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1.

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01.

LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.10.

NORMES DE RÈGIM INTERIOR

Núm. 424

Modificació de la relació de llocs de treball
del Parlament de Catalunya
Tram. 221-00007/10

Aprovació

Modificació de la relació de llocs de treball
del Parlament de Catalunya
Tram. 221-00004/10

Aprovació
Mesa del Parlament, 28.10.2014

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 28 d’oc
tubre de 2014, d’acord amb els articles 14.5 i 45 dels
Estatuts del règim i el govern interior, ha aprovat la
modificació de la formació específica i l’experiència
mínima en temes de seguretat social per a ocupar un
lloc de gestor econòmic de la Relació de llocs de tre
ball de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria del Parla
ment de Catalunya.
Oïdoria de Comptes i Tresoreria
Nom del lloc: gestor/a econòmic/a
Nivell: 8
Grup: C1
Tipus: Base
Provisió: Concurs general
Formació específica: coneixements acreditats en ges
tió integral del règim general de la seguretat social i
el relatiu als funcionaris de les administracions públi
ques.
Observacions: experiència acreditada mínima de dos
anys en gestió integral de Seguretat Social i en els rè
gims especials dels funcionaris de les administracions
públiques.
Nombre de places: 1
Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014
El secretari primer
Pere Navarro i Morera

La presidenta
Núria de Gispert i Català

Mesa del Parlament, 28.10.2014

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 28 d’oc
tubre de 2014, d’acord amb els articles 14.5 i 45 dels
Estatuts del règim i el govern interiors, ha aprovat la
modificació de la definició de funcions i el nom de
les àrees del Departament d’Infraestructures, Equipa
ments i Seguretat i l’adequació del nomenament dels
funcionaris que les ocupen.
Departament d’Infraestructures, Equipaments
i Seguretat
1. Canvi de denominació del lloc de cap de l’Àrea de
Seguretat i Equipaments.
Nom del lloc: cap de l’Àrea de Gestió de la Seguretat i
Equipaments
Nivell: 10
Grup: A2/C1
Tipus: C
Funcions: Gestionar, controlar i analitzar el funci
onament de l’accés i la presència al Palau del Parla
ment del personal extern i fer el manteniment de la
corresponent base de dades d’altes i baixes. Gestionar
l’aparcament restringit al recinte del parc i les targetes
emeses a aquest efecte. Gestionar i fer la tramitació
administrativa amb les corresponents instàncies sobre
permisos i activitats al voltant de l’edifici del Parla
ment. Controlar l’inventari, tramitar les compres i fer
la supervisió del magatzem, i també gestionar el per
sonal adscrit en aquests àmbits. Donar suport a la co
ordinadora del departament en allò que li encarregui
i, en especial, en la vigilància i les guàrdies que s’es
tableixin.
S’adequa el nomenament de Sara Marcé i Adrián en
els termes acordats per la Mesa en data 22 d’octubre
de 2002 a la nova denominació i adaptació funcional
d’aquest lloc de treball.
2. Canvi de denominació del lloc de cap de l’Àrea de
Parc Mòbil
Nom del lloc: cap de l’Àrea de Vigilància, Identifica
ció i Parc Mòbil.
Nivell: 10
Grup: A2/C1
Tipus: C
Funcions: Organitzar i executar tasques relatives a la
seguretat interior, la vigilància i el control d’accessos
amb el suport dels uixers d’Identificació. Organitzar i
dirigir l’activitat i el servei dels uixers d’Identificació
i el servei del Parc Mòbil. Fer propostes de millora i
de racionalització per a l’adequada prestació d’aquests

1.01.10.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

3

5 de novembre de 2014

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

serveis. Controlar l’estat de conservació i reparació
dels vehicles i gestionar, si escau, el lloguer de cotxes
o serveis complementaris. Donar suport a la coordi
nadora en allò que se li encarregui i, en especial, a les
incidències que es plantegin en la col·laboració amb el
cos de guàrdia.
S’adequa el nomenament de Pascual del Puerto Galin
do en els termes acordats per la Mesa en data 29 de
març de 2011 a la nova denominació i adaptació funcio
nal d’aquest lloc de treball.
Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014
El secretari quart
David Companyon i Costa

La presidenta
Núria de Gispert i Català

3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01.

PROJECTES DE LLEI

Núm. 424

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. 200-00012/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 87739).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.11.2014 al 26.11.2014).
Finiment del termini: 27.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 200-00024/10

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 88961).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 11.11.2014 al 13.11.2014).
Finiment del termini: 14.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

3.01.01.
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Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya

3.15.

Núm. 424

MOCIONS SUBSEGÜENTS A
INTERPEL·LACIONS

Tram. 200-00026/10

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica i els pressupostos per al 2015

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 88962).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 11.11.2014 al 13.11.2014).
Finiment del termini: 14.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

3.01.02.

Tram. 302-00214/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 88601 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 202-00055/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 87740).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 202-00060/10

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 87741; 88944).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero Lla
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a
la Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica
i els pressupostos 2015 (tram. 300-00221/10).
Moció
a) El Parlament de Catalunya manifesta la seva preo
cupació pels problemes de liquiditat i per les dificul
tats del tancament de l’exercici pressupostari de l’any
2014, i rebutja la política d’ingressos i despeses porta
da a terme pel Govern. La previsió d’ingressos extra
ordinaris realitzada pel Govern en relació a la venta
d’actius per valor de més de 2.300M€ s’està mostrant
com una mala decisió ja que, de no assolir-se l’objec
tiu, comportarà més retallades vulnerant la promesa
de no fer-les realitzada pel Govern de CiU i d’ERC.
b) El Parlament de Catalunya manifesta la seva pre
ocupació per les retallades realitzades en els darrers
exercicis pressupostaris que comporten un deterio
rament continuat dels serveis públics que configuren
l’estat del benestar (educació, salut, serveis socials) i
un augment de l’atur, la pobresa i les desigualtats al
país.
c) El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge
neralitat a presentar durant la primera quinzena del
mes de novembre de 2014 un avantprojecte de pressu
postos per al 2015 que respongui a la necessitat de re
duir l’atur, la pobresa i les desigualtats, augmentant les
partides dedicades als serveis públics, les polítiques de
reactivació econòmica i el suport a les persones atu
rades. Aquests són dos dels principals reptes als que
s’enfronta el país i als que ha de donar resposta el nou
pressupost.
d) El Parlament insta al Govern a que el pressupost
2015 inclogui les previsions pressupostàries per rever
tir la reducció temporal de dos anys del 15% de jor
nada i sou al personal interí de l’administració de la
Generalitat.

3.01.02.
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e) El Parlament insta al Govern a que el pressupost
2015 inclogui les previsions pressupostàries per recu
perar la 14ena paga del personal de l’administració de
la Generalitat.
f) El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge
neralitat a presentar semestralment en comissió la si
tuació de l’execució del pressupost en curs, com a me
sura de transparència dels comptes públics.
g) El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat que, prè
viament o en paral·lel a la negociació d’un nou model
de finançament, transfereixi a la Generalitat la totalitat
dels fons que resten pendents d’abonar a Catalunya, i
en especial els derivats de la disposició addicional ter
cera de l’Estatut d’autonomia.
h) El Parlament insta al Govern a negociar un nou
model de finançament per a Catalunya, que respecti
el principi d’ordinalitat i que permeti obtenir més re
cursos per a fer front a les polítiques públiques que
són competència de la Generalitat. I a donar compte
d’aquestes negociacions a la Comissió d’Economia i
finances d’aquesta Cambra.

Núm. 424

2. Assegurar que en els pressupostos de l’any 2015 els
funcionaris interins de la Generalitat de Catalunya re
cuperaran el 15% del sou i de la jornada laboral.
3. Plantejar al Govern central, en el marc del Consell
de Política Fiscal i Financera, un nou sistema de finan
çament autonòmic basat en els principis de
a) Autonomia i suficiència financera per a que les
CCAA obtinguin els recursos suficients per a prestar i
gestionar las competències que tenen assumides.
b) Igualtat de tots els ciutadans espanyols
c) Transparència en el model
d) Lleialtat institucional
e) Redistribució de recursos en funció de la renda
f) Coresponsabilitat fiscal mitjançant una agència tri
butària única consorciada
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014
Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

José Manuel Villegas Pérez
Diputat del GP de C’s

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014
Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015
Tram. 302-00216/10

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la presentació dels pressupostos
de la Generalitat per al 2015

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 88636 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 04.11.2014

Tram. 302-00215/10

Presentació

A la Mesa del Parlament

Grup Parlamentari de Ciutadans
Reg. 88604 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament
Carina Mejías Sánchez, portaveu, José Manuel Vi
llegas Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta
dans, d’acord amb el que estableix l’article 139 del
Reglament del Parlament, presenten la següent mo
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la
presentació dels pressupostos de la Generalitat per al
2015 (tram. 300-00223/10).
Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a:
1. Assegurar que en els pressupostos de l’any 2015 els
funcionaris de la Generalitat de Catalunya recupera
ran la catorzena paga del seu sou.
3.15.

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Par
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del
Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a
la Interpel·lació al Govern sobre els pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per al 2015 (tram. 30000228/10).
Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a:
1. Presentar el projecte de llei de pressupostos de la
Generalitat per l’any 2015 de forma immediata, que
permeti aprovar el pressupost abans del 31 de desem
bre d’enguany.
2. Realitzar una previsió d’ingressos en el projecte de
llei de pressupostos de la Generalitat per l’any 2015 re
alista, i abstenir-se d’incloure ingressos de difícil asso
liment donada l’actual conjuntura econòmica.
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3. Preveure a l’estat de despesa del projecte de llei de
pressupostos de la Generalitat per l’any 2015, sense que
això comporti incomplir l’objectiu de dèficit, almenys:
a) El pagament íntegre de les retribucions dels emple
ats públics de la Generalitat i deixar d’utilitzar les se
ves retribucions com una eina política.
b) La dotació pressupostària necessària per atendre el
pagament de les pagues extraordinàries meritades i no
cobrades dels anys 2012, 2013 i 2014.
c) La revocació de la retallada del 15% de jornada i sa
lari dels funcionaris interins de la Generalitat.
d) La dotació pressupostària que permeti retornar
l’import pagat pels catalans en concepte de la taxa de
l’euro per receptes.
e) Els recursos pressupostaris suficients per garantir
que el Govern de la Generalitat atent els pagaments
dels seus proveïdors en el termini de 30 dies, així com
tots els pagaments a proveïdors endarrerits.
f) Els fons suficients i adequats per atendre totes les pres
tacions socials, amb la oportuna dotació pressupostària,
per tal que al llarg de l’exercici 2015 aquestes prestacions
no es vegin retallades com a succeït durant l’any 2014.
4. Modificar la política de despesa dels darrers pressu
postos centrada en el procés independentista, donant
prioritat a les polítiques que tinguin com a objectiu la
millora de l’atenció a les persones en l’àmbit de la sa
lut i l’atenció social, la lluita contra la pobresa, la mi
llora de la qualitat de l’ensenyament i la reactivació de
l’economia productiva.
5. Que el projecte de llei de pressupostos de la Gene
ralitat per l’any 2015 no es desviï de l’objectiu d’assolir
el nivell de dèficit zero exigit per l’any 2019.
6. No incrementar per l’any 2015 la pressió fiscal que
pateixen els catalans. En aquest sentit el Govern de la
Generalitat no podrà incorporar en el Projecte de Llei
de Mesures Fiscals, Financeres i Administratives per
l’exercici 2015 la creació de cap nova taxa, impost o
tribut autonòmic.
7. Aprofitar el Projecte de Llei de Mesures Fiscals,
Financeres i Administratives per l’exercici 2015 per
aprovar una reforma fiscal que inclogui, dins l’àmbit
de les seves competències, al menys:
a) La reducció del tram autonòmic de l’IRPF.
b) La supressió de l’impost sobre donacions i succes
sions.
c) La reducció de l’impost sobre el patrimoni.
d) La reducció de l’impost sobre transmissions patri
monials i actes jurídics documentats.
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
3.15.

Núm. 424

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les garanties jurídiques i la tutela
dels drets fonamentals de la població immigrant a Catalunya, especialment al sistema
penitenciari
Tram. 302-00217/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 88638 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern
sobre les garanties jurídiques i la tutela dels drets fona
mentals de la població immigrant a Catalunya, especi
alment al sistema penitenciari (tram. 300-00224/10).
Exposició de motius
Els darrers anys, la Unió Europea s’ha mogut en la pa
radoxa de, per una banda fomentar polítiques actives
d’igualtat i no discriminació i defensa del drets hu
mans, i per altra, a través de la Directiva 2008/115/
CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de de
sembre de 2008, relativa a normes y procediments co
muns en els Estats membres pel retorn dels nacionals
de tercers països en situació irregular (anomenada Di
rectiva Retorn), els seus estats membres han tendit a
l’enduriment progressiu de les polítiques d’expulsió de
persones i la restricció dels criteris de regularització
d’estrangers.
Espanya és un dels estats on s’ha produït aquest en
duriment de forma més intensiva. Precisament aquest
més d’octubre, el Partit Popular, que dóna suport al
Govern de l’Estat, ha presentat al Congrés de Dipu
tats una esmena a la Llei de seguretat ciutadana que
permet la devolució automàtica de les persones immi
grants per part dels cossos de seguretat.
Per altra banda, la situació de les persones immigra
des als Centres d’Internament d’Estrangers és de clara
vulneració dels drets humans. Respecte a la institució
de l’asil, els informes europeus posen de manifest que
Espanya és un dels tres pitjors estats de la Unió Euro
pea per demanar asil. Es registren 55 peticions per mi
lió d’habitants, davant la mitjana europea de 660 sol·
licituds per milió d’habitants.
En el marc normatiu vigent existeixen impediments
evidents que dificulten la tramitació dels expedients
d’estrangeria que poden portar a moltes persones a si
tuacions d’irregularitat o a la impossibilitat d’accés a
la regularització. En aquest sentit el Consell Municipal
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d’Immigració de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advo
cats de Barcelona han elaborat documents de proposta
de modificació d’aquesta situació, amb una sèrie d’ini
ciatives que són recollides a aquesta moció.
En l’àmbit penitenciari la població immigrada al nos
tre país representa un percentatge superior al de la
mitjana europea, concretament a Catalunya represen
ta el 45,1% dels interns, quan a l’estat espanyol és el
29,8%, i el 18,6 % a Portugal, el 17,5% a França i el
12,8% a Anglaterra i Gal·les. La major part dels de
lictes comesos per la població immigrada són delictes
contra la salut pública i contra la propietat.
Moció
1. El Parlament de Catalunya rebutja la disposició final
primera incorporada com a esmena del Partit Popular
a la Llei de seguretat ciutadana, per tal de reformar la
Llei orgànica 4/2000, de 11 de gener, sobre drets i lli
bertats dels estrangers a Espanya i la seva integració
social, en la qual habilita a la policia per fer devolu
cions automàtiques als immigrants, donat que és una
clara violació del Conveni europeu de drets humans i
de la legislació estatal, europea i internacional.
2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a pro
moure i reforçar els recursos materials, formació es
pecialitzada i dispositius de tramitació a fi de garan
tir que els immigrants que es troben a Catalunya en
una situació susceptible de ser reconeguda com a asil
polític, tinguin capacitat efectiva d’acreditar les seves
circumstàncies a través d’informes i documents per tal
que l’asil li sigui reconegut per les autoritats compe
tents, en compliment de la legalitat internacional vi
gent.
3. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport
al document de propostes elaborat pel Consell Munici
pal d’Immigració de Barcelona, de juliol de 2014, i en
concret insta el Govern de la Generalitat:
a) Que es dirigeixi al Govern de l’Estat a fi que impar
teixi instruccions a les oficines d’estrangeria de Cata
lunya perquè es tramitin autoritzacions de residència
de llarga durada als ciutadans reagrupats que hagin
tingut autorització de residència i el seu familiar sigui
titular d’una de residència de llarga durada.
b) Que remeti una instrucció a la Secretaria General
d’Immigració i Emigració per tal d’evitar l’ús indiscri
minat de ressenyes policials per motivar denegacions
d’autoritzacions de residència de llarga durada.
c) Que altres documents oficials com cèdules d’ins
cripció, documents consulars, ressenyes policials, etc.,
serveixin per acreditar la identitat de les persones im
migrades a fi d’accedir a la tramitació de la targeta sa
nitària corresponent.
d) Que es permeti aportar informes d’entitats socials,
que acreditin el coneixement de la persona i la seva
vinculació amb aquesta, per a l’obtenció dels informes
3.15.

Núm. 424

dels quals parla la llei i el reglament d’acollida, quan
la persona no tingui documentació que acrediti la seva
identitat.
e) Que en els casos de residència no lucrativa dels jo
ves entre 16 i 21 anys, en base a la situació econòmica,
es redueixi el percentatge de l’IPREM (100%) i s’equi
pari a la renda mínima d’inserció establerta per la Ge
neralitat, quantitat segons la qual es consideren cober
tes les necessitats bàsiques.
f) Respecte als Menors Estrangers No Acompanyats:
– Que l’entrega del menor als cossos policials deixi de
ser una pràctica general i sistemàtica, i es produeixi
només en cas que el menor no aporti documentació
que l’identifiqui.
– Que la realització de les proves mèdiques per iden
tificar només es produeixi en casos en què no es pre
senti documentació amb la qual es pugui identificar el
menor. I en cas de ser presentada aquesta documenta
ció, si es tracta d’un document oficial del país d’origen
del menor, prevaldrà l’edat exhibida en aquest docu
ment, sempre que no s’iniciï un procés penal per falsi
ficació documental.
g) Que es promogui l’obtenció d’una autorització per
arrelament social a través de la figura de la cooperati
va de treball associat.
h) Que per a l’obtenció de l’autorització de residència
de l’arrelament social (compte propi), els informes de
viabilitat del projecte empresarial puguin ser emesos
amb igual valor per la PIMEC i la Confederació de
Comerç de Catalunya.
i) Que no es portin a terme identificacions de perfil èt
nic per part dels cossos de seguretat.
j) Que no es practiquin detencions preventives per tal
de comprovar la situació administrativa de l’estranger,
atès que aquestes són il·legals.
k) Que no es produeixi l’automatització de peticions
de substitució de les condemnes per expulsió, promo
vent actuacions de coordinació per tal d’acreditar cir
cumstàncies personals d’arrelament de l’acusat i faci
litar la consideració d’aquestes respecte la gravetat del
delicte, establint dinàmiques de coordinació amb la
fiscalia i els jutjats de Catalunya.
4. El Parlament insta el Govern a desplegar un pla es
pecial de tutela dels drets fonamentals de la població
reclusa estrangera on s’inclogui l’impuls i el creixe
ment dels programes de mediació cultural, programes
d’atenció a les dones immigrants, programes d’inser
ció laboral específica en coordinació amb el Departa
ment de Treball i l’assessorament jurídic especialitzat
per tal d’afavorir i garantir les seves possibilitats legals
de residència.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a evi
tar en tot cas conduccions d’interns dels centres peni
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tenciaris de Catalunya al CIE (Centre d’Internament
d’Estrangers) per aquells interns amb supòsit d’expul
sió administrativa o judicial durant el compliment de
la condemna, garantint que la seva conducció efecti
va al país d’origen s’efectuï directament des del centre
penitenciari, evitant el pas pel CIE atesa la manca de
garanties dels drets humans d’aquests centres.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a que
en els casos de llicenciament definitiu de la condem
na dels interns estrangers sense regularització de resi
dència, però sense ordre d’expulsió vigent, el Depar
tament de Justícia no notifiqui la posada en llibertat,
donat que això no està previst al marc legal vigent i
fa que els ciutadans en llibertat siguin immediatament
detinguts i conduits al CIE.
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014
Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Gemma Calvet i Barot
Diputada del GP d’ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre les accions polítiques i judicials per a
no pagar el deute amb el projecte Castor
Tram. 302-00218/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 88655 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 04.11.2014

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 estableix l’article 139 del Reglament del
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a
la Interpel·lació al Govern sobre les accions polítiques
i judicials per a no pagar el deute amb el projecte Cas
tor (tram. 300-00222/10).
Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a:
1. Presentar dins del termini establert Recurs d’In
constitucionalitat contra el Real Decreto –Ley 13/2014
de 3 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents en
relació amb el sistema gasístic i la titularitat de cen
trals nuclears.
2. Demanar al Govern de l’Estat que es paralitzi el pa
gament de la indemnització de 1.350.729 milions d’eu
ros que segon el RD 13/2014 l’empresa Enagas Trans
porte SAU ha d’abonar en un pagament únic a ESCAL
UGS abans del 15 de novembre de 2014 atès què:
3.15.

Núm. 424

a) Enagas Transporte SAU, encara no ha completat
els informes i estudis necessaris sobre la construcció,
manteniment en hibernació i utilització del magatzem
subterrani i de la resta d’instal·lacions que conformen
el projecte Castor.
b) No s’han depurat les responsabilitats ambientals,
administratives i econòmiques de l’empresa ESCAL
UGS SL en relació a la construcció i posada en funci
onament provisional del projecte que va ocasionar més
de 1000 terratrèmols.
c) No hi ha els estudis tècnics sobre l’afectació que la
hibernació del projecte pot tenir sobre el medi ambi
ent de la zona i altres instal·lacions de risc presents a
la zona.
3. A que faciliti tota la documentació sobre el projecte
Castor al Fiscal en Cap per tal què la Fiscalia de Medi
Ambient pugui actuar d’ofici i obrir diligències si hi ha
indicis d’incompliments de les normatives i directives
ambientals tant en les Declaracions d’Impacte com pel
que fa a la responsabilitat ambiental.
4. A que s’adreci a la Comissió Europea per tal que
si s’escau, aquesta inicií un procediment per esbrinar
si amb l’aprovació del Real Decret 13/2014 s’han in
complert les normes comunes sobre el sector gasístic i
sobre la competència recollides en els Tractats Funda
cionals i concretament pel que fa a les ajudes d’Estat.
5. A que s’adreci a la Comissió Europea per tal que, si
s’escau, aquesta iniciï un procediment de revisió del
projecte pilot dels Projects Bond i més concretament
de l’atorgament d’un project bond de 1.434 milions
d’euros a ESCAL UGS, SL per refinançar el projecte
Castor, l’estiu de 2013 quan s’havia advertit al BEI de
les anomalies i vulneracions mediambientals del pro
jecte.
6. Que es faci un peritatge per quantificar els danys
materials i si s’escau morals que han patit els ciuta
dans i ciutadanes de les Terres de l’Ebre com a conse
qüència dels terratrèmols a efecte de fer les reclamaci
ons que corresponguin.
7. Sol·licitar a tots els senadors designats que represen
ten la Generalitat al Senat a presentar durant la tra
mitació dels Pressupostos Generals de l’Estat 2015 les
esmenes necessàries per a que s’indemnitzi les perso
nes afectades pels terratrèmols i que no es van tenir en
compte en el RD 13/2014 de 13 d’octubre.
8. El projecte Castor i les conseqüències del mateix
tant econòmiques, mediambientals i de seguretat per
a les persones haurien de fer reflexionar el Govern so
bre el model energètic actual de Catalunya i la neces
sitat d’un nou model energètic que afronti els reptes
del canvi climàtic, més eficient i eficaç tant econòmica
com ecològicament i el pla de transició necessari cap a
aquest nou model. És en aquest nou marc que el Parla
ment de Catalunya insta el Govern a:
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8.1 Sol·licitar la paralització de la tramitació dels per
misos de recerca d’hidrocarburs i els projectes de
prospecció sísmica en curs a les costes catalanes, tant
les del Golf de Lleó, com les que hi ha davant les cos
tes tarragonines.
8.2 Promoure la participació ciutadana en la presa
de decisions sobre el model energètic mitjançant una
Consulta ciutadana sobre la conveniència de les pros
peccions petrolíferes davant les costes catalanes.
8.3 Obrir un debat sobre el cicle de vida útil de les
Centrals Nuclears situades a Catalunya per garantir el
tancament de les mateixes quan finalitzen els permi
sos actuals o sigui 2021 per Ascó I i II i 2020 per a
Vandellós II, treballant al mateix temps en un pla pont
de tancament.
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Hortènsia Grau Juan
Diputada GP ICV-EUiA

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 9 de novembre i l’obertura d’un
procés constituent
Tram. 302-00219/10

Presentació
Grup Mixt
Reg. 88685 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament
Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt,
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla
ment del Parlament, presenta la següent moció, subse
güent a la Interpel·lació al Govern sobre el 9N i l’ober
tura d’un procés constituent (tram. 300-00229/10).
Moció
La negació permanent del govern de l’estat espanyol al
dret a decidir dels catalans i catalanes sobre el futur po
lític del país comporta que qualsevol intent de posada
en pràctica de l’exercici democràtic d’una consulta, no
es pugui exercir amb plenes garanties. Així, en absència
de plenes llibertats polítiques, han de ser les institucions
pròpies les que generin les condicions per a poder su
perar les limitacions legals i constitucionals espanyoles.
En aquest moment, i un cop passat el 9N, el que sí es
pot garantir, perquè tan sols depèn de la voluntat dels
agents polítics i socials, són les garanties democrà
tiques que haurien de regir el procés constituent. Un
procés que definís els mecanismes i les eines neces
sàries per decidir quin és el model de país que volem
i quines són les alternatives que posaran fi a la crisi
econòmica, social i democràtica on estem immersos.
3.15.

Núm. 424

Per garantir l’èxit del procés aquest hauria de ser molt
escrupolós a l’hora d’escoltar a la societat catalana.
S’hauria de garantir que les persones fossin les prota
gonistes d’aquest i per tant, que les realitats socials i la
pluralitat d’opinions polítiques existents al país fossin
tingudes en compte a l’hora de construir estructures,
plantejar nous models econòmics i socials, i establir
els mecanismes adients per donar resposta i omplir de
contingut aquest procés constituent. En aquest sentit,
es poden també considerar els Informes que contenen
el Llibre Blanc elaborat pel Consell Assessor per a la
Transició Nacional.
Entenem, per tant, que per iniciar un procés constitu
ent radicalment democràtic aquest hauria de tenir unes
característiques bàsiques, necessàries i fonamentals
que serien: transparència, participació, publicitat, plu
ralitat i dret a decidir.
La construcció democràtica del nou país només serà
possible a partir de la participació popular, garantint
més drets, més llibertats i més justícia social.
Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern
de la Generalitat a:
1. Encarregar a un grup de treball designat de forma
conjunta pel Parlament de Catalunya i per agents po
lítics i socials representatius de la pluralitat del teixit
existent, la redacció del procediment democràtic i par
ticipatiu que ha de regir el procés constituent. El dis
seny d’aquest procés participatiu ha de contemplar els
mecanismes, les condicions, el format, els temps, es
pais i procediments de debat i decisió populars sobre
la redacció d’unes noves bases constituents de la futu
ra República.
Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2014
Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions productives
Tram. 302-00220/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 88722 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 04.11.2014

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
tableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre
senten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació
al Govern sobre les inversions productives (tram. 30000227/10).
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Moció
En pro del restabliment de la seguretat jurídica com a
condició imprescindible per a restaurar el ritme d’in
versions productives a Catalunya, el Parlament de Ca
talunya insta el Govern a:
1. Deixar de dedicar més recursos a processos im
procedents i irrealitzables, abandonant tot tipus d’ini
ciativa font de les actuals incerteses polítiques que
impedeixen una acurada planificació de projectes em
presarials.
2. Dedicar tots els recursos materials i de personal a la
superació de la crisi econòmica, afavorint la inversió
en formació bruta de capital i en béns d’equip.
3. Resoldre els problemes d’accés al finançament i de
manca de liquiditat de les empreses:
a) Ampliant el sistema d’avals de l’ICF per a crèdits a
pimes i autònoms.
b) Dissenyant un pla de renovació i actualització de
maquinària i utillatge industrial, amb ajuda pública di
recta d’un 25% del cost de reposició.
4. Crear un entorn favorable a l’emprenedoria i a la
creació d’ocupació, bonificant el 10’% de les quotes a
la Seguretat Social dels emprenedors durant els 2 pri
mers anys d’activitat.
5. Desregular i simplificar els tràmits administratius,
concloent, abans de finalitzar aquesta legislatura, el
procés d’assoliment de creixement zero en regulacions
i càrregues administratives i de simplificació dels trà
mits d’autoritzacions ambientals a noves activitats.
6. Reforçar les polítiques públiques de suport a l’ex
portació, millorant la coordinació entre la Generalitat
de Catalunya i l’Administració de l’Estat quan a com
petències i tràmits, tot evitant les duplicitats actuals.
7. Maximitzar la eficàcia de les polítiques de suport a
la innovació:
a) Avaluar mensualment l’efectivitat de les polítiques
públiques de suport a la innovació, prioritzant els re
cursos en les de major efectivitat, descartant models
inversors de retorn lent o retardat.
b) Facilitar el canvi de model productiu en sectors sen
se recorregut de creixement.
8. Millorar l’adequació del sistema formatiu a les ne
cessitats reals del teixit productiu:
a) Sistematitzar la detecció de necessitats formatives
sectorials i territorials, amb coordinació amb les orga
nitzacions empresarials.

Núm. 424

10. Potenciar el desenvolupament de clústers empre
sarials:
a) Impulsar nous sectors emergents, amb formació i
incentius fiscals.
b) Potenciar les iniciatives de col·laboració entre sec
tors emergent amb la creació de plataformes de col·
laboració empresarials i d’intercanvi d’experiències i
coneixement.
11. Promoure la innovació empresarial:
a) Assolir més empreses dedicades a la innovació, do
nant incentius fiscals i administratius a la seva implan
tació.
b) Aconseguir un increment d’auto-innovació a les em
preses, bonificant-la fiscal i administrativament.
c) Augmentar els nivells d’implantació de les noves
tecnologies al mercat, amb ajuts a les famílies i les
empreses.
d) Facilitar la implantació de la innovació internacio
nal, facilitant el marc normatiu per la seva implantació
a Catalunya.
12. Promoure la internacionalització del nostre teixit
empresarial:
a) Enfortir i posicionar internacionalment les nostres
empreses i l’economia catalana, millorant l’accés a la
informació creuada entre elles.
b) Diversificar les exportacions, potenciant la conces
sió de microcrèdits i avals als nous sector emergents.
c) Aprofitar l’estructura exterior de l’Administració de
l’Estat per potenciar la inversió i la presència de l’em
presa catalana al món, donant-nos a conèixer al món i
facilitant el marc normatiu per la seva sortida a l’ex
terior.
13. Promoure la reactivació industrial:
a) Detectar les empreses en situació de risc o amb no
ves oportunitats.
b) Captar projectes d’inversió a Catalunya donant-nos
a conèixer al món i facilitant el marc normatiu per la
seva implantació a Catalunya.
c) Impulsar la reemprenedoria industrial, posant en
marxa instruments de finançament públic orientats a
la recuperació industrial.
Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2014
Josep Enric Millo i Rocher
Santi Rodríguez i Serra
Portaveu del GP PPC
Portaveu adjunt del GP PPC

b) Deduir en un 30% les despeses efectuades en con
cepte de formació per a professionals autònoms.
9. Establir les actuacions necessàries per tal de faci
litar la implantació de noves empreses i d’inversions
estrangeres.
3.15.
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Adscripció de funcionaris a diversos llocs de
treball
Acord
Mesa del Parlament, 28.10.2014

Secretaria General
Atès l’acord de la Mesa del Parlament de modifica
ció de la Relació de llocs de treball del Departament
de Relacions Parlamentàries i Projecció Institucional,
que inclou, entre altres, la modificació del nom del
departament, i l’adequació o modificació de diversos
llocs de treball, cal adaptar el nomenament i les ads
cripcions del personal de l’esmentat departament a la
nova estructura, d’acord amb les actualitzacions dels
llocs de treball, la descripció de funcions i el perfil
professional del personal que actualment ocupa llocs
de treball que han estat modificats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra
tiva, es pot interposar, d’acord amb el que estableix la
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del proce
diment administratiu comú, modificada per la Llei de
l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publi
cat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya,
o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, d’acord amb
la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014
La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Encàrrec de funcions a un funcionari de carrera

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament
de Catalunya, amb relació a l’òrgan de representació
del personal del Parlament.
Fent ús de les competències que li atribueixen els Es
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya, la Mesa del Parlament
Acorda:
Primer. Adaptar els nomenaments de les persones que
ocupen llocs de treball de tècnic/a de Protocol de ma
nera que passin a estar nomenades com a tècnic/a de
Relacions Institucionals, en els mateixos termes que
havia acordat la Mesa del Parlament per a cadascun
d’ells.
Segon. Adscriure Elisabet Coll i Solé, en comissió de
serveis, al lloc de treball de responsable de visites,
grup A2/C1, nivell 10, amb efectes a partir de la data
de la presa de possessió.
Tercer. Adscriure Dolors Olesa Cabrera, en comissió
de serveis, al lloc de treball de responsable de projec
tes de difusió, grup A2/C1, nivell 10, amb efectes a
partir de la data de la presa de possessió.
Quart. Modificar l’adscripció del lloc de treball que
ocupa la funcionària interina Patrícia Victòria Martí
nez i Álvarez, que passa a quedar adscrita de manera
provisional al lloc de treball de responsable de projec
tes de difusió, grup A2/C1, nivell 10, amb efectes a
partir de la data de la presa de possessió.
4.90.10.

Núm. 424

Acord
Mesa del Parlament, 28.10.2014

Secretaria General
El lloc de treball de cap de l’Àrea de Registre i Dis
tribució de Documents va quedar vacant el 17 d’abril
de 2012, per jubilació de la persona titular de la plaça.
En el marc del Pla d’austeritat del Parlament, aprovat
per la Mesa en data 21 de gener de 2011, l’esmentat
lloc de treball no s’ha cobert. No obstant això, Frede
ric Solé Ivern ha desenvolupat funcions com a gestor
parlamentari a l’Àrea de Registre i Distribució de Do
cuments des del mes de maig del 2012, i ha demostrat
experiència, vàlua, disposició i interès, alhora que ha
anat assumint les responsabilitats i funcions pròpies
de cap de l’Àrea.
D’acord amb això, la cap del Departament de Gestió
Parlamentària ha emès un informe en què proposa que
l’esmentat funcionari s’encarregui de les funcions del
lloc de treball de cap de l’Àrea de Registre i Distribu
ció de Documents, atès que compleix els requisits per
a ocupar-lo i que té el perfil i els coneixements neces
saris.
De conformitat amb el que disposa l’article 105 del
Decret 123/1997, del 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament general de provisió de llocs de treball i pro
moció professional dels funcionaris de l’Administra
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ció de la Generalitat de Catalunya, amb relació al no
menament d’encàrrec de funcions.
Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament
de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació
del personal del Parlament.
Fent ús de les competències que li atribueixen els Es
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya,
Acorda:
Encarregar a Frederic Solé Ivern les funcions del lloc
de treball de cap de l’Àrea de Registre i Distribució de
Documents, A2/C1, nivell 10, amb efectes a partir de
l’1 de novembre de 2014.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administra
tiva, es pot interposar, d’acord amb el que estableix la
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del proce
diment administratiu comú, modificada per la Llei de
l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publi
cat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya,
o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, d’acord amb
la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014
La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Encàrrec de funcions a un funcionari de carrera
Acord

Vist que el cap de l’Àrea de Protocol, Eduard Triay i
Moll, en els darrers cinc anys, a més de les pròpies,
ha assumit la funció de direcció i coordinació de les
àrees que formaven part de l’estructura organitzativa
i funcional del Departament de Relacions Parlamen
tàries i Projecció Institucional i atès que ha demostrat
experiència, vàlua, disposició i interès, i que compleix
els requisits i coneixements necessaris per a ocupar el
lloc de treball de cap del Departament de Relacions
Institucionals.
De conformitat amb el que disposa l’article 105 del
Decret 123/1997, del 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament general de provisió de llocs de treball i pro
moció professional dels funcionaris de l’Administra
ció de la Generalitat de Catalunya, amb relació al no
menament d’encàrrec de funcions.
Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament
de Catalunya, amb relació a l’òrgan de representació
del personal del Parlament.
Fent ús de les competències que li atribueixen els Es
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya, la Mesa del Parlament
Acorda:
Encarregar a Eduard Triay i Moll les funcions del lloc
de treball de cap del Departament de Relacions Insti
tucionals, amb efectes a partir de la data de la presa de
possessió.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administra
tiva, es pot interposar, d’acord amb el que estableix la
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del proce
diment administratiu comú, modificada per la Llei de
l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publi
cat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya,
o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, d’acord amb
la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa de llurs interessos.

Mesa del Parlament, 28.10.2014

Secretaria General

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014

Atès l’acord de la Mesa del Parlament de modifica
ció de la Relació de llocs de treball del Departament
de Relacions Parlamentàries i Projecció Institucional,
que inclou, entre altres, la modificació del nom del De
partament i la supressió del lloc de treball de cap de
l’Àrea de Protocol.

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

4.90.10.
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