programa, es dóna suport a la cre-
ació de grups amb un format amb les màximes ga-
ranties d’eficiència: 3 o més empreses participants, ob-
jectiu estratègic comú únic, projecte de llarga durada, 
unió per un acord de cooperació, gerent amb dedicació 
exclusiva i tutela d’entitat promotora.

El 2012, es van consolidar amb èxit un total del 50 
grups d’internacionalització agrupada.

El 2013, aquest Programa no va tenir assignació pres-
supostària. Per tant, es van centrar els recursos es-
tructurals en actuacions de sensibilització pública (8 
convocatòries), de captació de projectes nous (22 em-
brions de projecte), de manteniment (suport) dels pro-
jectes vius d’anteriors edicions (83 projectes), de ges-
tió d’expedients de subvenció oberts (avaluació de 
resultats i liquidacions).

El 2014, es preveu que existeixi una dotació pressupos-
tària per a aquest Programa. Així doncs, es publicarà 
una nova edició millorada del Programa d’internacio-
nalització agrupada que permeti l’establiment i el se-
guiment actiu de grups de cooperació empresarial per 
a la internacionalització amb empreses pertanyents a 
sectors estratègics per a l’economia catalana (RIS3).

d) Programa de reactivació industrial: Es continuen 
duent a terme actuacions en el marc del Programa de 
reactivació industrial, d’acord amb els elements que 
s’hi preveuen. Com a fets més remarcables, cal esmen-
tar que des del maig del 2012 i fins al desembre del 
2013 s’ha fet el seguiment de 213 empreses en situació 
de risc. D’altra banda, s’ha intervingut en 160 proces-
sos concursals, amb l’objectiu de trobar alternatives de 
continuïtat que permetin mantenir l’activitat producti-
va i salvaguardar el màxim nombre de llocs de treball. 

En total, s’ha participat en els processos de transmis-
sió de 47 unitats productives, amb la qual cosa s’han 
mantingut uns 3.000 llocs de treball. En l’àmbit del 
finançament, s’ha obert, a través de l’ICF, una línia 
de finançament de projectes de reactivació industrial 
que compta amb un aval del Departament d’Empresa 
i Ocupació que cobreix el 80% de l’import del préstec. 
En la primera convocatòria, tancada el 31 de desembre 
de 2013, s’ha donat suport a tres projectes amb una in-
versió total d’11 milions d’euros.

Cal dir que en data 19 de desembre de 2013 i 14 de 
gener de 2014, el secretari d’Empresa i Competitivitat 
va mantenir reunions de treball amb als portaveus dels 
grups parlamentaris a la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació per tal d’informar-los de l’estat d’execució dels 
programes.

Pel que fa al punt 4, que insta a negociar amb el Go-
vern de l’Estat el traspàs dels aeroports catalans a la 
Generalitat amb la finalitat que aquesta els gestioni 
d’acord amb un model en què participin el món local i 
els agents econòmics.

El Govern ha mantingut diverses reunions amb el Go-
vern de l’Estat per parlar, entre altres temes, d’aquesta 
qüestió. Aquest tema no deixarà de ser mai un dels pri-
oritaris en les reunions bilaterals amb l’Estat per po-
der aconseguir el traspàs de la gestió dels aeroports de 
Barcelona, Girona, Reus i Sabadell.

Es treballa amb un model en què participin el món 
local i els agents econòmics. Per exemple, a Girona i 
Reus s’ha creat una taula estratègica que treballa per a 
la promoció dels seus aeroports i també per a un futur 
traspàs. Aquestes entitats, les formen institucions del 
territori i els agents econòmics implicats.

Pel que fa al punt 5, que insta a presentar en seu par-
lamentària un informe que estableixi la programació 
d’execució de la línia 9 del metro de Barcelona, amb el 
calendari i les previsions de finançament, per resoldre 
l’endarreriment actual de l’obra.

El Departament de Territori i Sostenibilitat està treba-
llant per tal de trobar la fórmula adient per finançar les 
obres pendents per posar en servei el 2016 el tram de 
l’L9 que uneix Barcelona i l’aeroport. En aquest sentit, 
el Projecte de pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya per al 2014, aprovat pel Ple del Parlament el 
passat 22 de gener, habilita l’empresa pública Ifercat a 
endeutar-se per un import de 200 M€ per tal de dur a 
terme les actuacions necessàries per a assolir aquesta 
fita.

Pel que fa al punt 6, que fa referència a aspectes clau 
per a la indústria a curt termini que depenen de com-
petències de l’Estat, i insta el Govern a reclamar al 
Govern de l’Estat:

a) L’execució de les infraestructures del corredor medi-
terrani pel que fa al transport de mercaderies per fer-
rocarril.
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b) Les inversions en la línia ferroviària Barcelona-Tar-
ragona-Madrid que permetin l’ús de trens de 750 me-
tres de longitud.

c) La liberalització efectiva del transport de mercade-
ries i la potenciació des del sector públic del transport 
ferroviari per a mercaderies.

d) L’aturada del Projecte de reial decret sobre autocon-
sum, ja que el grava injustament, endarrereix la intro-
ducció de la competència, debilita la llibertat d’elecció 
dels consumidors i perjudica greument la competitivi-
tat empresarial.

e) El millorament dels avantatges fiscals per inversions 
en recerca, desenvolupament i innovació.

El Departament de Territori i Sostenibilitat vetlla per 
l’impuls, per part del Govern de l’Estat, de les actua-
cions ferroviàries necessàries per a la potenciació del 
transport ferroviari de mercaderies al corredor medi-
terrani, mitjançant el seguiment de les actuacions ac-
tualment en curs, com ara la duplicació del corredor 
Vandellós-Tarragona, la implantació de l’ample es-
tàndard internacional al corredor Castelló-Tarragona-
Barcelona o el nou accés ferroviari al port de Barcelo-
na, i la sol·licitud d’impuls d’altres actuacions previstes 
al corredor Mediterrani, com ara l’adaptació del con-
junt de la xarxa als nous estàndards europeus per a 
trens de mercaderies de 750 m de longitud.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha formu-
lat les propostes corresponents amb motiu de la refor-
ma de la legislació estatal (Llei d’ordenació dels trans-
ports terrestres –LOTT), al juliol del 2013.

Aquesta reforma promou un marc harmonitzat en l’en-
torn empresarial que consolida la plena apertura al 
mercat del transport de mercaderies per carretera, eli-
minant obstacles i restriccions presents històricament 
en aquest sector.

Des del Govern de la Generalitat s’han promogut les 
accions de millora d’aquests marc normatiu a escala 
estatal tal com determina la resolució.

Pel que fa a la potenciació des del sector públic del 
transport ferroviari de mercaderies, cal esmentar, en 
primer lloc, l’impuls a aquesta activitat realitzada des 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, a través 
de la unitat de gestió específica creada a aquests efec-
tes, que s’ha materialitzat amb la promoció i posada en 
servei de diferents iniciatives en el transport ferroviari 
de mercaderies a Catalunya.

La Generalitat de Catalunya va rebutjar, en el marc del 
procediment preceptiu de tràmit d’audiència del passat 
mes de juliol, la proposta de Reial decret de regulació 
de l’autoconsum d’energia elèctrica, que era un dels 
eixos principals de la reforma elèctrica anunciada pel 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya va pre-
sentar un conjunt d’al·legacions a la proposta de Reial 

decret de regulació de l’autoconsum d’energia elèctri-
ca, així com a la proposta de Llei del sector elèctric, 
atès que, en els termes proposats, impossibiliten el 
naixement d’un sector energètic incipient i de futur i 
amb un gran potencial d’oportunitats de negoci per al 
sector de les energies renovables, i és incoherent amb 
la política energètica catalana.

Pel que fa al punt 7, que insta a requerir al Govern de 
l’Estat que, per mitjà del Consell de Seguretat Nucle-
ar, s’aprovi un pla de protecció sísmica de les centrals 
nuclears d’acord amb els nous requeriments de la Unió 
Europea, a partir de l’accident de Fukushima, al Japó.

El Consell de Seguretat Nuclear va enviar a la Comis-
sió Europea i al Congrés de Diputats, al desembre del 
2012, el Pla d’acció nacional espanyol de seguiment 
post-Fukushima, aprovat pel Ple del Consell el 19 de 
desembre de 2012.

Aquest Pla compila les accions que s’han dut o es du-
ran a terme fins al 2016, derivades de les proves de 
resistència efectuades a les centrals nuclears espanyo-
les arran de l’accident de Fukushima. Entre els aspec-
tes considerats es troba la vulnerabilitat de les centrals 
nuclears davant de terratrèmols.

Així mateix, el Consell de Seguretat Nuclear va enviar 
als titulars de les centrals nuclears catalanes instruc-
cions tècniques complementàries de compliment obli-
gatori en les quals es detallen les mesures que cal im-
plantar per tal de millorar la resistència de les centrals 
nuclears davant de diversos tipus de successos, entre 
els quals, els terratrèmols.

Els tres documents més rellevants del Consell de Segu-
retat Nuclear, es poden obtenir també al web d’aquest 
organisme, www.csn.es i són:

1. Pla d’acció nacional espanyol de seguiment post-Fu-
kushima.

2. Anàlisis complementàries i millores per implantar a 
la central nuclear d’Ascó com a resultat de les «proves 
de resistència» dutes a terme per les centrals nuclears 
espanyoles.

3. Anàlisis complementàries i millores per implantar a 
la central nuclear de Vandellòs 2 com a resultat de les 
«proves de resistència» dutes a terme per les centrals 
nuclears espanyoles.

Pel que fa al punt 8, amb relació a empreses del sec-
tor industrial que es troben en situació de dificultat en 
aquest moment, i s’insta el Govern a:

a) En el cas d’Alstom:

1r. Continuar fent de mediadora en el diàleg social a 
l’empresa per a afavorir el manteniment de l’activitat 
industrial.

2n. Planificar infraestructures per a donar a conèixer 
un marc d’activitat futura en el sector ferroviari.

www.csn.es
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3r. Reclamar al Govern de l’Estat que les gestions que 
ha fet per a aconseguir el projecte del metro de Riad, a 
l’Aràbia Saudita, reverteixin en un increment d’activi-
tat industrial a Catalunya.

4t. Reclamar al Govern de l’Estat un pla d’inversió en 
sistemes de seguretat als ferrocarrils de rodalia, per a 
l’establiment del sistema ERMTS2.

L’empresa Alstom (Sta. Perpetua de la Mogoda) va 
plantejar un expedient de regulació d’ocupació tempo-
ral de suspensió per tal d’adaptar-se a les càrregues de 
treball. L’expedient va finalitzar sense acord i consis-
teix a suspendre 626 contractes durant 23 dies entre el 
23 de desembre de 2013 i el 31 de juliol de 2014.

Malgrat els intents i l’oferta mediadora del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació en el darrer trimestre de 
l’any 2013, les parts no han assolit el nivell de consens 
necessari per tal de dur a terme les adequacions en les 
condicions laborals que permetin i assegurin la viabi-
litat del centre de treball de Santa Perpètua. Amb tot, 
des del Departament d’Empresa i Ocupació es promou 
el diàleg entre les parts i manté els contactes oportuns 
per afavorir el manteniment de l’activitat industrial. 
En aquest sentit, s’han dut a terme diverses reunions 
amb els comitès d’Alstom i amb l’empresa per tractar 
la situació i el futur immediat de la companyia, propo-
sant mesures i possibles solucions que permetin obrir 
un espai a la negociació.

D’altra banda, el Departament de Territori i Sosteni-
bilitat va aprovar el 14 de novembre de 2013 el nou 
Pla director d’infraestructures 2011-2020 (PDI), que 
és l’instrument de planificació d’actuacions en infraes-
tructures de transport públic, entre les quals es troben 
les corresponents al sector ferroviari, a l’àmbit de la 
regió metropolitana de Barcelona.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha sol-
licitat en diverses ocasions al Ministeri de Foment la 
implantació de millores en la seguretat a la xarxa de 
Rodalia de Catalunya, i especialment l’establiment del 
sistema ERTMS.

b) En el cas de Ficosa, fer la mediació i la intervenció 
com a autoritat laboral de Catalunya per minimitzar 
els efectes dels expedients de regulació d’ocupació, i 
vetllar pel compliment de totes les condicions establer-
tes cada cop que aquesta empresa ha estat ajudada des 
del Govern de la Generalitat.

L’expedient de Ficosa Electronics, SLU (Viladeca-
valls), competència dels Serveis Territorials a Barce-
lona, va finalitzar sense acord, si bé les mesures final-
ment decidides per l’empresa (29 dies de suspensió per 
a 216 treballadors afectats) van rebaixar la pretensió 
inicial (216 dies de suspensió per a 227 afectats).

L’expedient de Ficosa Internacional, SA (també de 
Viladecavalls) va finalitzar amb pacte entre les parts, 
igualment amb una important reducció de les mesures 

finalment pactades (de 219 dies de suspensió a 25 i de 
110 afectats a 35).

El Departament d’Empresa i Ocupació vetlla pel com-
pliment de les condicions establertes i pel compliment 
dels compromisos adquirits per Ficosa com a conse-
qüència de les ajudes que ha rebut de la Generalitat.

c) En el cas de Ceràmiques del Foix, fer la mediació 
i la intervenció com a autoritat laboral de Catalunya 
per minimitzar els efectes dels expedients de regula-
ció d’ocupació, i plantejar alternatives a la direcció de 
l’empresa amb la finalitat que es replantegi el tanca-
ment de la planta de Santa Margarida i els Monjos.

Des del Departament d’Empresa i Ocupació s’ha in-
tervingut activament en l’expedient de regulació 
d’ocupació presentat per Ceràmiques del Foix i s’han 
mantingut diverses reunions per tal d’afavorir el mà-
xim possible de recol·locacions. L’expedient va fina-
litzar amb acord i afecta un màxim de 125 treballa-
dors.

d) En el cas de Panrico:

1r. Donar suport als treballadors de l’empresa en la se-
va justa reivindicació.

2n. Fer totes les actuacions necessàries amb l’empre-
sa per aconseguir les línies de finançament necessàries 
per donar continuïtat a l’activitat productiva i oferir 
un espai per a la negociació amb l’objectiu d’assolir 
la continuïtat i la viabilitat empresarial de la fàbrica 
de Panrico a Catalunya i el manteniment del màxim 
de llocs de treball a la planta de Santa Perpètua de 
Mogoda.

3r. Instar l’empresa a complir les seves obligacions 
amb els treballadors i fer efectives les nòmines endar-
rerides.

4t. Fer de mediador i vetllar perquè no es produeixi 
cap mesura coercitiva de l’empresa vers els treballa-
dors pel que fa a les condicions laborals.

5è. Lamentar els incidents ocorreguts el dia 18 d’octu-
bre a la planta de Santa Perpètua de la Mogoda en què 
va resultar ferit lleu un treballador i instar les parts a 
resoldre per la via pacífica i del diàleg el conflicte exis-
tent utilitzant els mecanismes legals pertinents.

El Departament d’Empresa i Ocupació dóna ple suport 
a l’ocupació i a les justes reivindicacions dels treba-
lladors, si bé també entén la greu situació per la qual 
travessa el grup empresarial Panrico, que ha d’imple-
mentar determinades mesures per garantir el futur de 
l’empresa i salvar el màxim llocs de treball possibles.

La Generalitat de Catalunya està oberta, a través dels 
seus organismes, a rebre i estudiar qualsevol sol·licitud 
de finançament que asseguri la viabilitat i el futur de 
les empreses i, naturalment, Panrico té oberta també 
aquesta possibilitat.
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El passat 25 de setembre l’empresa va efectuar el pa-
gament de les nòmines endarrerides.

El dia 24 d’octubre de 2013 es va arribar a un acord 
en la tramitació d’un ERO a nivell estatal que incloïa 
l’afectació màxima de 745 llocs de treball a tot l’Estat 
i reduccions salarials, entre altres mesures. No obs-
tant aquest acord, la planta de Santa Perpètua d Mo-
goda es troba en situació de vaga indefinida des del 13 
d’octubre de 2013 i és per això que des de la Direcció 
General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball 
es van convocar diverses reunions per tal de mitjan-
çar en el conflicte; el dia 12 de febrer, que es va lliurar 
una proposta mediadora perquè fos valorada i accep-
tada, en el seu cas, per les parts i permetés obrir un 
període de negociació. L’empresa va acceptar en data 
17 de febrer la proposta mediadora del Departament 
d’Empresa i Ocupació, però la representació dels tre-
balladors no l’ha acceptada, si bé, en la mesura que les 
parts hi estiguin d’acord, el Departament d’Empresa i 
Ocupació segueix oferint un espai per a la negociació 
que permeti posar fi al conflicte.

Des del Departament d’Empresa i Ocupació es pro-
mou la resolució dels conflictes laborals a través del 
diàleg i de la negociació. Per aquest motiu s’han fet 
un seguit de reunions amb les parts per tal d’arribar 
a una solució pacífica i dialogada en aquest conflicte. 
En aquest sentit, lamentem els incidents ocorreguts el 
dia 18 d’octubre a la planta de Santa Perpètua de la 
Moguda.

Tant Ficosa com Ceràmiques del Foix i Panrico són 
empreses que estan o han estat objecte d’un seguiment 
específic en el marc del Programa de reactivació in-
dustrial que duu a terme el Govern mitjançant la Di-
recció General d’Indústria.

Amb aquest seguiment es mira de garantir la conti-
nuïtat de l’activitat i dels llocs de treball i minimitzar 
l’impacte de la situació de risc sobre la cadena de valor 
sota l’objectiu general de la defensa i el manteniment 
del teixit industrial. La primera actuació consisteix en 
analitzar i entendre les causes que han portat a la situ-
ació de risc i, a partir d’aquí, acompanyar l’empresa en 
la gestió de la situació de risc.

Aquest procés comporta la concertació amb tots els 
agents implicats, la direcció de les companyies, els 
agents socials, les administracions locals i altres empre-
ses de la mateixa cadena de valor i l’actuació de la Direc-
ció General d’Indústria pren diversos matisos, en funció 
de les causes que hi ha al darrera de la situació de risc.

En el cas concret de Panrico s’ha seguit la situació de 
preconcurs de creditors presentada per la companyia, 
així com el pla industrial presentat centrat en la reduc-
ció de costos operatius i la diversificació de la línia de 
producte cap a marca del distribuïdor.

Tant Ficosa com Cerámicas del Foix i Panrico són em-
preses que estan o han estat objecte d’un seguiment es-

pecífic en el marc del Programa de reactivació indus-
trial que duu a terme el Govern mitjançant la Direcció 
General d’Indústria.

Amb aquest seguiment, es mira de garantir la conti-
nuïtat de l’activitat i dels llocs de treball i minimitzar 
l’impacte de la situació de risc sobre la cadena de valor 
sota l’objectiu general de la defensa i el manteniment 
del teixit industrial. La primera actuació consisteix a 
analitzar i entendre les causes que han portat a la situ-
ació de risc i, a partir d’aquí, acompanyar l’empresa en 
la gestió de la situació de risc.

Aquest procés comporta la concertació amb tots els 
agents implicats, la direcció de les companyies, els 
agents socials, les administracions locals i altres em-
preses de la mateixa cadena de valor i l’actuació de 
la Direcció General d’Indústria pren diversos matisos, 
en funció de les causes que hi al darrera la situació 
de risc.

En el cas concret de Panrico s’ha seguit la situació de 
preconcurs de creditors presentada per la companyia, 
així com el pla industrial presentat centrat en la reduc-
ció de costos operatius i la diversificació de la línia de 
producte cap a marca del distribuïdor.

e) En el cas de Sati, fer el màxim nivell de mediació 
amb les empreses adjudicatàries del procés concursal 
perquè es mantinguin el màxim nombre de treballa-
dors de la plantilla.

El Departament d’Empresa i Ocupació promou i ofereix 
la mediació per tal de minimitzar els efectes dels conflic-
tes laborals en l’ocupació, però en el cas de SATI, com 
que es tracta d’un procés judicial, no hi som competents 
i la informació que ens consta és que en data 25 d’octu-
bre de 2013, per interlocutòria judicial, es va informar de 
l’expedient concursal amb acord, que afecta 155 treballa-
dors d’una plantilla de 240.

f) En el cas de Delphi:

1r. Fer la mediació com a autoritat laboral de Catalu-
nya per a minimitzar els efectes de l’expedient de regu-
lació d’ocupació, que preveu afectar 171 treballadors.

2n. Fer el màxim nivell de mediació com a autoritat 
laboral i industrial de Catalunya perquè l’empresa ela-
bori un pla industrial que permeti la viabilitat futura 
de la planta i el manteniment del màxim nombre de 
llocs de treball.

L’expedient Delphi Diesel Systems, SL (de Sant Cu-
gat) d’extinció de contractes va finalitzar amb pacte, 
comunicat el dia 28 de novembre de 2013, pel qual es 
rebaixava la xifra d’afectats de 171 a 129. Igualment va 
finalitzar amb pacte l’expedient de suspensió de con-
tractes de Delphi Packard España, SLU.

De tots els expedients esmentats, el Departament 
d’Empresa i Ocupació en fa un seguiment ja sigui des 
de serveis centrals o des dels serveis territorials, se-
gons la competència, i sempre s’ofereix la possibilitat 
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de mediació i s’intervé per tal de minimitzar els efec-
tes dels conflictes en l’ocupació.

Barcelona, 17 de març de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 57/X, 
sobre el futur dels mitjans públics
Tram. 390-00057/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 59991 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Núm. de moció: 390-00057/10

Sobre: Control compliment de la Moció 57/X, sobre el 
futur dels mitjans públics

Comissió Competent: Control de l’actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Moció 57/X, sobre el futur dels mitjans públics (núm. 
de tram. 390-00057/10) us informo, amb el document 
annex facilitat per la Secretaria de Comunicació del 
Govern, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 21 de març de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Informe de compliment de la Moció 57/X del 
Parlament de Catalunya, sobre el futur dels 
mitjans públics audiovisuals

En relació amb l’apartat a del primer punt de la Moció, 
el qual insta al Govern de la Generalitat a fer més am-
biciós el text del contracte programa de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, cal fer avinent que 
en aquests moments s’està ultimant aquest procés, te-
nint en compte els aspectes que preveu la Moció. Al-
hora, el Govern vol garantir que el contracte programa 
sigui un instrument d’estabilitat i de garantia que per-
meti afrontar els reptes de la Corporació i que no su-
posi un condicionant negatiu.

En relació amb l’apartat b del primer punt, que fa re-
ferència a la negociació del conveni de la Corporació, 
en aquests moments s’està en el procés de negociació 

entre la direcció de la Corporació i representants dels 
treballadors, la qual s’està portant a terme seguint els 
criteris que especifica la Moció, de transparència, bo-
na fe i voluntat de consens.

En relació amb l’apartat c del primer punt, destacar 
que el Govern va aprovar el passat dia 11 de febrer el 
Projecte de Llei per a la transparència i sostenibilitat 
del sector de la comunicació, que reforça la plena auto-
nomia de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals respecte del poder executiu, per garantir la seva 
independència, neutralitat i objectivitat, tot impulsant 
un procés de desgovernamentalització que ha de fer 
possible que els mitjans de comunicació de la Corpo-
ració mantinguin el seu perfil de garants del pluralis-
me polític i social.

Pel que fa al punt tres de la Moció, el qual insta al 
Govern a cercar noves fórmules per garantir que els 
mitjans de la Corporació es puguin veure i sentir al 
País Valencià, cal assenyalar que el Govern de la Ge-
neralitat reitera la seva predisposició en aquesta línia. 
En aquest sentit, cal assenyalar que la Corporació s’ha 
compromès a reforçar els mitjans tecnològics perquè 
tots els ciutadans que així ho desitgin puguin veure i 
escoltar per internet TV3 i Catalunya Ràdio. Per altra 
banda, el Govern de la Generalitat garanteix la dispo-
nibilitat de fer ús immediat dels senyals, tot i que això 
està condicionat també per la voluntat política del Go-
vern valencià.

Josep Martí i Blanch
Secretari

4.52. COMPAREIXENCES DEL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT

4.52.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Generalitat davant el Ple perquè infor-
mi sobre la previsió de declarar unilateral-
ment la independència de Catalunya
Tram. 361-00006/10

Rectificació del text presentat

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 60692).
Coneixement: Mesa del Parlament, 25.03.2014
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb el 
conseller d’Economia i Coneixement sobre 
la dimissió del director del Centre de Medi-
cina Regenerativa de Barcelona
Tram. 354-00230/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, en la sessió núm. 20, tinguda el 20.03.2014, 
DSPC-C 377.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia i Drets Humans amb el 
conseller de Justícia sobre la derogació del 
tercer grau penitenciari a diversos ex-alts 
càrrecs de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya
Tram. 354-00249/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 20, tinguda el 20.03.2014, DSPC-C 378.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europeu relativa al cèntim sanitari
Tram. 354-00260/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jordi Cañas Pérez, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57058).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 25.03.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre les activitats del col·lectiu Mossos per la 
Independència
Tram. 354-00267/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
15, tinguda el 20.03.2014, DSPC-C 374.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
l’acord del Govern d’unificar en un ens pú-
blic de gestió els centres sanitaris de depen-
dència pública de Lleida
Tram. 354-00268/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Dolors López Aguilar, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 58735).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 24.03.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans amb el con-
seller de Justícia sobre la reducció de planti-
lla als jutjats de violència sobre la dona
Tram. 354-00272/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Ferran Pedret i Santos, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 59809).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans, 26.03.2014.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones amb el conse-
ller de la Presidència sobre la creació d’un 
grup de treball per a avaluar les propostes 
de racionalització dels horaris de la platafor-
ma Ara És l’Hora
Tram. 354-00275/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Marta Ribas Frías, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 59827).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, 20.03.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre la desarticulació de les bandes Latin 
Kings i Bloods i sobre la implantació de ban-
des de diferents orígens
Tram. 354-00276/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Pere Calbó i Roca, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 60393).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
24.03.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Advocats de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00895/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 55901).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 352-00896/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 55901).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Deganat dels Registradors de 
la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00897/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 55901).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença de Juan Gó-
mez Martínez, notari i membre de l’Obser-
vatori de Dret Privat de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació dels 
llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi 
civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 352-00898/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 56893).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.
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Proposta de compareixença de Carme Tri-
lla, representant de Càritas, amb relació al 
Projecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi ci-
vil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 352-00899/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 56893).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma d’Entitats pel Fons 
Social de l’Habitatge de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació dels 
llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi 
civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 352-00900/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 56893).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sec-
tor Social amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00901/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 56893).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 352-00902/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 56893).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de l’Advocacia de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació dels llibres primer, segon, quart i 
cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00903/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 56893).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 352-00904/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 56893).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Deganat dels Registradors de 
la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00905/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 56893).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació d’Associacions Veï-
nals de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i 
de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de 
juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les successions
Tram. 352-00906/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 56893).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació dels llibres primer, segon, quart i 
cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00907/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 56893).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00908/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 56893).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 352-00909/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57153).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 352-00910/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57153).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Deganat dels Registradors de 
la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00911/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57153).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Direcció General de Patrimoni 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 352-00912/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57153).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Catalana d’Advocats 
de Família amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00913/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57153).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença de Miguel Án-
gel Gimeno Jubero, president del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació dels 
llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi 
civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 352-00914/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57153).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença d’Oriol Rus-
ca i Nadal, degà del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00915/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 57702).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença de Luis Suárez 
Arias, degà del Col·legi de Registradors de 
la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00916/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 57702).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.
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Proposta de compareixença de Joan Carles 
Ollé i Favaró, degà del Col·legi de Notaris de 
Catalunya i director de la Comissió de Co-
dificació, amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00917/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 57702).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença de Josep Del-
fí Guàrdia i Canela, president de l’Acadèmia 
de Jurisprudència i Legislació, amb relació 
al Projecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi ci-
vil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 352-00918/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 57702).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença de Mercè Mira 
i Cortadella, presidenta de la Societat Cata-
lana d’Advocats de Família, amb relació al 
Projecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi ci-
vil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 352-00919/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 57702).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença de Joan Ma-
nel Abril i Campoy, president de la Secció 
d’Harmonització de la Comissió de Codifi-
cació, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació dels llibres primer, segon, quart i 
cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00920/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 57702).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell dels Col·legis d’Advo-
cats de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i 
de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de 
juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les successions
Tram. 352-00921/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 57708).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 352-00922/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 57708).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Deganat dels Registradors de 
la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00923/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 57708).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Catalana d’Advocats 
de Família amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00924/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 57708).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença d’Antoni Vaquer 
Aloy, catedràtic de dret civil de la Universitat 
de Lleida, amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00925/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 57708).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Professional de la Ma-
gistratura amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00926/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 57717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Jutges per a la Democràcia amb re-
lació al Projecte de llei de modificació dels 
llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi 
civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 352-00927/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 57717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Jutges i Magistrats 
«Francisco de Vitoria» amb relació al Projec-
te de llei de modificació dels llibres primer, 
segon, quart i cinquè del Codi civil de Cata-
lunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 
10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00928/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 57717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Advocats de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00929/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 57717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 352-00930/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 57717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 352-00931/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 57717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Deganat del Col·legi de Regis-
tradors de la Propietat i Mercantils amb re-
lació al Projecte de llei de modificació dels 
llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi 
civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 352-00932/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 57717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Sol·licitud de compareixença d’Adela Ferré, 
directora de l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi 
del sector de les biociències a Catalunya. 
Una aposta pel valor i el creixement», davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè presenti aquest informe
Tram. 356-00553/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 20, tinguda el 20.03.2014, DSPC-C 377.

Sol·licitud de compareixença de Montserrat 
Vendrell, directora general de Biocat, davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè presenti l’«Informe Biocat 2013. Anà-
lisi del sector de les biociències a Catalunya. 
Una aposta pel valor i el creixement»
Tram. 356-00554/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 20, tinguda el 20.03.2014, DSPC-C 377.
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Sol·licitud de compareixença de Carles Cons-
tante, representant del Departament de Salut 
al Patronat del Centre de Medicina Regenera-
tiva de Barcelona, davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats perquè informi sobre la 
dimissió del director del Centre de Medicina 
Regenerativa de Bar celona
Tram. 356-00573/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, en la sessió núm. 20, tinguda el 20.03.2014, 
DSPC-C 377.

Sol·licitud de compareixença de Josep Mar-
torell, representant del Departament d’Eco-
nomia i Coneixement al Patronat del Centre 
de Medicina Regenerativa de Barcelona, da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats perquè informi sobre la dimissió del di-
rector del Centre de Medicina Regenerativa 
de Barcelona
Tram. 356-00574/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, en la sessió núm. 20, tinguda el 20.03.2014, 
DSPC-C 377.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Camí, 
representant de l’Ajuntament de Barcelona 
al Patronat del Centre de Medicina Rege-
nerativa de Barcelona, davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè informi 
sobre la dimissió del director del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00575/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, en la sessió núm. 20, tinguda el 20.03.2014, 
DSPC-C 377.

Sol·licitud de compareixença del represen-
tant de l’Institut de Salut Carles III al Patro-
nat del Centre de Medicina Regenerativa de 
Barcelona davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats perquè informi sobre la 
dimissió del director del Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00576/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, en la sessió núm. 20, tinguda el 20.03.2014, 
DSPC-C 377.

Sol·licitud de compareixença del represen-
tant del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques al Patronat del Centre de Me-
dicina Regenerativa de Barcelona davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per-
què informi sobre la dimissió del director del 
Centre de Medicina Regenerativa de Barce-
lona
Tram. 356-00577/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, en la sessió núm. 20, tinguda el 20.03.2014, 
DSPC-C 377.

Sol·licitud de compareixença del represen-
tant de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na al Patronat del Centre de Medicina Re-
generativa de Barcelona davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè informi 
sobre la dimissió del director del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00578/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, en la sessió núm. 20, tinguda el 20.03.2014, 
DSPC-C 377.
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Sol·licitud de compareixença del represen-
tant de la Universitat de Barcelona al Patro-
nat del Centre de Medicina Regenerativa de 
Barcelona davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats perquè informi sobre la 
dimissió del director del Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00579/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, en la sessió núm. 20, tinguda el 20.03.2014, 
DSPC-C 377.

Sol·licitud de compareixença del represen-
tant de la Universitat Politècnica de Catalu-
nya al Patronat del Centre de Medicina Re-
generativa de Barcelona davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè informi 
sobre la dimissió del director del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00580/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, en la sessió núm. 20, tinguda el 20.03.2014, 
DSPC-C 377.

Sol·licitud de compareixença d’Àngel Raya, 
director del Centre de Medicina Regenerati-
va de Barcelona, davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats perquè informi sobre 
la dimissió de l’anterior director del Centre 
de Medicina Regenerativa de Barcelona i 
sobre les línies de recerca del Centre
Tram. 356-00581/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, en la sessió núm. 20, tinguda el 20.03.2014, 
DSPC-C 377.

Sol·licitud de compareixença de la secretà-
ria d’Estat d’Investigació del Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats perquè informi sobre 
la dimissió del director del Centre de Medi-
cina Regenerativa de Barcelona i sobre les 
línies de recerca del Centre
Tram. 356-00582/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, en la sessió núm. 20, tinguda el 20.03.2014, 
DSPC-C 377.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Prevenció, Extinció d’Incendis i Sal-
vaments davant la Comissió d’Interior per-
què informi sobre el canvi de la seu de la 
regió d’emergències de Girona
Tram. 356-00604/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
15, tinguda el 20.03.2014, DSPC-C 374.

Sol·licitud de compareixença del director 
dels Serveis Territorials d’Interior a Girona 
davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre el canvi de la seu de la regió d’emer-
gències de Girona
Tram. 356-00605/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
15, tinguda el 20.03.2014, DSPC-C 374.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Medicus Mundi davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació perquè presenti l’informe «La salut 
en la cooperació i l’ajuda humanitària 2013»
Tram. 356-00606/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió núm. 13, tinguda el 21.03.2014, 
DSPC-C 379.
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Sol·licitud de compareixença de Climent Gi-
né, professor de la Universitat Ramon Llull, 
davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats perquè informi sobre l’escola inclusiva
Tram. 356-00619/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 20, tinguda el 20.03.2014, DSPC-C 377.

Sol·licitud de compareixença de la directo-
ra de l’Institut de Seguretat Pública de Ca-
talunya davant la Comissió d’Interior perquè 
expliqui els efectes de l’admissió a tràmit de 
la querella presentada contra professionals i 
directius de l’Institut
Tram. 356-00620/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
15, tinguda el 20.03.2014, DSPC-C 374.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Boi-
xareu Cortina, director del Programa per a 
l’aplicació i el desenvolupament dels tributs 
de Catalunya, davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost perquè expliqui 
el desenvolupament de l’Agència Tributària 
de Catalunya
Tram. 356-00621/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 57009).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 25.03.2014.

Sol·licitud de compareixença de Juan Igle-
sias Capellas, director del Programa per a 
la definició i l’assessorament de la imple-
mentació d’un nou model d’administració 
tributària de Catalunya, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
expliqui el desenvolupament de l’Agència 
Tributària de Catalunya
Tram. 356-00622/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 57009).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 25.03.2014.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Relacions Laborals i Qualitat en el 
Treball davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè expliqui el conveni de col-
laboració per a impulsar actuacions i políti-
ques per a la promoció de la igualtat entre 
homes i dones en el món laboral incorporant 
la perspectiva de gènere
Tram. 356-00634/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 57680).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 20.03.2014.

Sol·licitud de compareixença de la presiden-
ta de l’Institut Català de les Dones davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
expliqui el conveni de col·laboració per a im-
pulsar actuacions i polítiques per a la pro-
moció de la igualtat entre homes i dones en 
el món laboral incorporant la perspectiva de 
gènere
Tram. 356-00635/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 57680).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 20.03.2014.
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Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Serveis Penitenciaris davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans perquè in-
formi sobre la situació sanitària dels centres 
penitenciaris i les plagues d’insectes que els 
afecten
Tram. 356-00639/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans (reg. 58802).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Sol·licitud de compareixença de la directo-
ra general de Cooperació al Desenvolupa-
ment i responsable de l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació perquè presenti les línies 
mestres del seu mandat
Tram. 356-00640/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió núm. 13, tinguda el 21.03.2014, 
DSPC-C 379.

Compareixença del ministre d’Afers Exte-
riors i de Cooperació davant la Comissió 
d’Estudi del Dret a Decidir perquè exposi 
l’informe sobre les conseqüències econòmi-
ques d’una hipotètica independència de Ca-
talunya
Tram. 356-00645/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 59031).
Admissió a tràmit: Presidència de la Comissió d’Estu-
di del Dret a Decidir, 25.03.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Unitat contra el Feixisme i el Ra-
cisme davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació perquè informi 
sobre les activitats i els objectius de l’entitat
Tram. 356-00648/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió núm. 13, tinguda el 21.03.2014, 
DSPC-C 379.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya davant la Comissió d’Estudi del Dret a 
Decidir perquè informi sobre el llibre Econo-
mia de Catalunya. Preguntes i respostes so-
bre l’impacte econòmic de la independència
Tram. 356-00650/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 59132).
Admissió a tràmit: Presidència de la Comissió d’Estu-
di del Dret a Decidir, 25.03.2014.

Sol·licitud de compareixença del ministre 
d’Afers Exteriors i de Cooperació davant la 
Comissió d’Estudi del Dret a Decidir perquè 
exposi l’informe sobre les conseqüències 
econòmiques de la independència de Cata-
lunya
Tram. 356-00651/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 59132).
Admissió a tràmit: Presidència de la Comissió d’Estu-
di del Dret a Decidir, 25.03.2014.
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Sol·licitud de compareixença del portaveu 
de l’Observatori contra l’Homofòbia davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones per-
què presenti l’informe corresponent al 2013
Tram. 356-00652/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 59335).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 20.03.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Observatori Dona, Empresa i 
Economia davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones perquè informi sobre la situa-
ció de les dones en els consells d’adminis-
tració de les empreses
Tram. 356-00656/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 59691).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 20.03.2014.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Serveis Penitenciaris davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans perquè 
informi sobre els actes organitzats amb mo-
tiu de la commemoració del Tricentenari del 
1714 als centres penitenciaris
Tram. 356-00659/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 59799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.03.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
exposi la seva posició sobre la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbia-
nes, bisexuals i transsexuals i per l’eradica-
ció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la trans-
fòbia
Tram. 356-00662/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 59828).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 20.03.2014.

Sol·licitud de compareixença d’Ivan Rodrí-
guez Córdoba, representant de la Plata-
forma d’Afectats de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre l’avaluació 
del curs de formació bàsica per a la policia 
de l’Institut i sobre les presumptes irregula-
ritats denunciades en una querella admesa a 
tràmit en el Jutjat d’Instància n. 2 de Mollet 
del Vallès
Tram. 356-00663/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 60601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
25.03.2014.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de la In-
fància amb el conseller de Salut sobre la 
malnutrició infantil
Tram. 355-00075/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 13 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 25.03.2014, DSPC-C 382.
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Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre la seguretat 
i la gestió del risc amb relació al Pla especial 
d’emergències sísmiques a Catalunya (Sis-
micat), la plataforma Casablanca, els pous 
Lubina i Montanazo i les centrals nuclears
Tram. 355-00087/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió d’Interior, tinguda el 20.03.2014, DSPC-C 374.

Sessió informativa de la Comissió de Cultura 
i Llengua amb el conseller de Cultura sobre 
l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural
Tram. 355-00088/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 20.03.2014, 
DSPC-C 376.

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

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió de Salut, tinguda el 20.03.2014, DSPC-C 375.

Sessió informativa de la Comissió de Cultura 
i Llengua amb el conseller de Cultura sobre 
els objectius i el funcionament de l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural
Tram. 355-00101/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 20.03.2014, 
DSPC-C 376.

Sessió informativa de la Comissió de Jus-
tícia i Drets Humans amb el conseller de 
Justícia sobre la derogació del tercer grau 
penitenciari a diversos ex-alts càrrecs de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 355-00124/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Justícia i Drets Humans, en la sessió núm. 
20, tinguda el 20.03.2014, DSPC-C 378.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la vicepresidenta del Go-
vern sobre el procés de reforma de l’Admi-
nistració de la Generalitat
Tram. 355-00125/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del De-
partament de Governació i Relacions Institucionals 
(reg. 60838).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 26.03.2014.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana Projecte per a un Go-
vernament Democràtic Mundial davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació per a informar sobre la campa-
nya «Per l’establiment d’una assemblea par-
lamentària de les Nacions Unides»
Tram. 357-00340/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tin-
guda el 21.03.2014, DSPC-C 379.
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Compareixença d’una representació de 
l’Agrupació de Personal Penitenciari de la 
Federació de Serveis a la Ciutadania de Co-
missions Obreres davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans per a informar sobre 
la situació de les presons
Tram. 357-00384/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 20.03.2014, 
DSPC-C 378.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de Presons 
davant la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans per a informar sobre la situació de les 
presons
Tram. 357-00385/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 20.03.2014, 
DSPC-C 378.

Compareixença d’una representació de la 
Candidatura Autònoma de Treballadors i 
Treballadores de l’Administració de Catalu-
nya davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans per a informar sobre la situació de 
les presons
Tram. 357-00386/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 20.03.2014, 
DSPC-C 378.

Compareixença d’una representació de la 
Central Sindical Independent i de Funciona-
ris davant la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans per a informar sobre la situació de les 
presons
Tram. 357-00387/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 20.03.2014, 
DSPC-C 378.

Compareixença d’una representació de 
l’Agrupació dels Cossos d’Administració 
d’Institucions Penitenciàries davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans per a in-
formar sobre la situació de les presons
Tram. 357-00388/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 20.03.2014, 
DSPC-C 378.

Compareixença del secretari de Salut Públi-
ca davant la Comissió de la Infància per a 
explicar l’evolució de l’enquesta de salut de 
Catalunya pel que fa a la població infantil
Tram. 357-00566/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 25.03.2014, DSPC-C 382.

Compareixença d’una representació de la 
Cambra de Comerç de Barcelona davant 
la Comissió de Polítiques de Lluita contra la 
Des ocupació perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00570/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió 
de Polítiques de Lluita contra la Desocupació, tinguda 
el 21.03.2014, DSPC-C 380.
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Compareixença d’una representació de la 
Intersindical-CSC davant la Comissió de Po-
lítiques de Lluita contra la Desocupació per-
què hi faci aportacions
Tram. 357-00571/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió 
de Polítiques de Lluita contra la Desocupació, tinguda 
el 21.03.2014, DSPC-C 380.

Compareixença d’una representació de Me-
dicus Mundi davant la Comissió d’Acció Ex-
terior, Unió Europea i Cooperació per a pre-
sentar l’informe «La salut en la cooperació i 
l’ajuda humanitària 2013»
Tram. 357-00598/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació en la sessió núm. 13, tinguda el 21.03.2014, 
DSPC-C 379.

Compareixença de la directora general de 
Cooperació al Desenvolupament i respon-
sable de l’Agència Catalana de Coopera-
ció al Desenvolupament davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
per a presentar les línies mestres del seu 
mandat
Tram. 357-00599/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació en la sessió núm. 13, tinguda el 21.03.2014, 
DSPC-C 379.

Compareixença d’una representació d’Uni-
tat contra el Feixisme i el Racisme davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació per a informar sobre les activi-
tats i els objectius de l’entitat
Tram. 357-00600/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació en la sessió núm. 13, tinguda el 21.03.2014, 
DSPC-C 379.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tin-
guda el 21.03.2014, DSPC-C 379.

Compareixença d’Adela Ferré, directora de 
l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi del sector de 
les biociències a Catalunya. Una aposta pel 
valor i el creixement», davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats per a presen-
tar aquest informe
Tram. 357-00601/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió 
núm. 20, tinguda el 20.03.2014, DSPC-C 377.

Compareixença de Montserrat Vendrell, di-
rectora general de Biocat, davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats per a pre-
sentar l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi del 
sector de les biociències a Catalunya. Una 
aposta pel valor i el creixement»
Tram. 357-00602/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió 
núm. 20, tinguda el 20.03.2014, DSPC-C 377.
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Compareixença de Climent Giné, professor 
de la Universitat Ramon Llull, davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats per a 
informar sobre l’escola inclusiva
Tram. 357-00603/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió 
núm. 20, tinguda el 20.03.2014, DSPC-C 377.

Compareixença d’una representació del 
RACC davant la Comissió d’Estudi de la Se-
guretat Viària perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00604/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària en la ses-
sió núm. 5, tinguda el 06.03.2014, DSPC-C 361.

Compareixença de Sergi Román Cordón, 
responsable a Catalunya de la Plataforma 
Motera para la Seguridad Vial, davant la Co-
missió d’Estudi de la Seguretat Viària per-
què hi faci aportacions
Tram. 357-00605/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària en la ses-
sió núm. 5, tinguda el 06.03.2014, DSPC-C 361.

Compareixença de Joaquim Vilaplana Bo-
loix, vicepresident de la Federació Catala-
na de Ciclisme, davant la Comissió d’Estudi 
de la Seguretat Viària perquè hi faci aporta-
cions
Tram. 357-00606/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària en la ses-
sió núm. 5, tinguda el 06.03.2014, DSPC-C 361.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe sobre l’apartat 41 de la Resolució 
476/X del Parlament de Catalunya, per la qual 
s’aproven les conclusions de l’Informe de la 
Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i 
Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses
Tram. 335-00001/10

Presentació
Conseller, del Departament d’Interior

Reg. 60556 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 25.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. tramitació: 260-00001/10

Sobre: Resolució 476/X del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de 
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre 
Públic i de l’Ús de Materials Antiavalots en Esdeveni-
ments de Masses.

En relació amb l’apartat 41 de la Resolució 476/X del 
Parlament de Catalunya, per la qual s’aproven les con-
clusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels 
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Mate-
rials Antiavalots en Esdeveniments de Masses, us in-
formo del següent: 

Els programes de formació de l’Institut de Seguetat 
Pública de Catalunya (ISPC) es sotmeten de manera 
sistemàtica a aquelles revisions que garanteixin una 
millora contínua i una actualització permanent dels 
seus continguts, així com una adaptació de la forma-
ció al context social, jurídic i policial de cada moment. 
En aquest sentit, pel que fa a la formació dels espe-
cialistes en ordre públic, es té en especial considera-
ció l’evolució de l’exercici de la violència urbana i dels 
instruments de defensa i protecció que en cada mo-
ment són de dotació de la brigada mòbil. La formació 
teòrica i l’entrenament es dissenyen per garantir l’ús 
d’aquests instruments adequat a l’obligat respecte als 
principis i garanties que dimanen dels instruments in-
ternacionals i de l’ordenament jurídic intern en matè-
ria de drets humans i intervenció policial.

En concret, en relació amb l’ús de la força legítima 
com a últim recurs a utilitzar en totes les situacions, 
tota la formació de l’ISPC segueix el principi de la 
prevenció abans que la reacció. A més, quan aquest 
ús esdevingui inevitable, es farà amb els mitjans que 
s’estableixin en cada cas i serà l’adequat i proporcional 
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a la situació que el demanda i, sempre, tindrà com ob-
jectiu garantir la protecció i salvaguardar els valors i 
els drets i les llibertats de les persones. La formació es 
dissenya d’acord amb la premissa que qualsevol inter-
venció policial sempre busca mostrar gradualment els 
elements de dissuasió per evitar la confrontació, ja que 
l’objectiu primer de tota intervenció és la preservació 
de béns jurídics com la integritat física, la propietat i la 
pau social. La formació en l’ús dels instruments i eines 
de dotació policial inclou, per tant, el coneixement de 
les situacions que justifiquen l’ús de cada un d’aquests 
instruments.

En l’àmbit de la mediació, la persuasió, la negocia-
ció i la resolució pacífica de conflictes, els programes 
anuals d’activitats de l’ISPC contemplen diverses ac-
tivitats formatives adreçades a tots els membres de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra. En con-
cret, pel que fa al context d’esdeveniments de masses, 
es realitzen dues activitats adreçades preferentment 
als membres de l’Àrea de Mediació, Negociació i Res-
ponsabilitat Social Corporativa. Els membres d’aques-
ta Àrea, per altra banda, participen en les formacions 
dels especialistes en ordre públic, per tal que coneguin 
els seus objectius, les funcions i procediments de tre-
ball, atenent a la importància de la coordinació i la col-
laboració operativa entre les àrees de mediació i les 
d’ordre públic.

Tots els programes de formació de l’ISPC es dissenyen 
en reunions en què participen experts de diferents àm-
bits professionals i de coneixement per donar compli-
ment als diferents objectius d’aprenentatge, d’acord 
amb les competències professionals (tècniques i claus) 
definides per a cada especialitat. Concretament, la for-
mació especialitzada i contínua adreçada als especi-
alistes d’ordre públic es dissenya de manera conjunta 
amb comandaments i agents policials d’aquestes uni-
tats, personal de diferents àrees de l’ISPC i experts ex-
terns a aquest, d’altres disciplines (jurídica, psicolo-
gia, sanitària, etc). En aquestes reunions de disseny, a 
més, s’estableixen els recursos i les eines adequades i 
suficients que l’ISPC posarà a disposició de la forma-
ció, per tal que aquesta garanteixi l’exercici òptim de 
les competències professionals.

D’acord amb l’anterior, també els equips de professors 
estan formats per experts en diferents àmbits de conei-
xement i es seleccionen per la seva formació acadèmica, 
tècnica i experiència professional i docent. En concret, 
la majoria dels formadors membres del cos de Mossos 
d’Esquadra són, alhora, les persones que integren les 
unitats de formació en ordre públic de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra, per tant, aquells que 
imparteixen la formació interna continuada.

La capacitació en les competències tècniques i claus 
pròpies dels membres de les unitats d’ordre públic 
pren com a punt de partida les especials circums-
tàncies i contextos en els quals intervenen sovint 
aquests especialistes: amb molta pressió i en situa-

cions crítiques, de risc i d’estrès. És per aquest motiu 
que de manera transversal a totes les formacions, així 
com en matèries específiques a càrrec d’experts en 
psicologia, s’ofereixen eines per a la gestió i el con-
trol emocional, de manera que es redueix al mínim 
la possibilitat d’accions individuals no desitjades ni 
permeses. Amb aquest objectiu, el personal expert en 
psicologia, amb àmplia experiència en formació de 
policies i, en concret, d’aspirants i membres de les 
unitats d’ordre públic, imparteixen sessions teorico-
pràctiques sobre tècniques de gestió personal de l’es-
très, l’ansietat i la frustració; sobre gestió de l’auto-
control i les eines personals d’afrontament; sobre la 
confiança en l’equip, etc.

A més, els docents psicòlegs participen en el disseny 
i la realització de diverses simulacions pràctiques que 
miren de simular situacions reals i incorporen ele-
ments que poden distorsionar l’estabilitat emocional 
de l’alumne. A partir de la participació i l’observació 
realitzen una anàlisi dels comportaments, les actituds 
i les respostes de l’alumnat per realitzar, amb posteri-
oritat, un retorn i oferir-los eines per a la gestió perso-
nal i del grup en situacions crítiques. També segueixen 
altres continguts sobre psicologia social, el compor-
tament de masses i la psicologia de grups, per exem-
ple, orientats a ampliar les eines per a una intervenció 
adequada i sense prejudicis davant els diferents grups.

Barcelona, 20 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel 
Parlament contra la Llei de l’Estat 24/2013, 
del 26 de desembre, del sector elèctric
Tram. 380-00004/10

Al·legacions que formula el Parlament

Al Tribunal Constitucional

El letrado del Parlamento de Cataluña, obrando en 
nombre y representación de éste según se acredita me-
diante la certificación de la resolución de la Mesa del 
Parlamento de 1 de marzo de 2011, y en cumplimiento 
de la Resolución 578/X del Pleno del Parlamento de 
fecha 14 de marzo de 2014, según se acredita median-
te la certificación que acompaña al presente escrito en 
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documento adjunto, comparece ante el Tribunal Cons-
titucional y como mejor en derecho proceda, 

Dice: 

Que por el presente, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 162.1.a de la Constitución española, 
61.e y 76.3 del Estatuto de autonomía de Cataluña y 
79 y 32.2 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucio-
nal, interpone recurso de inconstitucionalidad contra 
los artículos 9, 40, 43.5, 46, 51 y 52.4 y la disposición 
final segunda de la Ley del Estado 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico, publicada en el Bole-
tín Oficial del Estado número 310 de 27 de diciembre 
de 2013, 

Que con relación a dicha ley se ha emitido dictamen 
por el Consejo de Garantías Estatutarias, según certi-
ficado que se adjunta, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 76.3 del Estatuto de autonomía.

Basa el presente recurso en las siguientes 

Alegaciones

Primera. Objeto del recurso

1. La Ley 24/2013 tiene por objeto, a tenor de lo que 
dispone su artículo 1, «establecer la regulación del 
sector eléctrico con la finalidad de garantizar el sumi-
nistro de energía eléctrica, y de adecuarlo a las necesi-
dades de los consumidores en términos de seguridad, 
calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y al mí-
nimo coste». Parece, pues, evidente que nos encontra-
mos ante una disposición cuyo objeto es regular todos 
los elementos que conforman el sector eléctrico, y que 
incluye la ordenación del suministro, el régimen eco-
nómico y financiero del sistema eléctrico, la gestión 
económica y técnica del sistema, las diferentes activi-
dades integrantes del sector (producción, transporte, 
distribución y suministro, incluyendo en esta última la 
comercialización), y otros aspectos más tangenciales 
(régimen de autorizaciones, régimen sancionador, ex-
propiación y servidumbres en el ámbito eléctrico); de 
hecho pues, el objeto de la Ley no es esencialmente 
distinto del que tenía la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, a la cual sustituye y deroga prácticamente por 
completo. Por ello cabe deducir que la Ley 24/2013 se 
encuadra principalmente en el ámbito material corres-
pondiente a la energía, y en concreto a la energía eléc-
trica, ámbito sobre el que la Generalidad de Cataluña 
tiene competencias en los términos del artículo 133.1 
del Estatuto de Autonomía (EAC): 

«1. Corresponde a la Generalitat la competencia com-
partida en materia de energía. Esta competencia inclu-
ye en todo caso: 

»a) La regulación de las actividades de producción, al-
macenaje y transporte de energía, el otorgamiento de 
las autorizaciones de las instalaciones que transcurran 

íntegramente por el territorio de Cataluña y el ejerci-
cio de las actividades de inspección y control de todas 
las instalaciones existentes en Cataluña.

»b) La regulación de la actividad de distribución de 
energía que se lleve a cabo en Cataluña, el otorga-
miento de las autorizaciones de las instalaciones co-
rrespondientes y el ejercicio de las actividades de ins-
pección y control de todas las instalaciones existentes 
en Cataluña.

»c) El desarrollo de las normas complementarias de 
calidad de los servicios de suministro de energía.

»d) El fomento y la gestión de las energías renovables 
y de la eficiencia energética.»

La competencia de la Generalidad en la materia se co-
rresponde con la competencia estatal sobre las bases 
del régimen energético del artículo 149.1.25, tal como 
reconoció el Tribunal Constitucional en la sentencia 
31/2010: «El art. 133.1 EAC atribuye a la Generalitat 
la “competencia compartida en materia de energía”, 
lo que resulta respetuoso con el orden constitucional 
de competencias, pues el art. 149.1.25 reserva al Esta-
do la competencia para el establecimiento de las “ba-
ses del régimen minero y energético”» (FJ 79).

Ciertamente, la competencia estatal para dictar la Ley 
24/2013 no se fundamenta exclusivamente en el título 
competencial del artículo 149.1.25 CE, sino también 
especialmente la reserva que el artículo 149.1.13 hace 
en favor del Estado para establecer las bases y coordi-
nación de la planificación general de la actividad eco-
nómica, además de otros títulos a los que se refiere la 
disposición final segunda de la Ley: 

Disposición final segunda. Carácter básico y título 
competencial.

1. La presente ley tiene carácter básico, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la 
Constitución.

2. Se excluyen de este carácter básico las referencias 
a los procedimientos administrativos, que serán re-
gulados por la Administración Pública competente, 
ajustándose en todo caso a lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En todo caso, tiene carácter 
básico lo dispuesto sobre los efectos de la falta de no-
tificación de resolución expresa en la disposición adi-
cional tercera.

3. Los preceptos del título IX, relativos a expropiación 
forzosa y servidumbres, son de aplicación general al 
amparo de lo previsto en el artículo 149.1.8.ª y 18.ª de 
la Constitución.

4. Las instalaciones a que se refiere el artículo 
149.1.22.ª de la Constitución se regirán por lo dispues-
to en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo.
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Esta disposición prácticamente reproduce la disposición 
final primera de la Ley 54/1997, excepción hecha de la re-
ferencia al carácter básico de lo dispuesto sobre los efec-
tos de la falta de notificación de resolución expresa en la 
disposición adicional tercera. Sobre dicha Ley 54/1997 
tuvo oportunidad de pronunciarse el Tribunal Constitu-
cional en su sentencia 18/2011 en la que se afirma

«[El sector eléctrico] [...] no sólo constituye un sector 
estratégico para el funcionamiento de cualquier socie-
dad moderna, representando por sí mismo una parte 
muy importante dentro del conjunto de la economía 
nacional, sino que es clave como factor de producción 
esencial para la práctica totalidad de los restantes secto-
res económicos, condicionando de manera determinan-
te en muchos casos su competitividad. Y todo ello sin 
olvidar que es hoy en día indispensable para la vida co-
tidiana de los ciudadanos. Estas circunstancias justifi-
can que el Estado pueda intervenir en la ordenación del 
sector eléctrico tanto a través del título general relativo 
a la planificación general de la economía (art. 149.1.13 
CE) como mediante el más específico relativo al sector 
energético (art. 149.1.25 CE), debiendo determinarse en 
cada caso a la hora de enjuiciar los preceptos cuestiona-
dos en este proceso constitucional qué título competen-
cial ampara, en su caso, la actividad normativa del Es-
tado, pues uno y otro título competencial no confieren 
al Estado las mismas potestades de actuación». (FJ 6)

En estas circunstancias, el Parlamento de Cataluña ha 
resuelto presentar un recurso de inconstitucionalidad 
contra los artículos 9, 40, 43.5, 46, 51 y 52.4 de la Ley 
del Estado 24/2013, porque del contenido de los mis-
mos cabe deducir que se proyectan en el título más 
específico relativo al sector energético, tal como se ar-
gumentara en cada caso. Por su lado, el Parlamento de 
Cataluña también recurre la disposición final segunda 
de la Ley en la medida que la misma pretende otorgar 
carácter básico también a los artículos citados, lo que 
impediría a la Generalidad de Cataluña ejercer pacífi-
camente las competencias asumidas mediante el Esta-
tuto de autonomía.

Segunda. Alcance de las competencias  
del Estado

El Estado, tal como se ha dicho, dispone en relación 
con la energía eléctrica de dos títulos competenciales 
específicos: el del artículo 149.1.22 CE –la autoriza-
ción de las instalaciones eléctricas si el aprovecha-
miento afecta más de una comunidad autónoma o si la 
energía es transportada fuera del ámbito territorial de 
la comunidad autónoma en cuestión– y el del artículo 
149.1.25 CE –las bases del régimen minero y energéti-
co. A estos títulos competenciales, debe añadirse, co-
mo se ha reconocido más arriba, el más genérico del 
artículo 149.1.13 CE, que incide también en el ámbito 
de la energía eléctrica. En este sentido, el artículo 2 de 
la misma Ley 24/2013 califica el sector eléctrico como 
«servicio de interés económico general».

En cuanto al título competencial del artículo 149.1.22 
CE, el Tribunal Constitucional ha establecido una ju-
risprudencia que considera que para que el Estado pue-
da autorizar las instalaciones eléctricas, es suficien-
te que concurra una de las dos condiciones previstas 
por la norma constitucional −que el aprovechamiento 
afecte otra comunidad autónoma, o que el transporte 
de la energía salga de su respectivo ámbito territorial−, 
sin perjuicio que para determinar si un aprovecha-
miento afecta a otra comunidad deba atenderse a si-
tuaciones fácticas, en especial al carácter deficitario o 
excedentario de la producción de energía eléctrica en 
la comunidad autónoma en la que se ubica la instala-
ción eléctrica de generación o de transporte, al hecho 
de si las condiciones técnicas de la línea son idóneas 
o no para el transporte o intercambio de energía entre 
zonas de todo el territorio peninsular o a la existencia 
o no de conexión a la red general peninsular, tal como 
recoge, por todas, la STC 181/2013.

El legislador estatal invoca el artículo 149.1.13 CE pa-
ra justificar el carácter básico de la Ley 24/2013. Ya 
se ha indicado más arriba que el peso específico que 
tiene el sector eléctrico en el conjunto de la economía, 
justifica que el Estado invoque el título competencial 
del artículo 149.1.13 CE para regular de manera com-
pleta el sector eléctrico. Otra cosa bien distinta es si 
esta invocación −ciertamente expansiva, al proyectar-
se sobre casi toda la regulación legal−, está plenamen-
te justificada en todos los casos.

En este sentido, en relación con los dos principales 
títulos competenciales invocados por el Estado para 
atribuir el carácter de norma básica a la Ley 24/2013, 
los apartados 13 y 25 del artículo 149.1 CE, debe se-
ñalarse que la doctrina jurisprudencial los sitúa en una 
posición de necesaria concurrencia, a pesar de recono-
cer el carácter genérico del primero y el específico del 
segundo. Sobre la relación entre el artículo 149.1.13 
CE y los títulos competenciales relativos a los diferen-
tes sectores de la economía, el Tribunal Constitucional 
tiene dicho que «respecto al supuesto aquí considera-
do no podría afirmarse con carácter general, y menos 
aún absoluto, que en un sector tan importante para el 
desarrollo de la actividad económica en general co-
mo el del petróleo –de ahí sin duda la concurrencia 
de una pluralidad de títulos competenciales–, las com-
petencias específicas, por ejemplo, en materia ener-
gética, hayan de prevalecer necesariamente y en todo 
caso sobre las relativas a la planificación económica; 
y mucho menos que las primeras hayan de desplazar 
totalmente a las segundas. Las competencias de orde-
nación o dirección general de la economía –entre las 
que han de encuadrarse las relativas a planificación, 
de un lado, y, de otro, las de ordenación de concretos 
sectores económicos, entre los que se cuenta el energé-
tico y, dentro de éste, el subsector del petróleo– han de 
ejercerse conjunta y armónicamente, cada cual den-
tro de su respectivo ámbito material de actuación, que 
será preciso delimitar en cada caso» (STC 197/1996, 
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FJ 4 A, citada más recientemente en la STC 18/2011, 
FJ 6 a); todo ello sin perjuicio de que es conveniente 
«en aras de una mayor clarificación del orden compe-
tencial constitucionalmente establecido, no tener por 
equivalentes o intercambiables el título genérico rela-
tivo a planificación económica y el específico referente 
a la ordenación de un sector aun en el supuesto en que 
ambos pertenezcan a un mismo titular, como aquí ocu-
rre. Pues cuando se trata de reconocer o negar carác-
ter básico a un concreto precepto legal, será preciso 
determinar en cada caso si este opera realmente, por 
ejemplo, en el ámbito de la planificación económica, o 
bien, también por ejemplo, en el del régimen energéti-
co. Sin olvidar, finalmente, que la competencia estatal 
en cuanto a planificación económica ex art. 149.1.13 
C.E. –y en ello difiere de la relativa a régimen ener-
gético ex art. 149.1.25 C.E. no se agota en las bases, 
sino que comprende además la “coordinación” en tal 
materia. Esto es, le corresponde una facultad que pre-
supone lógicamente la existencia de competencias au-
tonómicas, aun de mera ejecución, que deben ser res-
petadas [...]» (STC 197/1996, FJ 4 B, también citada en 
la STC 18/2011, FJ 6 c).

En este orden de cosas, el Tribunal Constitucional ha 
manifestado que dentro de la planificación general de 
la actividad económica por parte del Estado «tienen 
cobertura las normas estatales que fijan las líneas di-
rectrices y los criterios globales de ordenación de sec-
tores económicos concretos, así como las previsiones 
de acciones o medidas singulares que sean necesarias 
para alcanzar los fines propuestos dentro de la orde-
nación de cada sector» (STC 135/2012, FJ 2 con cita 
de la STC 95/1986, FJ 4 y, en los mismos términos, 
STC 188/1989, FJ 4, con cita de las SSTC 152/1988 y 
75/1989).

Ello no obstante, «la ordenación general de la econo-
mía hace posible la intervención del Estado a través de 
medidas económicas en sectores materialmente atri-
buidos a la competencia de las Comunidades Autóno-
mas, que no pueden quedar en ningún caso vacías de 
contenido a causa de la intervención estatal, que, a su 
vez, llegará hasta donde lo exija el principio que ins-
trumenta, límite éste cuya observancia se deduce par-
tiendo de la finalidad perseguida por las medidas en 
cada caso adoptadas» (186/1988, FJ 8, citada en el FJ 
3 de la STC 124/2003, que concluye «Y ello a condi-
ción de que el referido título competencial no alcance 
a “incluir cualquier acción de naturaleza económica, 
si no posee una incidencia directa y significativa so-
bre la actividad económica general (SSTC 186/1988 y 
133/1997), pues, de no ser así, ‘se vaciaría de conte-
nido una materia y un título competencial más espe-
cífico’ (STC 112/1995)” (STC 21/1999, FJ 5), sin que 
de la invocación del interés general que representa el 
Estado pueda resultar otra cosa por cuanto, según he-
mos dicho, el mismo se ha de materializar a través 
del orden competencial establecido, excluyéndose así 
la extensión de los ámbitos competenciales en aten-

ción a consideraciones meramente finalísticas (SSTC 
75/1989, de 24 de abril; 13/1992, de 6 de febrero)», a 
lo que hay que añadir lo expresado en la STC 34/2013, 
FJ 4 b, «De esta forma, el primer límite asegura que 
el ejercicio de la competencia estatal no elimina por 
completo la competencia autonómica colindante y la 
segunda de las condiciones, al requerir que haya un 
principio al que se encamine la intervención estatal y 
que ésta llegue solo hasta donde lo exija aquél, refleja 
el carácter directivo como nota que identifica las bases 
de la planificación general de la actividad económica y 
las distingue de la noción general de bases»).

Por lo que se refiere al título competencial del artículo 
149.1.25 CE, es necesario determinar que alcance pue-
den tener las bases del régimen energético tanto desde 
la perspectiva formal como desde la material. Desde 
la perspectiva formal, el establecimiento de las ba-
ses requiere como regla general normas con rango de 
Ley, que es «la forma normativa que, por razones de 
estabilidad y certeza, le resulta más adecuada» (STC 
31/2010, FJ 60); desde la perspectiva material el Tri-
bunal Constitucional afirma que «‘lo que ha de con-
siderarse como bases o legislación básica es el común 
denominador normativo necesario para asegurar la 
unidad fundamental prevista por las normas del blo-
que de la constitucionalidad que establecen la distri-
bución de competencias (STC 48/1988, FJ 3). Esto es, 
un marco normativo unitario de aplicación a todo el 
territorio nacional (STC 147/1991), dirigido a asegu-
rar los intereses generales y dotado de estabilidad –ya 
que con las bases se atiende a aspectos más estruc-
turales que coyunturales (STC 1/1982, FJ 1)–, a par-
tir del cual pueda cada Comunidad, en defensa de su 
propio interés, introducir las peculiaridades que esti-
me convenientes dentro del marco competencial que en 
la materia correspondiente le asigne su Estatuto’ (STC 
197/1996, FJ 5)”» (STC 223/2000, FJ 6, citada en la 
STC 170/2012, FJ 9).

A pesar de ello, en lo relativo a la perspectiva formal, 
es cierto que el Tribunal Constitucional estima que 
«también es posible predicar el carácter básico de nor-
mas reglamentarias y de actos de ejecución del Esta-
do» (STC 235/1999, citada en la STC 31/2010, FJ 60); 
desde la perspectiva material, «son factibles en las ba-
ses un alcance diferente en función del subsector de la 
materia sobre la que se proyecten e incluso sobre el 
territorio» (STC 31/2010, FJ 60, citando a las SSTC 
50/1990 y 147/1991).

Con relación al concreto ámbito material de la ener-
gía eléctrica, la doctrina constitucional incluye la de-
terminación de los sujetos del sistema eléctrico, la fi-
jación de las principales directrices de las actividades 
destinadas al suministro de energía, la planificación 
eléctrica y, fija como finalidades principales a las que 
responde la normativa básica estatal «la garantía del 
suministro eléctrico, dadas las graves consecuencias 
que la falta del mismo puede tener para los consumi-
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dores y para el desarrollo de toda la actividad econó-
mica del país, y, en segundo lugar, el establecimiento 
del régimen económico del sector eléctrico, que consti-
tuye uno de los aspectos fundamentales de su ordena-
ción» (STC 18/2011, FJ 8).

Ahora bien, la proyección de las bases estatales no tie-
ne el mismo grado de intensidad en cada uno de los 
ámbitos materiales específicos que constituyen la ma-
teria “energía eléctrica”. Así, y en cuanto a la deter-
minación de un régimen económico uniforme para el 
conjunto del Estado, el Tribunal Constitucional ha ma-
nifestado que «el establecimiento de un régimen eco-
nómico del sector eléctrico constituye uno de los as-
pectos fundamentales de su ordenación», y que «la 
regulación de un régimen económico único para todo 
el territorio nacional en la materia que nos ocupa tie-
ne naturaleza básica, al ser necesaria esa regulación 
para calcular la retribución de los distintos operado-
res que realizan las diferentes actividades destinadas 
al suministro eléctrico y para repercutir los costes so-
bre los consumidores» (STC 4/2013, FJ 10, citando a la 
STC 18/2011), 

Tercera. Alcance de las competencias  
de la Generalidad de Cataluña

Por lo que se refiere a las competencias de la Genera-
lidad de Cataluña en materia de energía eléctrica, tal 
como se ha señalado más arriba, el artículo 133.1 EAC 
le atribuye la competencia compartida en materia de 
energía. De conformidad con el artículo 111 EAC, «en 
las materias que el Estatuto atribuye a la Generalitat 
de forma compartida con el Estado, corresponden a 
la Generalitat la potestad legislativa, la potestad re-
glamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las 
bases que fije el Estado». Cabe recordar, con relación a 
dicho artículo 111 EAC, que la STC 31/2010 manifestó 
que «La previsión de que el Estado y las Comunida-
des Autónomas puedan compartir un ámbito material 
determinado en el ejercicio de diferentes potestades 
y funciones es una de las características típicas del 
modelo territorial del Estado autonómico. El concur-
so de dichas potestades y funciones sobre una misma 
materia se ordena en la Constitución, en términos de 
principio, bien atribuyendo al Estado central la com-
petencia legislativa y permitiendo la atribución a las 
Comunidades Autónomas de las competencias de eje-
cución, bien confiando al primero el establecimiento 
de normas legales básicas y haciendo posible que las 
Comunidades Autónomas desarrollen legislativamente 
dichas bases y sean titulares de las correspondientes 
potestades de reglamentación y ejecución de la legali-
dad desarrollada. Los arts. 111 y 112 EAC se atienen 
escrupulosamente a este modelo, describiéndose en el 
primero de ambos preceptos el supuesto del concurso 
de competencias arbitrado con arreglo al criterio ba-
ses/desarrollo. Nada hay que objetar, por tanto, al art. 
111 EAC en ese punto» (FJ 60)

Ello no obstante, el alcance concreto del ámbito mate-
rial de la competencia compartida en materia de ener-
gía (arte. 133.1 EAC), incluye los aspectos siguientes: 

a) La regulación de las actividades de producción, al-
macenaje y transporte de energía, el otorgamiento de 
las autorizaciones de las instalaciones que transcurran 
íntegramente por el territorio de Cataluña y el ejerci-
cio de las actividades de inspección y control de todas 
las instalaciones existentes en Cataluña.

b) La regulación de la actividad de distribución de 
energía que se lleve a cabo en Cataluña, el otorga-
miento de las autorizaciones de las instalaciones co-
rrespondientes y el ejercicio de las actividades de ins-
pección y control de todas las instalaciones existentes 
en Cataluña.

c) El desarrollo de las normas complementarias de ca-
lidad de los servicios de suministro de energía.

d) El fomento y la gestión de las energías renovables y 
de la eficiencia energética

Por otro lado también debe tenerse en cuenta, para 
analizar el régimen competencial que en materia de 
energía corresponde a la Generalidad de Cataluña, 
lo que establece los apartados 2 y 3 del artículo 133 
EAC, el primero de los cuales dispone que la Gene-
ralidad participa, mediante la emisión de un informe 
previo en el procedimiento de otorgamiento de la au-
torización de las instalaciones de producción y trans-
porte de energía que superen el territorio de Catalu-
ña o cuando la energía sea objeto de aprovechamiento 
fuera de este territorio, y el segundo determina que la 
Generalidad participa en la regulación y planificación 
de ámbito estatal del sector de la energía que afecte al 
territorio de Cataluña.

Con relación al artículo 133.2 EAC, el Tribunal Cons-
titucional confirmó su constitucionalidad en los si-
guientes términos: «ciertamente el art. 149.1.22 CE 
atribuye al Estado “la autorización de las instalaciones 
eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra 
Comunidad o el transporte de energía salga de su ám-
bito territorial”. Sin embargo, el precepto estatutario 
impugnado no cuestiona ni limita la mencionada com-
petencia estatal, ya que el citado “informe previo” de 
la Generalitat, siendo preceptivo, no es vinculante, por 
lo que no es sino un instrumento de cooperación entre 
ambas Administraciones para el mejor ejercicio de sus 
respectivas competencias» (STC 31/2010, FJ 79). Fi-
nalmente, en la misma sentencia y fundamento jurídi-
co, el Tribunal declaró la adecuación a la Constitución 
del apartado 3 del artículo 133 afirmando «que nada 
se opone a que el Estatuto de Autonomía, norma insti-
tucional básica de la Comunidad Autónoma, establez-
ca su participación en los términos de generalidad con 
que se formula. En todo caso, corresponde al Estado, 
titular de la competencia, concretar el alcance y modo 
de esa participación autonómica»
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Cuarta. El artículo 9 de la Ley 24/2013 invade 
las competencias que el artículo 133.1 EAC 
atribuye a la Generalidad de Cataluña

El artículo 9 de la Ley 24/2013 regula el autoconsumo 
de energía eléctrica en los siguientes términos: 

1. A los efectos de esta ley, se entenderá por autocon-
sumo el consumo de energía eléctrica proveniente de 
instalaciones de generación conectadas en el interior de 
una red de un consumidor o a través de una línea direc-
ta de energía eléctrica asociadas a un consumidor.

Se distinguen las siguientes modalidades de autocon-
sumo: 

a) Modalidades de suministro con autoconsumo. 
Cuando se trate de un consumidor que dispusiera de 
una instalación de generación, destinada al consumo 
propio, conectada en el interior de la red de su pun-
to de suministro y que no estuviera dada de alta en el 
correspondiente registro como instalación de produc-
ción. En este caso existirá un único sujeto de los pre-
vistos en el artículo 6, que será el sujeto consumidor.

b) Modalidades de producción con autoconsumo. 
Cuando se trate de un consumidor asociado a una ins-
talación de producción debidamente inscrita en el re-
gistro administrativo de instalaciones de producción 
de energía eléctrica conectada en el interior de su red. 
En este caso existirán dos sujetos de los previstos en el 
artículo 6, el sujeto consumidor y el productor.

c) Modalidades de producción con autoconsumo de 
un consumidor conectado a través de una línea directa 
con una instalación de producción. Cuando se trate de 
un consumidor asociado a una instalación de produc-
ción debidamente inscrita en el registro administrativo 
de instalaciones de producción de energía eléctrica a 
la que estuviera conectado a través de una línea direc-
ta. En este caso existirán dos sujetos de los previstos 
en el artículo 6, el sujeto consumidor y el productor.

d) Cualquier otra modalidad de consumo de energía 
eléctrica proveniente de una instalación de generación 
de energía eléctrica asociada a un consumidor.

2. En el caso en que la instalación de producción de 
energía eléctrica o de consumo esté conectada total o 
parcialmente al sistema eléctrico, los titulares de ambas 
estarán sujetos a las obligaciones y derechos previstos 
en la presente ley y en su normativa de desarrollo.

3. Todos los consumidores sujetos a cualquier moda-
lidad de autoconsumo tendrán la obligación de contri-
buir a los costes y servicios del sistema por la energía 
autoconsumida, cuando la instalación de generación o 
de consumo esté conectada total o parcialmente al sis-
tema eléctrico.

Para ello estarán obligados a pagar los mismos peajes 
de acceso a las redes, cargos asociados a los costes del 
sistema y costes para la provisión de los servicios de 
respaldo del sistema que correspondan a un consumi-

dor no sujeto a ninguna de las modalidades de auto-
consumo descritas en el apartado anterior.

El Gobierno podrá establecer reglamentariamente re-
ducciones en dichos peajes, cargos y costes en los sis-
temas no peninsulares, cuando las modalidades de au-
toconsumo supongan una reducción de los costes de 
dichos sistemas.

4. Los consumidores acogidos a las modalidades de 
autoconsumo de energía eléctrica tendrán la obliga-
ción de inscribirse en el registro administrativo de au-
toconsumo de energía eléctrica, creado a tal efecto en 
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Reglamentariamente, previa audiencia de las Comu-
nidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, 
se establecerá por el Gobierno la organización, así co-
mo el procedimiento de inscripción y comunicación 
de datos al registro administrativo de autoconsumo de 
energía eléctrica.

5. El Gobierno establecerá las condiciones administra-
tivas y técnicas para la conexión a la red de las instala-
ciones con autoconsumo.

Asimismo el Gobierno establecerá las condiciones 
económicas para que las instalaciones de la modalidad 
b) de producción con autoconsumo vendan al sistema 
la energía no autoconsumida.

De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucio-
nal mencionada más arriba, el Estado puede interve-
nir en la ordenación del sector eléctrico tanto a través 
del título general relativo a la planificación general de 
la economía (arte. 149.1.13 CE) como mediante el tí-
tulo más específico relativo al sector energético (arte. 
149.1.25 CE). Ahora bien, para evitar que la invoca-
ción del título relativo a la planificación de la actividad 
económica tenga una fuerza expansiva tal que impida 
a las comunidades autónomas con competencias en un 
ámbito sectorial concreto de la actividad económica 
ejercer sus funciones normativas y ejecutivas (como 
sucede en el ámbito de la energía), el Tribunal Cons-
titucional exige que concurran dos circunstancias: por 
un lado, que se trate de una medida de carácter eco-
nómico de manera objetiva y no sólo por su finalidad; 
y por otro, que dicha medida tenga relevancia para la 
economía general o, en otras palabras, sea relevante 
para la protección de los intereses económicos genera-
les, tal como manifiesta el Tribunal Constitucional en 
su sentencia 124/2003: 

«En las SSTC 235/1999, de 16 de diciembre, FJ 3; 
45/2001, de 15 de febrero, FJ 8; y 95/2001, de 5 de 
abril, FJ 3, hemos recordado nuestra reiterada juris-
prudencia, según la cual la competencia estatal en 
materia de “ordenación general de la economía” (art. 
149.1.13 CE) puede abarcar “tanto las normas estatales 
que fijen las líneas directrices y los criterios globales 
de ordenación de un sector concreto como las previ-
siones de acciones o medidas singulares que sean ne-
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cesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la 
ordenación de cada sector (SSTC 95/1986, 213/1994, 
etc.)” (STC 21/1999, de 25 de febrero, FJ 5). Y ello 
a condición de que el referido título competencial no 
alcance a “incluir cualquier acción de naturaleza eco-
nómica, si no posee una incidencia directa y signifi-
cativa sobre la actividad económica general (SSTC 
186/1988 y 133/1997), pues, de no ser así, ‘se vacia-
ría de contenido una materia y un título competencial 
más específico’ (STC 112/1995)” (STC 21/1999, FJ 5), 
sin que de la invocación del interés general que repre-
senta el Estado pueda resultar otra cosa por cuanto, 
según hemos dicho, el mismo se ha de materializar a 
través del orden competencial establecido, excluyén-
dose así la extensión de los ámbitos competenciales 
en atención a consideraciones meramente finalísticas 
(SSTC 75/1989, de 24 de abril; 13/1992, de 6 de febre-
ro)». (FJ 3)

Pues bien, en el presente caso el autoconsumo de ener-
gía eléctrica, tal y como se regula 9 de la Ley 24/2013, 
tiene un impacto económico especialmente reducido 
porque afecta fundamentalmente la demanda de ener-
gía. Ciertamente, la demanda de los consumidores 
afecta al sistema eléctrico, pero la Ley en ningún mo-
mento pretende obligar a los consumidores a someter-
se a un determinado esquema o régimen de demanda. 
Prueba de ello es que los artículos 49 («Gestión de la 
demanda») y 50 («Planes de ahorro y eficiencia ener-
gética») regulan incentivos y planes para mejorar la 
gestión de la demanda eléctrica, la eficiencia energé-
tica y el ahorro, pero dichas medidas no están relacio-
nadas con el autoconsumo, además del hecho que la 
misma literalidad de los dos artículos citados no se ex-
presa en términos imperativos sino meramente orien-
tativos u optativos («podrán realizar y aplicar medidas 
que fomenten una mejora de la gestión de la deman-
da eléctrica y que contribuyan a la optimización de la 
curva de carga y/o a la eficiencia y ahorro energéti-
cos»; «la Administración podrá adoptar medidas que 
incentiven la mejora del servicio a los usuarios y la efi-
ciencia y el ahorro energéticos»; «la Administración 
General del Estado y las Comunidades Autónomas 
y Ciudades de Ceuta y Melilla, [...] podrán, median-
te planes de ahorro y eficiencia energética, establecer 
las normas y principios básicos»). El único efecto que 
puede tener el autoconsumo sobre el conjunto del sis-
tema eléctrico es que su existencia reduzca la deman-
da del consumidor y, en este sentido, la existencia del 
autoconsumo no tiene por qué afectar la economía del 
sistema eléctrico más que cualquiera otra medida de 
ahorro energético prevista por la norma, un objetivo –
el ahorro energético– perseguido en cualquier caso por 
la misma Ley (en especial, los artículos 4.3.e, 49 y 50). 
Por lo tanto no se puede no se puede considerar que el 
autoconsumo tenga una relevancia o influencia de una 
magnitud tal que lleve a singularizar este tipos de con-
sumidores con respecto de cualesquiera otros. No se 
trata, en definitiva, pues, de una medida estrictamen-

te económica, e incluso en el caso de las previsiones 
de contenido económico –totalmente genéricas– del 
apartado 3 del artículo 9 parece que pretenden com-
pensar sólo la afectación económica que pueda recibir 
el sistema eléctrico, afectación que es mínima.

Además, confirma este impacto ínfimo sobre la eco-
nomía –no ya la general, si no la del sector eléctrico 
en sentido estricto– el hecho de que, según los datos 
estadísticos correspondientes al año 2012, publicadas 
por el mismo Ministerio de Industria, Energía y Turis-
mo, el autoconsumo no alcanza el 1,5 % de la energía 
eléctrica consumida en el Estado, hecho que pone de 
manifiesto que su impacto en la economía general es, 
ciertamente, irrelevante para la protección de los inte-
reses económicos generales.

Por todo ello el legislador estatal no puede justificar 
la regulación contenida en el artículo 9 con base al ar-
tículo 149.1.13 CE, sino que la misma debe encontrar 
apoyo en los apartados 22 o 25 del artículo 149.1 CE.

De la regulación del autoconsumo que contiene el ar-
tículo 9 de la Ley 24/2013 se deduce que la energía 
eléctrica autoconsumida es aquélla que se produce y 
se consume en la propia instalación del consumidor. 
Por ello no puede existir duda alguna sobre el hecho 
de que la producción y el consumo de energía eléc-
trica se producen de manera conjunta e íntegramente 
en un ámbito territorial limitado de forma muy locali-
zada dentro del territorio de la comunidad autónoma, 
sin que pueda argumentarse que el hecho de que la 
instalación de generación o de consumo esté conec-
tada total o parcialmente al sistema eléctrico invali-
da el argumento, y ello porque, si bien en los sistemas 
eléctricos tradicionales todos los elementos o compo-
nentes, desde las centrales de generación de energía 
hasta el último de los consumidores finales, estaban 
conectados, hecho que implicaba que éstos se influían 
mutuamente, técnicamente no tiene por qué suceder, 
dado que los avances tecnológicos y el estado actual 
de la técnica permiten perfectamente que un consumi-
dor genere energía eléctrica y, en cambio, la red sólo 
reciba el impacto de su consumo. En consecuencia el 
autoconsumo de energía eléctrica trata de actividades 
de producción y consumo de energía, en instalaciones 
que transcurren íntegramente por el territorio de la co-
munidad autónoma, por lo que, para el caso de Cata-
luña, la Generalidad ha de poder ejercer las funciones 
derivadas de la competencia compartida en materia de 
energía que ha asumido de conformidad con el artícu-
lo 133.1 del Estatuto de autonomía.

Abundando en lo mismo y de manera especial, el 
apartado 4 del artículo 9 prevé que los consumidores 
acogidos a las modalidades de autoconsumo se inscri-
ban en el Registro administrativo de autoconsumo de 
energía eléctrica, creado por el Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo. Y atribuye al Gobierno estatal 
la regulación de la organización y del procedimiento 
de inscripción y de comunicación de datos al regis-
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tro, lo que implica una función, típica y meramente, 
ejecutiva.

En este sentido, es determinante por su paralelismo con 
el presente caso el contenido de la STC 223/2000, que 
resuelve el conflicto positivo de competencia plantea-
do por el Gobierno de Cataluña en relación con el Re-
al Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, por el que 
aprueba el Reglamento de la actividad de distribución 
de gases licuados del petróleo, en que, tratando de dis-
tinta manera el régimen de inscripción registral de los 
operadores de gases licuados del petróleo y el de las 
empresas suministradoras, reconoce la competencia de 
la Generalidad con respecto de la inscripción en el re-
gistro autonómico de estas últimas, al manifestar que: 

«Ello conlleva que aquéllas [las empresas suministra-
doras de gases licuados del petróleo] distribuyan los 
gases licuados del petróleo a usuarios o consumido-
res finales de dicho ámbito territorial, cuyas instala-
ciones han de estar localizadas en el mismo y que, in-
cluso, cuando adquieran el producto de un Operador 
inscrito “no le serán exigibles los requisitos de capa-
cidad de almacenamiento y existencias mínimas, que 
serán cubiertos por éste” (art. 10). A lo que se une que 
el propio RGLP prevé la intervención de “los órganos 
competentes en materia de energía de los territorios 
donde la Empresa Suministradora tenga previsto rea-
lizar su actividad”; o sea, de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, tanto en el propio procedimiento de 
tramitación de la autorización e inscripción, como en 
el seguimiento de su actividad, una vez concedida la 
inscripción (art. 11), asegurando así la efectividad de 
los suministros a cualquier peticionario (art. 25). De 
todo ello ha de derivarse necesariamente que la auto-
rización y registro estatales no constituyen actuacio-
nes imprescindibles para asegurar el cumplimiento de 
la normativa básica, cuya finalidad no es otra que la 
garantía de la distribución de los gases licuados del 
petróleo en un territorio concreto, ya que el abasteci-
miento puede ser plenamente garantizado por la Co-
munidad Autónoma correspondiente al ámbito de la 
actividad de la empresa, la cual puede autorizar la ins-
cripción y realizar las actuaciones de supervisión pre-
vias o posteriores a dicha inscripción sin perturbación 
alguna, habida cuenta además del carácter reglado de 
tales actuaciones. Por tanto, debe ser la Generalidad 
la Administración competente para otorgar la inscrip-
ción registral y la calificación de las Empresas Sumi-
nistradoras». (FJ 12)

En aplicación de esta doctrina jurisprudencial, resulta 
evidente que la actividad de autoconsumo de energía 
eléctrica se desarrolla en el propio ámbito territorial 
de Cataluña, tal y como antes se ha señalado, y, en 
consecuencia, al tratarse de una función meramente 
ejecutiva, correspondería en todo caso a la Generali-
dad de Cataluña la regulación del procedimiento de 
inscripción de los autoconsumidores de energía eléc-
trica, así como la organización y gestión del registro 

administrativo correspondiente mediante la propia es-
tructura administrativa de la Generalidad.

Quinta. Los artículos 40 y 46 de la Ley 24/2013 
impiden que la Generalidad de Cataluña pueda 
ejercer las competencias que le atribuye  
el artículo 133.1 EAC

Los artículos 40 y 46 de la Ley 24/2013 regulan el ré-
gimen de obligaciones y derechos de las empresas dis-
tribuidoras y el de las empresas comercializadoras en 
relación con el suministro.

Comparando estos preceptos con los artículos 41 y 45 
de la Ley 54/1997, a la que la Ley 24/2013 sustituye, y 
que serían los equivalentes a los citados que son obje-
to del presente recurso, se puede comprobar que, en el 
caso del artículo 40, referido a las empresas distribui-
doras, se han ampliado considerablemente sus obliga-
ciones, que ahora, además, pasan en estar desglosadas 
en las obligaciones que tienen como titulares de las re-
des de distribución y las funciones que tienen como 
gestores de las redes de distribución en que operan. 
Otros elementos que comportan una alteración de la 
normativa básica reduciendo expresamente el margen 
de actuación de las comunidades autónomas respecto 
de la situación anterior son las atribuciones directas 
al Estado con relación a funciones meramente ejecuti-
vas; así el artículo 41.1.a de la derogada Ley 54/1997 
establecía la obligación de las empresas distribuido-
ras de prestar su servicio con los niveles de calidad 
que se determinasen, sin fijar a que nivel de gobierno 
correspondía fijar dichas condiciones, mientras que la 
redacción del artículo 40.1.a de la Ley 24/2013 esta-
blece directamente que los niveles de calidad serán fi-
jados por el Gobierno estatal, relegando la participa-
ción de las comunidades autónomas a un trámite de 
audiencia. En el caso de Cataluña debe recordarse que 
el Parlamento aprobó la Ley de Cataluña 18/2008, de 
23 de diciembre, de garantía y calidad del suministro 
eléctrico, y cuyo artículo 6, justamente, establece las 
condiciones para la garantía y el restablecimiento del 
suministro eléctrico en el marco de las competencias 
de la Generalidad.

En circunstancias similares, el artículo 40.1.b de la 
Ley 24/2013 atribuye a la Administración General 
del Estado la fijación de los criterios para garantizar 
que las redes de distribución tengan la capacidad pa-
ra asumir, a largo plazo, una demanda razonable de 
distribución de electricidad, previa audiencia de las 
comunidades autónomas; o el artículo 40.1.c también 
reserva implícitamente al reglamento estatal la defini-
ción de los criterios de conexión de las redes de distri-
bución, en la medida que dicha definición debe hacer-
se previa audiencia de las comunidades autónomas.

Desde una perspectiva fáctica debe tenerse en cuenta 
que La tipología de la red de distribución eléctrica no 
es homogénea en todo el Estado. En el caso concreto 
de Cataluña, la configuración de la red eléctrica, dise-
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ñada por las propias empresas distribuidoras, compor-
tó que se extendiera mayoritariamente una red eléctri-
ca de baja tensión, en lugar de extender la red eléctrica 
de media o alta tensión. Este hecho tiene implicacio-
nes, tanto en lo referente al régimen de tarifas aplica-
bles a los consumidores, como en cuanto a la ejecu-
ción de nuevos suministros eléctricos dado que resulta 
necesario realizar un mayor número de instalaciones. 
A lo que debemos añadir otra circunstancia no menos 
relevante, que es que, atendida la configuración de la 
red de distribución de energía eléctrica en Cataluña, la 
mayoría de las actividades de distribución se cumplen 
íntegramente en el territorio de Cataluña, lo que impli-
ca que se corresponden con la competencia de la Ge-
neralidad de acuerdo con el artículo 133.1 EAC.

En todo caso, las comunidades autónomas con com-
petencias en la materia deberían poder incidir de ma-
nera substantiva en la definición del conjunto de obli-
gaciones y derechos de las empresas distribuidoras, 
incidencia que no es posible si una regulación como 
la contenida al artículo 40 de la Ley 24/2013, tan ex-
haustiva y detallista en materia de distribución eléctri-
ca tiene el carácter de básica.

En lo que concierne al artículo 46, relativo a las em-
presas comercializadoras en relación con el suminis-
tro, debe señalarse que, en comparación con el artícu-
lo 45 de la Ley5 4/1997, regula con un nivel de detalle 
tal sus obligaciones que difícilmente queda margen a 
la Generalidad de Cataluña para ejercer las competen-
cias que le atribuye el Estatuto de autonomía. Así, por 
ejemplo, puede comprobarse la regulación en lo rela-
tivo a la atención a los consumidores, o añadiendo la 
obligación de ofrecer a estos últimos la posibilidad de 
solucionar los conflictos a través de una entidad que 
cumpla los requisitos establecidos por la Directiva 
2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de mayo de 2013, sobre resolución alternativa de 
litigios en materia de consumo. Además, tanto en el 
apartado 1, relativo a las obligaciones de las empre-
sas comercializadoras, como el apartado 2 relativo a 
sus derechos, se establece que los mismos podrán am-
pliarse por reglamento. Así mismo, y de manera simi-
lar a como ocurre con el artículo 40 ya citado, la letra 
a del artículo 46.2, con relación a la regulación de la 
forma de acceso de las comercializadoras a las redes 
de transporte y distribución, se mantiene la remisión a 
normas reglamentarias que contenía el artículo 45.2.f 
de la Ley 54/1997, pero se reserva ahora al Estado la 
aprobación del reglamento correspondiente.

En segundo término, y en relación con las empresas 
comercializadoras, podemos reproducir el argumento 
anteriormente mencionado, en el sentido de que una 
regulación tan detallista y que contiene remisiones a 
reglamentos estatales como la que prevé el artículo 46 
de la Ley no deja margen de incidencia a las comuni-
dades autónomas respeto de la regulación de las obli-
gaciones y los derechos de dichas empresas en cuanto 

al suministro. Pero, además, en este caso, la doctrina 
jurisprudencial, amparándose en el hecho de que las 
actividades de comercialización de energía eléctrica 
–a diferencia de las actividades de distribución, que 
son actividades reguladas– se desarrollan en el marco 
de las condiciones pactadas libremente por las partes 
(artículo 8.3 de la Ley), permite concluir que la norma-
tiva que la comunidad autónoma aprobase al respec-
to no tendría una repercusión económica en el sector 
eléctrico, por lo que, al no afectar el régimen econó-
mico del sector, carece de fundamento atribuir carác-
ter básico a la totalidad de preceptos que dentro de la 
Ley regulan esta actividad. En este sentido, el Tribu-
nal Constitucional en la STC 4/2013 manifestó que: 

«[...] la comercialización se ejerce libremente en los 
términos de la Ley del sector eléctrico, con la excep-
ción de los comercializadores de último recurso. Por 
esta razón, las alegaciones del Abogado del Estado 
sobre la vulneración del régimen económico del sec-
tor eléctrico no pueden prosperar en relación con las 
empresas comercializadoras puesto que, en este ca-
so, conforme a la propia Ley del sector eléctrico (arts. 
11.3 y 16.4), el suministro de energía, responsabilidad 
de estas empresas elegidas libremente por los consu-
midores, se realiza mediante la libre contratación de 
la energía y el correspondiente contrato de acceso a 
las redes [art. 44.1 de la Ley del sector eléctrico y 79.2 
b) del Real Decreto 1955/2000], razón por la cual la 
retribución de los costes de la actividad de comerciali-
zación será la que libremente se pacte entre las partes. 
Este extremo determina que no se produzca en este 
supuesto la denunciada afectación al régimen econó-
mico del sector eléctrico» (FJ 10).

Por todo lo dicho, los artículos 40 y 46 de la Ley 
24/2013, relativos al régimen de derechos y obligacio-
nes de las empresas de distribución y a las empresas 
comercializadoras, respectivamente, vulneran las com-
petencias de la Generalidad del artículo 133.1.b EAC.

Sexta. El artículo 43.5 de la Ley 24/2013 
vulnera las competencias que el artículo 133.1 
EAC atribuye a la Generalidad de Cataluña

El artículo 43, apartado 5, atribuye al Estado la regu-
lación del procedimiento para resolver los conflictos 
entre los usuarios finales y las empresas suministrado-
ras de energía eléctrica que no se sometan a las entida-
des de resolución alternativa de litigios en materia de 
consumo o cuando éstas no resulten competentes para 
la resolución del conflicto, en los términos siguientes: 

«5. Para el supuesto de que no se sometan a las entida-
des de resolución alternativa de litigios en materia de 
consumo o que estas no resulten competentes para la 
resolución del conflicto, los usuarios finales que sean 
personas físicas podrán someter la controversia al Mi-
nisterio de Industria, Energía y Turismo, cuando tales 
controversias se refieran a sus derechos específicos co-
mo usuarios finales, incluidos todos los previstos en 
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esta ley y sin perjuicio de las competencias del res-
to de Administraciones Públicas. No podrán ser obje-
to del procedimiento anterior las controversias que se 
encuentren reguladas por normativa distinta de la de 
protección específica de los usuarios finales de ener-
gía eléctrica.

»El procedimiento, que se aprobará por orden del 
Ministro de Industria, Energía y Turismo, deberá ser 
transparente, sencillo y gratuito. La resolución que se 
dicte podrá ordenar la devolución de importes inde-
bidamente facturados y, en general, disponer cuantas 
medidas tiendan a restituir al interesado en sus dere-
chos e intereses legítimos, incluyendo la posibilidad 
de reembolso y compensación por los gastos y perjui-
cios que se hubiesen podido generar.

»Los sujetos del sector eléctrico estarán obligados a 
someterse al procedimiento, así como a cumplir la re-
solución que le ponga fin. En cualquier caso, el pro-
cedimiento que se adopte establecerá el plazo máxi-
mo en el que deberá notificarse la resolución expresa, 
transcurrido el cual se podrá entender desestimada la 
reclamación por silencio administrativo, sin perjuicio 
de que la Administración tenga la obligación de resol-
ver la reclamación de forma expresa, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. La resolución que se dicte podrá impugnarse 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa.»

Lo que establece el artículo 43.5 es un procedimiento 
específico por razón de la materia de energía eléctri-
ca, encaminado en resolver las controversias entre los 
usuarios finales que sean personas físicas y las empre-
sas suministradoras, siempre y cuando se den dos con-
diciones; la primera es que la controversia afecte a sus 
específicos derechos como usuarios finales, abarcan-
do todos los previstos en la Ley del sector eléctrico, y 
la segunda es que la controversia esté regulada por la 
normativa referente a la protección específica de los 
usuarios finales de energía eléctrica, o dicho en otros 
términos, que esté regulada por la normativa específi-
ca en materia energética. A estas dos condiciones debe 
añadirse una tercera que la Ley no menciona pero que 
se deduce del carácter compartido de la competencia 
en materia de energía, que es que los sujetos en con-
flicto se encuentren ubicados en el ámbito territorial 
de la comunidad autónoma en cuestión, en nuestro ca-
so, en Cataluña..

En este sentido, nos encontramos ante el ejercicio de 
funciones que corresponden a la Generalidad de Cata-
luña. En primer lugar porque la Generalidad tiene atri-
buida la competencia compartida en materia de ener-
gía eléctrica, por lo que le corresponde la regulación 
del procedimiento específico en este ámbito material; 
y, en segundo lugar, le corresponde el ejercicio de las 
facultades ejecutivas vinculadas al procedimiento 
mencionado, como son su tramitación, instrucción y 

resolución, a través del órgano competente en materia 
de energía.

En consecuencia, el apartado 5 del artículo 43 de la 
Ley 24/2013 vulnera las competencias de la Generali-
dad del artículo 133.1 EAC.

Séptima. El artículo 51 de la Ley 24/2013 
vulnera las competencias de la Generalidad  
de Cataluña que le atribuye el artículo  
133.1.c EAC

El artículo 51 de la Ley 24/2013 regula la calidad del 
suministro eléctrico, y se estructura en cinco apar-
tados. El apartado 1 define la calidad del suministro 
como «el conjunto de características, técnicas y de 
atención y relación con los consumidores y, en su ca-
so, productores, exigibles al suministro de electricidad 
de las empresas que realicen actividades destinadas al 
suministro eléctrico», y concreta cuáles son estas ca-
racterísticas técnicas y de la atención y relación con 
los consumidores y productores. Finalmente, reserva 
al Gobierno estatal la determinación de los indicado-
res individuales y colectivos y valores objetivos para 
estos indicadores. El apartado 2 contiene unos man-
datos dirigidos a las empresas eléctricas en el ámbito 
de la calidad, en el sentido de que deben suministrar la 
energía «con las características y continuidad que re-
glamentariamente por el Gobierno se determinen para 
el territorio español» y que deben contar con la ca-
pacidad técnica necesaria «para garantizar la calidad 
del servicio exigida reglamentariamente por la Admi-
nistración General del Estado».

Los apartados tercero, cuarto y quinto reservan al Es-
tado el conjunto de funciones en materia de calidad 
del suministro siguientes: 

a) Establecer las líneas de actuación en materia de ca-
lidad del servicio, tendentes a la consecución de los 
objetivos de calidad, tanto en consumo final como en 
las zonas que puedan considerarse idóneas para la de-
terminación de objetivos diferenciados.

b) Determinar los índices objetivos de calidad del ser-
vicio, así como unos valores entre los que estos índices 
puedan oscilar, a cumplir tanto a nivel de usuario in-
dividual, como para cada zona geográfica atendida por 
un único distribuidor.

c) Requerir a las empresas distribuidoras que los pla-
nes de inversión incluyan actuaciones encaminadas a 
mejorar la baja calidad del servicio.

d) Establecer el reglamento para determinar las reduc-
ciones que hayan de aplicarse en la facturación a abo-
nar por los usuarios si se constatara que la calidad del 
servicio es inferior a la exigible.

Este conjunto de funciones y potestades constituyen la 
regulación sustancial de la calidad del servicio eléc-
trico, sin tener en cuenta en ningún momento que el 
control de la actividad de distribución eléctrica y de la 
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calidad del servicio eléctrico son de competencia au-
tonómica. Su atribución al Estado no deja margen a la 
Generalidad de Cataluña para ejercer su competencia 
compartida para legislar y establecer unos criterios de 
calidad adecuados a las características de la red eléc-
trica de Cataluña, teniendo en cuenta, tal como ya se 
ha mencionado, que la tipología de las redes de dis-
tribución no es homogénea en el conjunto del Estado.

La doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucio-
nal fijada sobre la materia, reconoce un margen de ac-
tuación a las comunidades autónomas: 

«[...] las competencias estatales para el reconocimien-
to de los costes susceptibles de ser retribuidos a las 
empresas distribuidoras –las cuales no han sido pues-
tas en cuestión en el presente proceso– no pueden ser 
entendidas, como parece desprenderse de la argumen-
tación del Abogado del Estado, en el sentido de que 
vienen a establecer una suerte de límite absoluto al 
ejercicio de las competencias autonómicas. En efecto, 
no debe olvidarse que nos hallamos aquí en un ám-
bito de competencia compartida entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas, lo que implica que ha de 
existir un margen para el desarrollo por éstas de ac-
tuaciones y políticas propias en materia de calidad del 
suministro eléctrico [...]» (STC 148/2011, FJ 5)

Pero este margen deviene prácticamente inexistente 
cuando toda la regulación que contiene la Ley 24/2013 
se considera básica, e incluso su desarrollo, por la vía 
de las remisiones que contiene, se reserva al Estado, 
sin dejar a la Generalidad de Cataluña ninguna po-
sibilidad de dictar una normativa propia y específica 
adaptada a las particularidades de la red eléctrica en el 
ámbito territorial de Cataluña, ni para ejercer funcio-
nes o facultades tendentes a introducir mejoras en la 
calidad del servicio de los usuarios de su red.

A lo que hay que añadir que, de la lectura del artículo 
51, se desprende un conjunto de funciones y potesta-
des atribuidas al Estado de carácter administrativo o 
técnico, las cuales se han relacionado más arriba y que 
no tienen un contenido netamente económico.

El artículo 133.1.c EAC atribuye a la Generalidad de 
Cataluña, dentro de la competencia compartida sobre 
energía, el desarrollo de las normas complementarias 
de calidad de los servicios de suministro de energía, 
desarrollo al que, tal como ya se ha mencionado, co-
rresponde la Ley de Cataluña 18/2008, de 23 de di-
ciembre, de garantía y calidad del suministro eléctri-
co, disposición vigente y aplicable de forma pacífica, 
y que regula en el ámbito de Cataluña la garantía y la 
calidad del suministro de energía eléctrica en Catalu-
ña para proteger los derechos y los intereses legítimos 
de los consumidores y los usuarios.

En consecuencia de todo lo expresado, el artículo 51 
de la Ley 24/2013 vulnera las competencias de la Ge-
neralidad del artículo 133.1.c EAC.

Octava. El artículo 52.4 de la Ley 24/2013 no 
deja margen a la actuación de la Generalidad 
de Cataluña que les corresponden de acuerdo 
con el artículo 133.1.c EAC.

El artículo 52 de la Ley 24/2013 regula las condicio-
nes de suspensión del suministro. De acuerdo con di-
cho artículo, el suministro de energía eléctrica pue-
de suspenderse cuando conste dicha posibilidad en el 
contrato correspondiente; cuando sea imprescindible 
para el mantenimiento, reparación de instalaciones o 
mejora del servicio o por razones de seguridad del su-
ministro, o por falta de pago. El apartado 4 del artícu-
lo 52 enumera los llamados «suministros esenciales» 
en los términos siguientes: 

4. Se podrán considerar suministros esenciales aque-
llos suministros que cumplan alguno de los siguientes 
criterios: 

a) Alumbrado público a cargo de las administraciones 
públicas. No se incluyen los alumbrados ornamenta-
les de plazas, monumentos, fuentes o de cualquier otro 
edificio o sitio de interés.

b) Suministro de aguas para el consumo humano a tra-
vés de red.

c) Acuartelamientos e instituciones directamente vin-
culadas a la defensa nacional, a las fuerzas y cuerpos 
de seguridad, a los bomberos, a protección civil y a la 
policía municipal, salvo las construcciones dedicadas 
a viviendas, economato y zonas de recreo de su per-
sonal.

d) Centros penitenciarios, pero no así sus anejos de-
dicados a la población no reclusa, así como sedes de 
Juzgados y Tribunales.

e) Transportes de servicio público y sus equipamientos 
y las instalaciones dedicadas directamente a la seguri-
dad del tráfico terrestre, marítimo o aéreo.

f) Centros sanitarios en que existan quirófanos, salas 
de curas y aparatos de alimentación eléctrica acopla-
bles a los pacientes.

g) Hospitales.

h) Servicios funerarios.

i) Aquellos suministros de ámbito doméstico en los 
que exista constancia documental formalizada por 
personal médico de que el suministro de energía eléc-
trica es imprescindible para la alimentación de un 
equipo médico que resulte indispensable para mante-
ner con vida a una persona. En todo caso estos sumi-
nistros se circunscribirán a personas físicas en su vi-
vienda habitual.

En ningún caso podrá suspenderse el suministro de 
energía eléctrica a aquellas instalaciones cuyos servi-
cios hayan sido declarados como esenciales de confor-
midad con esta ley.
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Las empresas distribuidoras o comercializadoras po-
drán aplicar recargos o afectar los pagos que perciban 
de aquellos de sus clientes que tengan suministros vin-
culados a servicios declarados como esenciales en si-
tuación de morosidad, al abono de las facturas corres-
pondientes a dichos servicios, con independencia de 
la asignación que el cliente, público o privado, hubiera 
atribuido a estos pagos.

Así pues, el hecho de calificar un suministro como 
«esencial» implica la aplicación de un régimen es-
pecífico y diferenciado, consistente en la prohibición 
de suspender el suministro de energía eléctrica a las 
instalaciones los servicios de las cuales hayan sido 
así calificadas, y a reconocer la posibilidad de que las 
empresas distribuidoras o comercializadoras puedan 
aplicar un recargo o afectar los pagos que perciban de 
los clientes que tengan suministros vinculados a servi-
cios esenciales en situación de morosidad, al abono de 
las facturas correspondientes a estos servicios.

En este sentido, son perfectamente trasladables a es-
te artículo –ubicado sistemáticamente en el capítulo II 
del título VIII de la Ley, referente a calidad del su-
ministro eléctrico– las consideraciones efectuadas en 
la alegación séptima, referentes a la calidad del sumi-
nistro, en el sentido de que la regulación establecida 
por la Ley no deja margen a la Generalidad de Cata-
luña para dictar sus propias disposiciones tendentes en 
ampliar el catálogo de servicios considerados esencia-
les en su ámbito territorial. En este contexto, reciente-
mente, en ejercicio de sus competencias, el Gobierno 
aprobó el Decreto ley 6/2013, de 23 de diciembre, por 
el que se modifica la Ley 22/2010, de 20 de julio, del 
Código de consumo de Cataluña, que regula la figura 
del «consumidor vulnerable», de acuerdo con La Di-
rectiva 2009/72/CE de 13 de julio de 2009, sobre nor-
mas comunes para el mercado interior de la electrici-
dad y por la cual se deroga la Directiva 2003/54/CE; 
en dicha directiva y en relación con el suministro eléc-
trico se contiene el mandato a los estados miembros 
para adoptar las medidas adecuadas para garantizar el 
suministro eléctrico a los consumidores vulnerables, 
función que, en el ámbito de Cataluña, realizó el men-
cionado Decreto ley, cuya convalidación por el Parla-
mento de Cataluña se produjo el 22 de enero de 2014. 
De acuerdo con la modificación del código de consu-
mo de Cataluña hecha por dicha norma, los consumi-
dores vulnerables son aquellas personas que presentan 
una carencia de recursos económicos de acuerdo con 
los criterios que fija la propia norma, y a los que se les 
aplica un régimen especial para hacer frente a la si-
tuación de pobreza energética generada por causa de 
la actual crisis económica. Si bien ello no impide que 
pueda suspenderse el suministro energético a dichos 
consumidores, pero sí que limita que ello pueda hacer-
se en determinadas épocas del año, así como regula la 
posibilidad del aplazamiento de del pago de la deuda 
por su consumo energético.

La regulación establecida queda en entredicho si 
se considera básico el artículo 52.4 de la de la Ley 
24/2013, ya que la misma literalidad del precepto lleva 
a concluir que la lista establecida en el apartado cuar-
to es una lista cerrada, en el sentido de que no permi-
te a las comunidades autónomas con competencias en 
la materia atribuir la calificación de esencial a otros 
suministros, cosa que hubiese sido fácil de superar si 
el legislador hubiese optado por incluir una cláusula 
para prever la posibilidad de que las administraciones 
competentes, respetando la lista mínima establecida 
en el artículo 52.4, pudiesen ampliar o incorporar al-
gún suministro más que, en su ámbito territorial, pu-
diese ser calificado como esencial o con un régimen 
de suspensión limitado, como es el previsto para los 
consumidores vulnerables. En consecuencia, el apar-
tado 4 del artículo 52 de la Ley 24/2013 también vul-
nera las competencias de la Generalidad del artículo 
133.1.c EAC.

Novena. La disposición final segunda  
de la Ley 24/2013 es inconstitucional en la  
medida que declara básicos los artículos 9,  
40, 43.5, 46, 51 y 52.4 de la misma Ley.

La Disposición final segunda de la Ley 24/2013, en la 
medida en que califica de básicos, y por consiguiente 
aplicables en Cataluña, los artículos 9, 40, 43.5, 46, 
51 y 52.4 de la misma Ley, es inconstitucional, ya que 
supera el ámbito competencial reservado al Estado en 
los términos que se han expuesto en la alegación se-
gunda e invade las competencias de la Generalidad de 
Cataluña, por lo que entra también en contradicción 
con el artículo 133 EAC. Los argumentos utilizados 
en las alegaciones anteriores con relación a los pre-
ceptos citados son aplicables por conexión a la dispo-
sición final segunda que, por consiguiente, también se 
impugna.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional, 

Solicita

Que, que teniendo por presentado el presente escrito 
en tiempo y forma, y los documentos que lo acompa-
ñan, se sirva admitirlo, tenga por interpuesto recurso 
de inconstitucionalidad contra los artículos 9, 40, 43.5, 
46, 51 y 52.4 y la disposición final segunda de la Ley 
del Estado 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en mérito al mismo, y previos los trámites 
oportunos, dicte sentencia declarando la inconstitucio-
nalidad de dichos preceptos.

Barcelona para Madrid, a 23 de marzo de 2013

Pere Sol i Ordis
Letrado del Parlamento de Cataluña
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	Proposta de resolució sobre els esllavissaments a la carretera C-13 entre Llavorsí i Rialp
	Tram. 250-01028/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la implantació del títol de transport T-10 entre Lleida i Vielha, la Seu d’Urgell, Sort, el Pont de Suert, Tremp i Solsona
	Tram. 250-01029/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’aplicació de fórmules d’adquisició, contractació i gestió conjunta entre administracions i l’optimació del funcionament de les administracions
	Tram. 250-01030/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre els cartells que comparen l’alcalde de Badalona amb el dictador Franco
	Tram. 250-01031/10
	Presentació

	Proposta de resolució de rebuig de les expressions de menysteniment dels Mossos d’Esquadra utilitzades en una carrossa del Carnestoltes de Mataró
	Tram. 250-01032/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre les places del Cos de Mossos d’Esquadra en situació administrativa especial de segona activitat
	Tram. 250-01033/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’Escola Vilamagore, de Sant Pere de Vilamajor
	Tram. 250-01034/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’adscripció d’un tècnic d’educació infantil a l’Escola Antoni Gaudí, de Cornellà de Llobregat
	Tram. 250-01035/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el garantiment de l’activitat econòmica sostenible al Bages i l’aplicació del Pla Phoenix
	Tram. 250-01036/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la llengua d’atenció del servei telefònic d’emergències 112
	Tram. 250-01037/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’increment de l’import de l’ajut per hectàrea de fruita seca i el pagament del deute pendent pel mateix concepte
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	Presentació

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut a Santa Coloma de Cervelló
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	Presentació

	Proposta de resolució de solidaritat amb els dos ciutadans encausats per haver mostrat dues fotografies de preses polítiques al setembre del 2012
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	Proposta de resolució sobre la presentació d’un informe relatiu a l’import de les despeses en material antiavalots del 2013 i la previsió per al 2014
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	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 270-00004/10
	Ponència per a elaborar la proposta

	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
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	Ponència per a elaborar la proposta
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	Tram. 290-00413/10
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	Tram. 390-00057/10
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	Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre la previsió de declarar unilateralment la independència de Catalunya
	Tram. 361-00006/10
	Rectificació del text presentat


	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
	Tram. 354-00230/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre la derogació del tercer grau penitenciari a diversos ex-alts càrrecs de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
	Tram. 354-00249/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europeu relativa al cèntim sanitari
	Tram. 354-00260/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les activitats del col·lectiu Mossos per la Independència
	Tram. 354-00267/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l’acord del Govern d’unificar en un ens públic de gestió els centres sanitaris de dependència pública de Lleida
	Tram. 354-00268/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre la reducció de plantilla als jutjats de violència sobre la dona
	Tram. 354-00272/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb el conseller de la Presidència sobre la creació d’un grup de treball per a avaluar les propostes de racionalització dels horaris de la plataforma Ara És l’Hora
	Tram. 354-00275/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la desarticulació de les bandes Latin Kings i Bloods i sobre la implantació de bandes de diferents orígens
	Tram. 354-00276/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 1
	Tram. 352-00895/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol,
	Tram. 352-00896/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de m
	Tram. 352-00897/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Juan Gómez Martínez, notari i membre de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Ll
	Tram. 352-00898/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carme Trilla, representant de Càritas, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre qua
	Tram. 352-00899/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Entitats pel Fons Social de l’Habitatge de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de
	Tram. 352-00900/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10
	Tram. 352-00901/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol,
	Tram. 352-00902/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de l’Advocacia de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juli
	Tram. 352-00903/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol,
	Tram. 352-00904/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de m
	Tram. 352-00905/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008,
	Tram. 352-00906/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de ju
	Tram. 352-00907/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 
	Tram. 352-00908/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol,
	Tram. 352-00909/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol,
	Tram. 352-00910/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de m
	Tram. 352-00911/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Direcció General de Patrimoni amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
	Tram. 352-00912/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat Catalana d’Advocats de Família amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 d
	Tram. 352-00913/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la
	Tram. 352-00914/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Oriol Rusca i Nadal, degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 d
	Tram. 352-00915/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Luis Suárez Arias, degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-00916/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé i Favaró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya i director de la Comissió de Codificació, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalun
	Tram. 352-00917/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Delfí Guàrdia i Canela, president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la
	Tram. 352-00918/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Mercè Mira i Cortadella, presidenta de la Societat Catalana d’Advocats de Família, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Ll
	Tram. 352-00919/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Manel Abril i Campoy, president de la Secció d’Harmonització de la Comissió de Codificació, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modifi
	Tram. 352-00920/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del
	Tram. 352-00921/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol,
	Tram. 352-00922/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de m
	Tram. 352-00923/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat Catalana d’Advocats de Família amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 d
	Tram. 352-00924/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Vaquer Aloy, catedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008
	Tram. 352-00925/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Professional de la Magistratura amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10
	Tram. 352-00926/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Jutges per a la Democràcia amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del ll
	Tram. 352-00927/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Jutges i Magistrats “Francisco de Vitoria” amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 1
	Tram. 352-00928/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 1
	Tram. 352-00929/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol,
	Tram. 352-00930/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol,
	Tram. 352-00931/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Deganat del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de l
	Tram. 352-00932/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Adela Ferré, directora de l’”Informe Biocat 2013. Anàlisi del sector de les biociències a Catalunya. Una aposta pel valor i el creixement”, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè presenti aquest informe
	Tram. 356-00553/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Montserrat Vendrell, directora general de Biocat, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè presenti l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi del sector de les biociències a Catalunya. Una aposta pel valor i el creixeme
	Tram. 356-00554/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carles Constante, representant del Departament de Salut al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la dimissió del director del Centre 
	Tram. 356-00573/10
	Rebuig de la sol·licitud
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