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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 d’autoritzacions financeres i
normes pressupostàries i tributàries durant
el període de pròrroga pressupostària
Tram. 200-00001/09

Text presentat
Reg. 1391 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 04.02.2011

A la Mesa del Parlament
Germà Gordó i Aubarell, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller d’Economia i Coneixement
s’aprova l’Avantprojecte de llei d’autoritzacions financeres i normes pressupostàries i tributàries durant el període de pròrroga pressupostària i s’autoritza l’esmentat
conseller perquè el presenti al Parlament, tot sol·licitant
la seva tramitació en lectura única, d’acord amb el que
estableix l’article 126 del Reglament del Parlament.»
I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, l’u de febrer de dos mil onze.
Barcelona, 1 de febrer de 2011
Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de llei d’autoritzacions financeres i
normes pressupostàries i tributàries durant el
període de pròrroga pressupostària
Preàmbul
La convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 28 de novembre de 2010 i la consegüent
dissolució del Parlament ha fet impossible que el Govern
pogués presentar el Projecte de llei de pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per al 2011 dins els terminis
necessaris perquè entrés en vigor l’1 de gener de 2011.
D’altra banda, la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes
(LOFCA), modificada per la Llei orgànica 3/2009, de 18
de desembre, disposa a l’article 21, apartat 2, que si els
pressupostos no han estat aprovats abans del primer dia
de l’exercici econòmic corresponent quedarà automàticament prorrogada la vigència dels anteriors.
En el desenvolupament d’aquestes previsions s’ha publicat el Decret 109/2011, d’11 de gener, pel qual s’establei3.01.01.
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xen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 mentre no
siguin vigents els del 2011.
L’article 3, apartat 2.c) de l’esmentat Decret estableix que
no es tramitaran despeses amb càrrec als crèdits prorrogats dels capítols 6, 7 i 8, ja que no es compta amb
l’autorització legal per poder finançar-les amb endeutament. Per tant, resulta necessària l’aprovació d’una llei
que autoritzi l’endeutament necessari per al finançament
de les esmentades despeses durant el període de pròrroga pressupostària.
Dins el marc legal vigent i d’acord amb el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, l’endeutament públic s’ha d’aprovar per Llei del Parlament.
En conseqüència, s’aprova la Llei d’autoritzacions financeres i normes pressupostàries i tributàries durant el període de pròrroga pressupostària. Aquesta Llei conté tres
articles referits, respectivament, a l’autorització d’operacions financeres, al règim de modificacions pressupostàries
i normes de gestió pressupostària i a normes tributàries.
La Llei es completa amb dues disposicions finals, la primera habilita el Departament d’Economia i Coneixement
a fer les modificacions que calgui per la seva execució i la
segona fa referència a la entrada en vigor.

Article 1. Operacions financeres
1. S’autoritza el Govern perquè en les condicions i els termes fixats per la Llei 25/2009, de 23 de desembre, faci
ús al llarg del 2011, mentre es mantingui la situació de
pròrroga pressupostària, d’operacions d’endeutament
en qualsevol modalitat, per a finançar inversions reals,
transferències de capital i variació d’actius financers,
consignades en els corresponents capítols 6, 7 i 8 dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya, del Servei
Català de la Salut, de l’Institut Català de la Salut, de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i de les entitats
autònomes administratives per al 2010, prorrogat per al
2011, per un import màxim de 2.613.000.000,00 euros.
2. L’autorització d’endeutament continguda a l’apartat 1 quedarà ampliada pels imports que es derivin dels
venciments de les operacions vigents i dels programes
d’endeutament vigents o que s’aprovin en aplicació de la
normativa d’estabilitat pressupostària.
3. L’import d’endeutament a què es refereix els apartats anteriors es distribuirà inicialment entre les partides pressupostàries dels capítols 6, 7 i de les partides assimilables a
despesa no financera, en termes SEC, del capítol 8 per un
import equivalent al 30% del seu crèdit inicial prorrogat.
4. El Govern, a proposta del conseller o consellera d’Economia i Coneixement tenint en compte l’execució de l’estat
d’ingressos i de despeses i en compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària, podrà autoritzar una ampliació
de la distribució establerta a l’apartat 3, sense que en cap
cas es pugui superar el límit establert en els apartats 1 i 2.

Article 2. Règim de modificacions pressupostàries i normes de gestió pressupostària
Amb efectes des de l’1 de gener del 2011 i fins a l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos de la Generali-

Tramitacions en curs
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tat per al 2011, es manté la vigència de les disposicions
contingudes a la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010
relatives al règim de modificacions pressupostàries i de
gestió pressupostària.

3.01.02.

Núm. 16

PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei d’estabilitat pressupostària i de garantia de l’equilibri financer de la
Generalitat de Catalunya

Article 3. Normes tributàries

Tram. 202-00009/09

Amb efectes des de l’1 de gener del 2011 i fins a l’entrada
en vigor de la Llei de pressupostos de la Generalitat per
al 2011, es manté la vigència de les disposicions contingudes en els articles 43 a 46 de la Llei 25/2009, de 23 de
desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010.

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 875 i 993 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Disposicions Finals
Primera. Autorització al Departament d’Economia i Coneixement
S’autoritza el Departament d’Economia i Coneixement a
fer les modificacions pressupostàries que calgui, d’acord
amb la normativa pressupostària vigent, per a desplegar i
executar aquesta Llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia en què es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Presidenta del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu, Maria de los
Llanos de Luna Tobarra, Portaveu adjunt, Maria Dolors
Montserrat i Culleré, Maria José Garcia Cuevas, Eva Garcia Rodríguez, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, Alícia Alegret Martí, Jordi Cornet i Serra, Pere Calbó
i Roca, Juan Bertomeu i Bertomeu, Santi Rodríguez i Serra, Rafel Luna i Vivas, Pedro Chumillas Zurilla, Josep
Llobet Navarro, Rafael López i Rueda i José Antonio
Coto Roquet, Diputades i Diputats del Grup del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article
100, apartat b), del Reglament de la Cambra, presenten la
següent proposició de llei.

Antecedents del Projecte de llei
Índex de documentació de l’expedient

Exposició de motius

1. Text de la disposició. Versió aprovada en la sessió del
Govern d’1.2.2011

I

2. Memòria justificativa
3. Estudi econòmic
4. Llista de disposicions afectades i relació de normes
que es despleguen i/o modifiquen
5. Informe interdepartamental sobre l’impacte de gènere
(sol·licitud)
6. Informe jurídic final de l’Assessoria Jurídica
N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Sol·licitud de tramitació en lectura única da·
vant el Ple

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 1391)
D’acord amb l’article 126.1 del Reglament, s’admet a tràmit. La sol·licitud de tramitació en lectura única és en
condicions d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una propera sessió.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2011

3.01.02.

El Reial Decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei General d’Estabilitat
Pressupostària, constitueix el principal instrument normatiu que ha de permetre assolir l’equilibri pressupostari. Aquest principi és un instrument útil i eficaç per tal
d’aconseguir la contenció de la despesa pública i equilibrar els ingressos i les despeses de les Administracions
Públiques en ares d’evitar un excessiu dèficit públic.
En aquest sentit, no hi ha cap mena de dubte que en un
Estat descentralitzat com Espanya, el procés d’estabilitat
pressupostària esdevé inútil si l’esforç no es realitza simultàniament pel conjunt de les Administracions Públiques que coexisteixen a l’Estat.
La Llei General d’Estabilitat Pressupostària, pretén que
tot el sector públic –estatal, autonòmic i local– es sotmeti als mateixos principis d’estabilitat pressupostària, sumar els esforços necessaris encaminats a assolir l’equilibri financer, coordinar les diferents Hisendes Territorials
i adoptar en l’àmbit de les seves respectives competències les mesures idònies i necessàries per aconseguir l’estabilitat pressupostària i la consolidació fiscal. Aquest
esforç, però, ha d’exigir-se de manera molt especial a les
Comunitats Autònomes en tant que es constitueixen en
les administracions públiques de referència en matèria
de despesa pública, atès que gestionen un volum important de competències i disposen d’un sistema de finançament tendent a procurar els recursos suficients per fer
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efectiu el principi constitucional d’autonomia financera
consagrat a l’article 156 de la Constitució.

II
En aquest marc normatiu, la Generalitat de Catalunya
ha de centrar l’esforç a assolir també a Catalunya l’estabilitat pressupostària. En un context de crisi econòmica
galopant com el que vivim actualment, qualsevol instrument públic tendent a evitar els dèficits excessius de les
Administracions Públiques –que és un dels factors més
perjudicials per garantir la recuperació econòmica– ha
de ser adoptat per les autoritats econòmiques. Precisament, les exigències que imposa el Reial Decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària en
ares a la consecució d’una autèntica coordinació entre la
Hisenda de l’Estat i la Hisenda de la Generalitat, exigeix
l’existència a Catalunya d’una disposició de rang legal
que, des de la perspectiva de l’ordenament jurídic - financer de la Generalitat, doni cobertura als principis legals establerts a les disposicions de l’Estat esmentades,
que tenen caràcter de legislació bàsica, i s’adeqüi a les
peculiaritats pròpies de la nostra autonomia política i financera.
Aquesta és, precisament, la finalitat i objectiu del text articulat d’aquesta Proposició de llei, el contingut del qual
es centra en la regulació de l’objecte i l’àmbit d’aplicació
de la llei, la definició dels principis generals d’estabilitat
pressupostària, garantir l’aplicació dels mecanismes de
l’equilibri pressupostari a Catalunya i, finalment, regular el règim de responsabilitat financera de la Generalitat
derivada de l’incompliment dels compromisos adquirits
per Espanya davant la Unió Europea en matèria d’estabilitat pressupostària.
Finalment, és necessari posar de manifest que el text
articulat que es presenta, per tal de ser plenament efectiu i respectar el sistema de distribució de competències
entre l’Estat i la Generalitat que dissenya la Constitució espanyola de 1978, s’ha de complementar amb les
disposicions legals i reglamentàries dictades o que dicti
en un futur l’Estat en matèria d’estabilitat pressupostària, atès que aquestes tenen caràcter bàsic al dictar-se a
l’empara de l’article 149.1, apartats 11, 13, 14 i 18, de la
Constitució.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent:

Proposició de llei d’estabilitat pressupostària i
de garantia de l’equilibri financer de la Generalitat de Catalunya
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pressupostària; regula els mecanismes jurídics de cooperació entre la Generalitat i l’Estat per tal d’assolir els
objectius d’estabilitat pressupostària a Catalunya i estableix el règim de responsabilitat de la Generalitat i els
altres ens públics derivat de l’incompliment dels compromisos adquirits per l’Estat davant la Unió Europea en
matèria d’estabilitat pressupostària.

Article 2. Àmbit d’aplicació
Als efectes d’allò que regula aquesta llei, integren el sector públic de Catalunya els subjectes següents:
a) L’Administració de la Generalitat.
b) Les entitats autònomes i les empreses públiques i vinculades dependents de l’Administració de la Generalitat
que prestin serveis o produeixin béns que no es financin
majoritàriament amb ingressos comercials.
c) Les entitats que integren l’Administració Local.
d) Les entitats autònomes i les empreses públiques i vinculades dependents de les Administracions Locals que
prestin serveis o produeixin béns que no es financin majoritàriament amb ingressos comercials.
e) La resta d’empreses públiques, societats mercantils i
demés ens de dret públic dependents de la Generalitat o
de les Administracions Locals, que no estiguin compresos en les categories anteriors.

Títol II. Principis generals
Article 3. Principi d’estabilitat pressupostària
3.1 L’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos
dels diferents subjectes establerts a l’article 2 d’aquesta
llei, s’efectuarà en un marc d’estabilitat pressupostària.
3.2 En relació als subjectes dels apartats a), b), c) i d) de
l’article 2, s’entén per estabilitat pressupostària la situació d’equilibri o de superàvit, computada en termes de
capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i
Regionals, i en les condicions establertes per a cadascuna de les Administracions Públiques.
3.3 En relació als subjectes de l’apartat e) de l’article 2,
s’entén per estabilitat pressupostària la posició d’equilibri financer a la qual s’accedirà, en el seu cas, a través de
l’adopció d’estratègies de sanejament que evitin o disminueixin les pèrdues i puguin aportar beneficis adequats
al seu objecte social o institucional.

Article 1. Naturalesa i objecte de la Llei

El Govern ha d’adoptar les mesures necessàries que garanteixin el principi d’estabilitat pressupostària tal com
es defineix en aquest apartat, tot corregint les situacions
de desequilibri financer que s’haguessin produït en qualsevol dels subjectes jurídics enumerats a l’apartat e) de
l’article 2.

La present llei defineix els principis generals als que s’ha
d’adequar la política pressupostària del sector públic de
Catalunya per tal d’assolir l’estabilitat i el creixement
econòmics, en el marc de la Unió Europea; regula els
procediments per a l’aplicació del principi d’estabilitat

D’aquestes mesures s’ha de donar compte al Ministeri
d’Economia i Hisenda i al Consell de Política Fiscal i
Financera, en els termes establerts en aquesta llei i en el
Reial Decret legislatiu 2/2007, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària.

Títol I. objecte i àmbit d’aplicació de la Llei

3.01.02.
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Article 4. Principi de plurianualitat
L’elaboració dels pressupostos en el sector públic de Catalunya s’emmarcarà en un escenari plurianual compatible amb el principi d’anualitat pel qual es regeix l’aprovació i execució pressupostària.

Article 5. Principi de transparència
Els pressupostos dels diferents subjectes compresos en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, i les seves respectives
liquidacions, han de contenir la informació suficient, necessària i idònia per a permetre la verificació del compliment del principi d’estabilitat pressupostària.

Article 6. Principi d’eficiència en l’assignació i
utilització de recursos públics
6.1 Les polítiques de despeses públiques han d’establir-se
tenint en compte la situació econòmica i el compliment
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, i s’executaran
mitjançant una gestió dels recursos públics orientada per
l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat.
6.2 Les disposicions legals i reglamentàries, en la seva
fase d’elaboració i aprovació, els actes administratius, els
contractes i els convenis de col·laboració i qualsevol altre
actuació dels subjectes esmentats en l’article 2 d’aquesta
llei que afecti a les despeses públiques, han de valorar
les seves repercussions i els seus efectes, i supeditar-se
de forma estricta al compliment de les exigències d’estabilitat pressupostària.

Títol III. Equilibri pressupostari del sector públic de Catalunya
Article 7. Compliment del principi d’estabilitat
pressupostària
7.1. Els subjectes esmentats a l’article 2 d’aquesta llei resten obligats a establir en les seves normes reguladores
en matèria pressupostària els instruments i els procediments necessaris per adequar-les a l’objectiu de compliment del principi d’estabilitat pressupostària.
7.2 La Generalitat pot adoptar les mesures legislatives
i administratives necessàries per tal d’assolir l’objectiu
d’estabilitat pressupostària en els termes establerts al
Reial Decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària. En qualsevol cas, resta obligada a
adequar la seva normativa pressupostària a l’objectiu de
compliment del principi d’estabilitat pressupostària.
7.3 El Govern de la Generalitat, sens perjudici de les
competències que corresponen al Govern de l’Estat i al
Consell de Política Fiscal i Financera, ha de vetllar pel
compliment del principi d’estabilitat pressupostària en
tot l’àmbit del sector públic de Catalunya.
7.4 Les situacions excepcionals de dèficit pressupostari
que puguin afectar a la Generalitat de Catalunya s’han
de justificar mitjançant l’elaboració d’una memòria que
exposi detalladament les causes que les ocasionen i la
identificació dels ingressos i despeses que les produeixen, i requerirà la formulació d’un pla econòmic - financer de sanejament a mig termini per a la seva correcció,
3.01.02.
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amb el contingut i abast previstos al Reial Decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària.

Article 8. Establiment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
L’establiment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
s’ha de subjectar a allò que disposa el Reial Decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària
Reial.

Article 9. Correcció de les situacions de desequilibri pressupostari
9.1 La correcció de les situacions de desequilibri pressupostari per part de la Generalitat resta subjecte al règim
establert al Reial Decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General
d’Estabilitat Pressupostària, amb les especialitats previstes en l’esmentada llei.
9.2 Correspon al Parlament de Catalunya l’aprovació del
pla econòmic - financer de sanejament a mig termini
previst al Reial Decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General
d’Estabilitat Pressupostària.
9.3 El pla econòmic - financer a què es refereix l’apartat
anterior ha de contenir la definició detallada de les polítiques d’ingressos i de despeses que haurà d’aplicar la
Generalitat per a corregir la situació de desequilibri en
els tres exercicis pressupostaris següents.
9.4 L’esmentat pla econòmic - financer per a la correcció del desequilibri s’ha de remetre al Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes
en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació dels
pressupostos de la Generalitat que incorrin en situació
de desequilibri. En cas que el Consell de Política Fiscal
i Financera de les Comunitats Autònomes consideri de
forma motivada que les mesures contingudes en el pla no
garanteixen la correcció de la situació de desequilibri,
requerirà a la Generalitat per què presenti un nou pla en
el termini màxim de vint dies.
9.5 En el supòsit que el Parlament acordi la liquidació
dels seus pressupostos incomplint l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, haurà de presentar un pla de sanejament
econòmic - financer en el termini màxim de vint dies des
de l’aprovació de la corresponent liquidació, tot donant
compte al Consell de Política Fiscal i Financera de les
Comunitats Autònomes.
Si el Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes considera de forma motivada que les
mesures de l’esmentat pla no garanteixen la correcció de
la situació de desequilibri financer produïda, es requerirà la presentació d’un nou pla que rectifiqui l’anteriorment presentat.
9.6 La Generalitat podrà trametre al Consell de Política
Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes un pla
de rectificació de les mesures inicialment proposades,
que s’ha de tramitar de conformitat amb les normes previstes en aquest article.
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Article 10. Les entitats locals

Disposició addicional Primera

Les entitats que integren les Administracions Locals, en
l’àmbit de les seves respectives competències i d’acord
amb la legislació sobre règim local i de les hisendes locals, han d’ajustar els seus pressupostos al compliment
d’estabilitat pressupostària en els termes establerts a l’article 3.2 d’aquesta llei.

En allò que no prevegi aquesta llei, és d’aplicació el
Reial Decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei General d’Estabilitat
Pressupostària, sens perjudici de les remissions expresses efectuades per aquesta llei de forma directe.

Article 11. Deure d’informació

Respecte a la realització d’operacions de crèdit i a
l’emissió de deute públic per part de la Generalitat, hom
estarà a allò que disposa la legislació sobre les finances
públiques de Catalunya i a la Llei Orgànica 8/ 1980, de
22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes, i llurs modificacions.

11.1 El Departament d’Economia i Coneixement serà
l’òrgan encarregat de rebre dels Ens Locals de Catalunya tota la informació que permeti posteriorment dur a
terme, en l’exercici de les seves competències, la mesura
del grau de realització de l’objectiu d’estabilitat pressupostària del sector públic de Catalunya, segons les normes aplicables en cada cas.
11.2 El Departament d’Economia i Coneixement facilitarà la informació necessària que, en exercici de les
seves funcions, li demani el Ministeri d’Economia i Hisenda amb la finalitat de permetre a aquest la mesura del
grau de realització de l’objectiu d’estabilitat pressupostària que correspon assolir al sector públic de Catalunya,
d’acord amb les normes aplicables, i en el marc de la Llei
General d’Estabilitat Pressupostària i de la seva normativa complementària i de desenvolupament.

Títol IV. La responsabilitat financera del sector públic de la Generalitat de Catalunya per
els incompliments dels compromisos adquirits
per L’Estat davant la Unió Europea
Article 12. El principi de responsabilitat financera

Disposició addicional Segona

Disposició final Primera
El Govern ha de presentar davant el Parlament per a la
seva aprovació el projecte de llei sobre les Finances Públiques de Catalunya en el termini màxim de tres mesos
des de la publicació d’aquesta llei en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’adaptar el
seu text a allò que disposa aquesta llei.

Disposició final Segona
S’autoritza al Govern i al conseller o consellera d’Economia i Coneixement per dictar les disposicions de desplegament d’aquesta llei.

Disposició final tercera
La present llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
i serà aplicable plenament a tots els Pressupostos l’elaboració dels quals s’hagi d’iniciar a partir d’aquesta data.

La Generalitat i la resta d’ens públics de l’article 2
d’aquesta llei, seran responsables, en la part que els hi
sigui imputable, de l’incompliment de les obligacions
contingudes al Reial Decret legislatiu 2/2007, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, o dels acords que, en la
seva execució, fossin adoptats pel Ministeri d’Economia
i Hisenda o pel Consell de Política Fiscal i Financera
de les Comunitats Autònomes, sempre que provoquin o
contribueixin a produir un incompliment de les obligacions assumides per l’Estat davant la Unió Europea com a
conseqüència del Pacte d’Estabilitat i Creixement.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2011

Article 13. Procediment d’assumpció de la responsabilitat

A la Mesa del Parlament

13.1 En el corresponent procediment de responsabilitat financera a que es refereix l’article anterior, s’ha de
garantir l’exercici del dret d’audiència de la Generalitat,
que serà exercit pel Departament d’Economia i Coneixement, així com de l’Administració Local o entitat pública
de l’article 2 d’aquesta llei causant de la situació de desequilibri pressupostari.
13.2 Reglamentàriament s’ha de regular el procediment
d’assumpció de la responsabilitat financera a que es refereix l’article 10.
3.01.02.

Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Josep Enric Millo i
Rocher, Maria de los Llanos de Luna Tobarra, Jordi Cornet i Serra, Pere Calbó i Roca, Mª Dolors Montserrat i
Culleré, Josep Llobet Navarro, Eva García Rodríguez,
José Antonio Coto Roquet, Pedro Chumillas Zurilla,
Rafael López Rueda, Santiago Rodríguez Serra, María
José García Cuevas, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri i Pujol, Rafael Luna i Vivas, Juan Bertomeu i Bertomeu, Alícia Alegret Martí

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que
disposa l’article 101, apartat 1, del Reglament de la Cambra, i pel que fa als antecedents de les proposicions de
llei presentades amb núm. de tramitació 202-00009/09
(estabilitat pressupostària) i 202-00010/09 (simplificació
i racionalització de l’administració de la Generalitat de
Catalunya, en especial les agències), volem fer constar
el següent:
Primer. Que donem per reproduïts com antecedents,
als efectes del que estableix l’article 101 del Reglament
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del Parlament, la pròpia exposició de motius dels textos
presentats, atès que es tracta de textos articulats de nova
creació, que no modifiquen ni reformen preceptes de disposicions anteriors. En conseqüència, les exposicions de
motius són, prou clarificadores als efectes de delimitar
l’objecte, abast i contingut dels projectes normatius que
es proposen.
Segon. Que pel que fa a les afectacions pressupostàries,
en totes dues proposicions de llei es fa constar la corresponent clàusula d’afecció a exercicis pressupostaris
futurs, bé és cert que amb dos fórmules diferenciades.
L’una, establerta a la disposició final tercera (estabilitat pressupostària) i l’altra a la disposició final primera
(agències), tot entenent complimentada l’exigència de no
afecció a l’exercici pressupostari en curs.
Palau del Parlament, 25 de gener de 2010
Alicia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep
Enric Millo i Rocher, portaveu; Maria de los Llanos de
Luna Tobarra, portaveu adjunta; Mª Dolors Montserrat
i Culleré, María José García Cuevas, Eva García Rodríguez, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol,
Alícia Alegret i Martí, Jordi Cornet i Serra, Pere Calbó
i Roca, Juan Bertomeu Bertomeu, Santiago Rodríguez
Serra, Rafael Luna Vivas, Pedro Chumillas Zurilla, Josep Llobet Navarro, Rafael López Rueda, José Antonio
Coto Roquet

Proposició de llei de simplificació i racionalització de l’Administració pública de la Generalitat, en especial de les agències
Tram. 202-00010/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 876 i 993 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Presidenta del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu, Maria de
los Llanos de Luna Tobarra, Portaveu adjunt, Maria
Dolors Montserrat i Culleré, Maria José Garcia Cuevas,
Eva Garcia Rodríguez, Dolors López Aguilar, Marisa
Xandri Pujol, Alícia Alegret Martí, Jordi Cornet i Serra, Pere Calbó i Roca, Juan Bertomeu i Bertomeu, Santi
Rodríguez i Serra, Rafel Luna i Vivas, Pedro Chumillas
Zurilla, Josep Llobet Navarro, Rafael López i Rueda i
José Antonio Coto Roquet, Diputades i Diputats del
Grup del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò
que disposa l’article 100, apartat b), del Reglament de la
Cambra, presenten la següent proposició de llei.

3.01.02.
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Exposició de motius
I
L’Administració de la Generalitat ha anat desplegant al
llarg d’aquests últims trenta anys un important aparell
administratiu per gestionar totes les competències que
ha assumit durant el procés de construcció de l’Estat de
les Autonomies.
Sense cap mena de dubte, s’ha dotat d’un gruix important d’ens de naturalesa instrumental –la tradicional
administració institucional– que, vinculats als diferents
departaments de l’Administració, gaudeixen de plena
autonomia econòmica i administrativa per gestionar serveis públics concrets. En aquest grup d’ens instrumentals han ocupat tradicionalment un paper molt rellevant
les entitats autònomes i les empreses públiques, creades
totes elles a l’empara de la llei de finances públiques de
Catalunya i de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana.

II
Ara bé, la creixent necessitat de cercar noves fórmules
de gestió en l’àmbit dels serveis públics ha permès incorporar a l’Administració de la Generalitat noves realitats
organitzatives, especialment en aquesta darrera dècada.
En aquest context han jugat i continuen jugant un paper
molt important les denominades «agències».
Les agències es configuren com a organismes públics
que combinen amb certa ambivalència formes de gestió
pròpies del àmbit privat amb formes públiques de gestió,
tot estenent aquesta naturalesa híbrida a la gestió dels
recursos humans, de la contractació, del control econòmic i financer, al règim patrimonial i al règim jurídic.
Les agències fan dels principis d’autonomia, de control i
d’avaluació dels resultats la seva base i fonament operatiu. Resulta evident a aquestes alçades, doncs, que no podem negar que cada cop més aquests ens instrumentals
constitueixen el model d’organització bàsic d’una part
dels serveis públics que gestiona la Generalitat de Catalunya, entesa aquesta com l’Administració de referència
en el nostre territori. I resulta també evident que el model de gestió que ofereixen les agències constitueix, no ja
una fita assolible, sinó una realitat palpable a la qual s’ha
de dotar d’autèntica carta de naturalesa.
No en va, l’aprovació en l’àmbit de l’Estat de la Llei
28/2006, de 18 de juliol, ha suposat una empenta important i decisiva a aquesta forma d’organitzar els serveis
públics, de la qual l’Administració de la Generalitat no
pot ser aliena.
La diversitat d’agències que s’han anat creant en aquests
darrers deu anys a permès ampliar la base dels ens instrumentals de la Generalitat. Moltes d’aquestes agències,
però, tenen models d’organització i de funcionament diferents entre sí, encara que comparteixen els mateixos
principis bàsics de funcionament i es fonamenten en
un règim anàleg. Entenem arribat a aquest punt que cal
impulsar una legislació específica que reguli en termes
generals el règim d’organització i funcionament de les
agències catalanes, sens perjudici de què la legislació
específica de cadascuna d’elles pugui preveure algunes
particularitats en funció de llur àmbit material d’actua-
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ció, el tipus de servei públic pel qual es crea i les seves
funcions.

sabilitat per la gestió, avaluació dels resultats assolits i
rendiment de comptes.

En aquest context, el Grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya considera adient presentar aquesta
proposició de llei de regulació del règim d’organització
i funcionament de les agències catalanes que, no ha de
suposar una ampliació dels anomenats ens instrumentals, si no ans al contrari, ha de permetre racionalitzar
el conjunt d’ens instrumentals existents i fer una aposta
decidida per aquest model en detriment dels tradicionals
ens instrumentals que hauran progressivament d’assolir
els principis d’organització i funcionament de les agències o integrar-se en elles. I això en un context de màxima
contenció de la despesa pública com a mesura idònia per
fer front a l’actual situació de crisi econòmica que viu
Catalunya.

3.3. Les agències es regeixen per aquesta llei, les seves
lleis d’autorització, els estatuts respectius aprovats pel
Govern i, supletòriament, per les normes de dret públic i
de dret privat que siguin aplicables en cada cas.

Per tot l’antecedent, el Grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposició de llei sobre la simplificació i racionalització de l’administració pública de la Generalitat, en especial les agències

Article 4. Supressió
Les agències catalanes s’extingeixen per decret de Govern, tot donant comptes a la respectiva Comissió del
Parlament de les causes que motiven la seva supressió.

Article 5. Liquidació
Des del moment en què es produeix l’extinció de l’agència, s’obre el procediment de liquidació corresponent, en
els termes establerts per la legislació sobre el patrimoni
de l’Administració de la Generalitat i normativa complementària.

Títol II: Règim d’organització
Article 6. Els òrgans de govern

Títol I: Disposicions generals

6.1. Són òrgans de govern de l’agència:

Article 1. Objecte d’aquesta llei

a) el President o Presidenta

Constitueix l’objecte d’aquesta llei la regulació del règim
general d’organització i funcionament de les Agències
que es creïn en l’àmbit de l’Administració Pública de la
Generalitat de Catalunya.

b) el Consell d’administració.

Article 2. Creació
2.1. La creació de les agències catalanes es fa per llei.
2.2. La llei de creació ha de regular, almenys els aspectes
següents:
a) Denominació
b) Àmbit material d’actuació
c) Funcions a desenvolupar
d) Objectius i fins a assolir
e) Especialitats d’organització i funcionament, en el
marc d’allò establert en aquesta llei.
2.3. El Govern, mitjançant decret, aprovarà l’Estatut de
l’agència, moment a partir del qual s’entén formalment
constituïda.

Article 3. El règim jurídic de les agències

6.2. El President o Presidenta és nomenat per decret del
Govern, a proposta del titular del departament al qual
es vincula l’agència i escoltat el consell d’administració,
entre persones de reconegut prestigi i competència professional en l’àmbit de les funcions pròpies que ha de desenvolupar l’agència.
6.3. Els estatuts de cada agència determinen la composició del consell d’administració. En qualsevol cas, en són
membres nats el President o Presidenta, el director o directora general i el secretari o secretària.
6.4. Són funcions pròpies del consell d’administració les
de direcció superior de l’agència, l’aprovació del projecte de contracte programa, l’aprovació de l’avantprojecte de pressupost, el seguiment i control de la gestió i la
determinació de les línies generals de les activitats de
l’agència.

Article 7. Els òrgans de gestió
7.1. El consell d’administració, a proposta del President
o Presidenta, ha de designar un director o directora general.

3.1. Les agències es configuren com a ens públics, dotats
de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar,
dotades d’autonomia econòmic financera i de gestió, creades per a la gestió dels serveis públics i el desenvolupament dels plans i programes que el Govern consideri
adients en l’àmbit de les competències de la Generalitat.

7.2. El director o directora general és el responsable de
la gestió ordinària de l’agència i de l’execució de les decisions i acords adoptats pel President o Presidenta i el
consell d’administració.

3.2. Constitueixen els principis bàsics d’organització i
funcionament de les agències el d’autonomia funcional,
flexibilitat, transparència, gestió per objectius, respon-

8.1. En tota agència es designarà per part del consell
d’administració un secretaria o secretària, que assistirà a
les reunions del consell amb veu i sense vot.

3.01.02.

Article 8. El secretari o secretària
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8.2. Correspon al secretari o secretària l’assessorament
del consell d’administració, l’aixecament de l’acta de
les seves reunions, estendre els certificats pertinents
dels acords adoptats en el sí de les reunions del consell
i custodiar tota la documentació del consell. Excepcionalment, se li podran delegar competències per part del
director o directora general i el consell d’administració.
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c) Els ingressos procedents de la gestió i alienació dels
seus béns i valors.
d) Les aportacions voluntàries, donacions, herències, llegats i qualsevulla altra aportació a títol gratuït.
e) La resta d’ingressos de dret públic o privat que puguin
rebre de conformitat amb la llei.
f) Els altres recursos que se’ls pugui atribuir.

Article 9. El comitè executiu
El consell d’administració podrà constituir en el seu
sí un comitè executiu, amb un nombre que no excedirà d’un terç del nombre total de membres del consell.
Aquest comitè assumirà les funcions relatives al seguiment i control dels objectius de l’agència, el grau d’execució i la gestió econòmic financera.

12.2. Les agències no poden recórrer a l’endeutament,
excepte que una llei ho autoritzi expressament. Excepcionalment, podran atendre els desfases de tresoreria subscrivint pòlisses de crèdit o préstecs, en les condicions
que s’estableixin per la normativa vigent.

Títol IV: Criteris de gestió
Títol III: Funcionament

Article 13. Principis de gestió

Article 10. Règim patrimonial i de contractació

13.1. La gestió per objectius es constitueix en el principi
bàsic d’actuació de les agències catalanes.

10.1. Les agències catalanes gaudiran d’un patrimoni
propi i separat del de l’Administració de la Generalitat,
que estarà integrat pel conjunt de béns i drets dels quals
en siguin titulars.

13.2. Són també principis d’actuació de les agències el de
transparència, flexibilitat, responsabilitat per la gestió i
control i avaluació dels resultats.

10.2. La contractació de les agències es sotmetrà al que
disposi la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic, i llur normativa de desplegament, així
com a la normativa en aquesta matèria que dicti la Generalitat de Catalunya.

Article 14. El contracte programa

10.3. Les normes estatutàries de cada agència poden preveure normes específiques sobre el règim patrimonial
aplicable, en el marc de la legislació sobre el patrimoni
de les administracions públiques.

14.2. El contracte programa ha de preveure, al menys els
aspectes següents:

Article 11. Règim de recursos humans

b) El model de gestió.

11.1. Les agències disposen del personal funcionari o laboral que necessitin per a la prestació dels seus serveis.

c) Els plans i programes aplicables per assolir els objectius marcats.

11.2. El personal funcionari es sotmet al que disposa
la legislació sobre la funció pública. En qualsevol cas,
l’exercici de potestats públiques per part dels òrgans de
l’agència o el desenvolupament de funcions que impliquin l’exercici d’autoritat pública correspon al personal
funcionari.

d) Els criteris de seguiment i avaluació dels objectius
marcats.

11.3. El personal laboral es sotmet al que preveu el Text
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i la resta de
normativa laboral.
11.4. En tots els casos, en els corresponents procediments de selecció, cal respectar els principis d’igualtat,
publicitat, lliure concurrència, mèrit i capacitat.

Article 12. Recursos econòmics
12.1. Les agències es financen amb els següents recursos
econòmics:
a) Les transferències consignades en els Pressupostos de
la Generalitat.
b) Els ingressos propis percebuts com a contraprestació
per les activitats que pugui dur a terme en favor d’altres
ens públics o privats.
3.01.02.

14.1. Les relacions entre l’agència i el departament de
l’Administració amb el qual es relaciona, s’articulen mitjançant un contracte programa, de caràcter plurianual.

a) Els objectius i els resultats que previsiblement es volen
aconseguir.

e) Els criteris de reconeixement, publicitat i valoració del
grau d’assoliment dels objectius fixats.
f) Els recursos humans i materials disponibles per assolir els objectius».
14.3. Reglamentàriament, s’ha de regular el procediment
per elaborar i aprovar el contracte programa, quines autoritats l’han de signar i els altres aspectes que permetin
concretar allò establert en l’apartat anterior.

Article 15. Règim comptable i control financer
15.1. El règim comptable serà l’establert per la legislació
aplicable al sector públic de la Generalitat de Catalunya.
15.2. El control intern de la gestió econòmic financera
de les agències correspon a la Intervenció de la Generalitat, i es durà a terme sota la modalitat d’auditoria de
comptes, en els termes establerts en la llei de finances
públiques de Catalunya.
15.3. Sens perjudici de l’establert en l’apartat anterior,
podran establir-se procediments complementaris de con-

Tramitacions en curs

12

7 de febrer de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

trol de l’activitat econòmic financera en els termes establerts per la legislació vigent.

Disposició transitòria única
Les agències catalanes existents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, hauran d’adaptar-se a les
previsions d’aquesta llei i de llur normativa de desenvolupament, en aquells aspectes del seu règim d’organització i funcionament que siguin discrepants, en un termini
màxim de divuit mesos.
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l’objecte, abast i contingut dels projectes normatius que
es proposen.
Segon. Que pel que fa a les afectacions pressupostàries,
en totes dues proposicions de llei es fa constar la corresponent clàusula d’afecció a exercicis pressupostaris
futurs, bé és cert que amb dos fórmules diferenciades.
L’una, establerta a la disposició final tercera (estabilitat pressupostària) i l’altra a la disposició final primera
(agències), tot entenent complimentada l’exigència de no
afecció a l’exercici pressupostari en curs.
Palau del Parlament, 25 de gener de 2010
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Disposició addicional única
El Govern, a proposta conjunta dels departament d’Economia i Finances i de Governació i Administracions Públiques, ha d’aprovar les disposicions de desplegament
d’aquesta llei que siguin necessàries, en el termini de sis
mesos des de la seva entrada en vigor.

Disposició final Primera
Les possibles repercussions econòmiques que impliqui
l’entrada en vigor d’aquesta llei, seran exigibles en el
proper exercici pressupostari.

Disposició final Segona
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 17 de gener de 2011
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric
Millo i Rocher, portaveu; Maria de los Llanos de Luna
Tobarra, portaveu adjunta, Jordi Cornet i Serra, Pere Calbó i Roca, Maria Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet Navarro, Eva Garcia Rodríguez, José Antonio Coto
Roquet, Pedro Chumillas Zurilla, Rafael López i Rueda,
Santiago Rodríguez i Serra, Maria José Garcia Cuevas,
Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, Rafael Luna
i Vivas, Juan Bertomeu i Bertomeu i Alícia Alegret Martí

3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.11.

DESIGNACIONS DE SENADORS PER A
REPRESENTAR LA GENERALITAT AL SENAT

Procediment per a elegir els senadors que
han de representar la Generalitat al Senat
Tram. 280-00001/09

Nombre de senadors per grup parlamentari

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 1 de
febrer de 2011, atès el que disposa l’article 3 de la Llei
6/2010, del 26 de març, del procediment de designació
dels senadors que representen la Generalitat al Senat, i
d’acord amb la Junta de portaveus, ha acordat que la distribució proporcional entre els grups parlamentaris, sigui
feta segons la regla de les majors restes que, aplicada a la
composició actual dels grups parlamentaris, dóna la distribució següent:

A la Mesa del Parlament

G. P. de Convergència i Unió: 4

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que
disposa l’article 101, apartat 1, del Reglament de la Cambra, i pel que fa als antecedents de les proposicions de
llei presentades amb núm. de tramitació 202-00009/09
(estabilitat pressupostària) i 202-00010/09 (simplificació
i racionalització de l’administració de la Generalitat de
Catalunya, en especial les agències), volem fer constar
el següent:

G. P. Socialista: 2

Primer. Que donem per reproduïts com antecedents,
als efectes del que estableix l’article 101 del Reglament
del Parlament, la pròpia exposició de motius dels textos
presentats, atès que es tracta de textos articulats de nova
creació, que no modifiquen ni reformen preceptes de disposicions anteriors. En conseqüència, les exposicions de
motius són, prou clarificadores als efectes de delimitar
3.10.11.

G. P. del Partit Popular de Catalunya: 1
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida
i Alternativa: 1
Palau del Parlament, 1 de febrer de 2011
El secretari primer
Jordi Cornet i Serra

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Termini de presentació de candidats

Finiment del termini: 04.02.2011; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.02.2011.
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Candidats a senadors proposats pels grups
parlamentaris

3.10.25.
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 152.3 del Reglament del Parlament, faig avinent que els grups parlamentaris, en compliment de l’acord de la Mesa del Parlament i de la Junta
de Portaveus de l’1 de febrer de 2011, han proposat els
candidats següents perquè representin la Generalitat al
Senat, d’acord amb l’article 61.a de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya:

Proposta de resolució sobre el rebuig de la
instal·lació d’un magatzem temporal centralitzat de residus nuclears a Ascó (Ribera
d’Ebre)
Tram. 250-00001/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Coralí Cunyat i Badosa

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 01.02.2011.

Eva Parera i Escrichs
Joan Maria Roig i Grau
Jordi Vilajoana i Rovira

Termini de presentació d’esmenes

Grup Parlamentari Socialista

Termini: 7 dies hàbils (del 08.02.2011 al 16.02.2011).

M. Assumpta Baig i Torras

Finiment del termini: 17.02.2011, 9:30 hores.

Joan Sabaté i Borràs

Acord: Mesa del Parlament, 01.02.2011.

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa
Joan Saura i Laporta

Proposta de resolució sobre el procediment
de licitació del projecte de recuperació ambiental de l’abocador de Can Planas, a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00002/09

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Tramesa a la Comissió

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 01.02.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 04.02.2011.
De conformitat amb el que disposen els articles 4.3 de la
Llei 6/2010, del 26 de març, del procediment de designació dels senadors que representen la Generalitat al Senat
i el 157.3 del Reglament, s’acorda de trametre les candidatures a la Comissió de l’Estatut dels Diputats perquè
les dictamini.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.02.2011 al 16.02.2011).
Finiment del termini: 17.02.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.02.2011.

3.10.25.
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Termini de presentació d’esmenes

Proposta de resolució sobre la modificació
del Decret 1/2011, de reestructuració del
Departament de la Presidència, pel que fa a
l’adscripció del Centre d’Estudis d’Opinió al
dit departament

Termini: 7 dies hàbils (del 08.02.2011 al 16.02.2011).

Tram. 250-00003/09

Acord: Mesa del Parlament, 01.02.2011.

Finiment del termini: 17.02.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 01.02.2011.

Proposta de resolució sobre l’habilitació
del port de Sant Carles de la Ràpita per a la
descàrrega d’aliments peribles i el desembarcament de tripulacions estrangeres
Tram. 250-00006/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.02.2011 al 16.02.2011).

Tramesa a la Comissió

Finiment del termini: 17.02.2011, 9:30 hores.

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, 01.02.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 01.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes
Proposta de resolució sobre la creació d’un
programa de seguretat contra la violència
masclista en el Departament d’Interior
Tram. 250-00004/09

Termini: 7 dies hàbils (del 08.02.2011 al 16.02.2011).
Finiment del termini: 17.02.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.02.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 01.02.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció
d’una línia elèctrica subterrània per a les salines de la Trinitat, al delta de l’Ebre
Tram. 250-00007/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.02.2011 al 16.02.2011).

Tramesa a la Comissió

Finiment del termini: 17.02.2011, 9:30 hores.

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, 01.02.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 01.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes
Proposta de resolució sobre l’impuls de les
activitats dels creuers al port de Sant Carles
de la Ràpita (Montsià)
Tram. 250-00005/09

Termini: 7 dies hàbils (del 08.02.2011 al 16.02.2011).
Finiment del termini: 17.02.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.02.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 01.02.2011.

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre les mesures
previstes per a evitar la reproducció del caragol poma al delta de l’Ebre
Tram. 250-00008/09

Núm. 16

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.02.2011 al 16.02.2011).
Finiment del termini: 17.02.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.02.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 01.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Proposta de resolució sobre el nomenament del president de la representació de la
Generalitat en la Comissió Bilateral Generalitat - Estat
Tram. 250-00011/09

Termini: 7 dies hàbils (del 08.02.2011 al 16.02.2011).
Finiment del termini: 17.02.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, 01.02.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 01.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Proposta de resolució sobre l’adopció de
mesures per a afrontar la proliferació de furts
i robatoris a les explotacions agrícoles i ramaderes i per a garantir-ne la seguretat

Termini: 7 dies hàbils (del 08.02.2011 al 16.02.2011).

Tram. 250-00009/09

Acord: Mesa del Parlament, 01.02.2011.

Finiment del termini: 17.02.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 01.02.2011.

Proposta de resolució sobre l’aturada dels
trens de la línia 2 de rodalia a l’estació del Prat
de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00012/09

Tramesa a la Comissió

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.02.2011 al 16.02.2011).
Finiment del termini: 17.02.2011, 9:30 hores.

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 01.02.2011.

Acord: Mesa del Parlament, 01.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes
Proposta de resolució sobre el desdoblament de l’eix viari comprès entre Tàrrega i Alfarràs i l’execució de les obres de la variant
de Bellcaire d’Urgell

Termini: 7 dies hàbils (del 08.02.2011 al 16.02.2011).
Finiment del termini: 17.02.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.02.2011.

Tram. 250-00010/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 01.02.2011.
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre l’establiment
d’una moratòria en l’obertura de dos nous
pous a la plataforma petroliera Casablanca
de Repsol, a la costa del Delta de l’Ebre
Tram. 250-00013/09

Núm. 16

Proposta de resolució de rebuig de les sentències del Tribunal Suprem amb relació al
sistema d’immersió lingüística i sobre la defensa d’aquest sistema d’acord amb la Llei
12/2009, d’educació
Tram. 250-00015/09

Tramesa a la Comissió
Presentació

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 01.02.2011.

Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 952 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.02.2011 al 16.02.2011).
Finiment del termini: 17.02.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.02.2011.

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari
d’Esquerra, d’acord amb allò que preveuen els articles 145
i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent
proposta de resolució sobre la Sentència del Tribunal Suprem contra la immersió lingüística de les escoles catalanes

Exposició de motius
Proposta de resolució sobre la reconsideració
de l’autorització i els ajuts al projecte del circuit internacional de kàrting de Llinars del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-00014/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 01.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.02.2011 al 16.02.2011).
Finiment del termini: 17.02.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.02.2011.

El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès tres sentències que, basant-se en la retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l’Estatut, insten el Govern a
modificar el sistema educatiu per equiparar el castellà
com a llengua vehicular al costat del català a totes les escoles «com a llengua vehicular de forma proporcional i
equitativa en tots els cursos del cicle d’ensenyament obligatori», és a dir, fins als 16 anys, el final de la ESO. La
sentència anuncia que la Generalitat haurà d’adaptar el
sistema d’ensenyament per garantir la presència del castellà de manera «equitativa» respecte del català.
El Suprem declara «el dret del recurrents al fet que el
castellà s’utilitzi també com a llengua vehicular en el sistema educatiu de la Comunitat Autònoma Catalunya i, en
conseqüència, la Generalitat haurà d’adoptar les mesures
que calgui per adaptar el seu sistema d’ensenyament a la
nova situació creada per la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera també el castellà com
a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, juntament amb el català». «De la mateixa manera, declarem
el dret del recurrent al fet que totes les comunicacions,
circulars i qualsevol altra documentació tant oral com
escrita que li siguin remeses pel centre [d’ensenyament]
siguin també en castellà», conclou la part dispositiva de
la sentència.
Aquesta és la primera de les afectacions directes de la
sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut que
es produeix; a més contra un aspecte nuclear com és la
immersió lingüística, que ha estat elogiat internacionalment com a model per preservar la llengua i garantir la
integració de les persones nouvingudes.
La legislació de l’Estat espanyol fa un tracte discriminatori envers el català, especialment si la comparem amb la
legislació dels altres estats plurilingües, i la nostra llengua és la menys protegida de la Unió Europea si la comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar
de parlants. El Govern espanyol aplica un tracte impositiu desmesurat, amb almenys 500 lleis que imposen la
llengua castellana al nostre territori.

3.10.25.
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Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i que
es troba encara en una situació de minorització del seu
coneixement i del seu ús, la bona aplicació i actualització
de la immersió lingüística és una eina fonamental per
garantir-ne la normalització, a més de garantir la cohesió
social.
Més de trenta anys han passat des del Reial Decret 2092/1978,
en què s’incorporava oficialment la llengua catalana al
sistema educatiu no universitari, i la immersió lingüística a Catalunya ha estat emulada, elogiada i reconeguda
arreu. Una immersió lingüística amb necessitats de millora, però que ha comportat un coneixement i un ús del
català difícils d’assolir sense la incorporació del context
escolar en sentit ampli i l’entorn de l’alumnat a les oportunitats d’ús de la llengua catalana.
Al final de l’escolarització obligatòria, l’alumnat de Catalunya té un coneixement de la llengua castellana igual
al que té l’alumnat de tot l’Estat, tal com afirma el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, desvinculant així l’adquisició de la llengua castellana del seu ús
escolar vehicular.
Per tot això el Grup Parlamentari d’Esquerra presenta
la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Manifesta el rebuig a les Sentències del Tribunal Suprem que signifiquen un atac directe i de conseqüències
greus per al sistema d’immersió lingüística a les escoles
catalanes, el suport al sistema d’immersió lingüística de
les escoles catalanes i el compromís d’actuar i vetllar pel
seu manteniment, millora i extensió.
2. Insta el Govern a vetllar pel manteniment, millora i
extensió del sistema d’immersió lingüística d’acord amb
els preceptes de la Llei d’educació de Catalunya
Palau del Parlament, 22 de gener de 2011
Anna Simó i Castelló
Portaveu

Proposta de resolució sobre la intercessió en
el conflicte de la línia de molt alta tensió entre Penyalba i Isona i l’aturada de la tramitació de l’avantprojecte
Tram. 250-00016/09

del Parlament, presenten la següent proposta de resolució sobre la construcció d’una línia elèctrica de molt alta
tensió (MAT) al Pallars Jussà.

Exposició de motius
El repte energètic és un dels més importants de la societat actual. Només si ens en sortim tenim garantit un
lloc entre les nacions capdavanteres al món. Experiències reeixides en altres llocs ens diuen que cal treballar
per assolir un sistema de proveïment energètic suficient,
de qualitat, provinent de fonts renovables i amb un baix
impacte en el medi ambient. L’assoliment d’un nivell òptim de qualitat en el subministrament elèctric no passa
precisament per la proliferació de línies de gran transport elèctric
Qualsevol actuació sobre el territori ha de significar una
millora tècnica, una reducció global efectiva de l’impacte sobre el medi i sobre el paisatge, i la minimització de
qualsevol afectació actual sobre les persones.
Red Eléctrica Española (REE) promou la construcció
d’una línia elèctrica de molt alta tensió (MAT) entre
Penyalba i Isona, de 400 kV, amb la intenció d’unir les
centrals aragoneses de Castellnou (Terol) i Escatrón (Saragossa) amb la xarxa catalana i la línia elèctrica de molt
alta tensió Sentmenat-Bescanó-Baixàs. El projecte de
línia, de fins a 85 km de recorregut (uns 15 a la demarcació de Lleida), afecta 14 municipis lleidatans de l’Alta
Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà
A final del 2008, REE va presentar als municipis afectats
un primer esbós del projecte de línia de MAT PenyalbaMontsó-Isona. El projecte va topar immediatament amb
l’oposició dels ens locals afectats, que hi van presentar al·
legacions, així com de la societat civil, que es va organitzar en la Plataforma Unitària contra l’Autopista Elèctrica
El febrer de 2010, REE va anunciar que pensava presentar a informació pública el traçat definitiu de la MAT
abans d’acabar el 2010, un cop valorades les al·legacions
contràries a la infraestructura presentades per 18 municipis (9 de Catalunya i 9 d’Aragó).
A principi d’agost de 2010 van aparèixer plantades estaques que marcaven un dels traçats plantejats per a la
MAT en finques dels municipis de Castell de Mur, Gavet
de la Conca, Llimiana i Tremp (Pallars Jussà), sense que
REE hagués avisat prèviament als ajuntaments o els propietaris del terrenys. El traçat corresponia a l’alternativa
C, que en terres catalanes passa a prop dels nuclis de
Puigverd, Vilamolat de Mur i Sant Serni, abans d’arribar
a la subestació de Figuerola d’Orcau
El 17 de gener de 2011 es va produir una reunió de Red
Eléctrica Española va amb els alcaldes dels municipis
afectats per presentar-los l’avantprojecte d’aquest corredor elèctric que ha d’unir Catalunya i Aragó passant
pel Pallars Jussà sense que s’arribés a cap acord. Posant
de manifest la poca transparència, manca de diàleg, i les
decisions imposades al territori.

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 953 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló Portaveu i Carmel Mòdol i Bresoli
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra, d’acord amb
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament
3.10.25.

Núm. 16

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
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– «Intercedir en el conflicte de línia de molt alta tensió
Penyalba-Isona, defensant la solució més satisfactòria per
al conjunt del país i pels municipis afectats, expressada
pels seus representats institucionals, i fer les gestions necessàries davant l’Estat per aturar la tramitació de l’avantprojecte»
Palau del Parlament, 24 de gener de 2011
Anna Simó i Castelló
Portaveu

Carmel Mòdol i Bresoli
Diputat

Núm. 16

la gent gran al seu municipi, impulsant la redacció d’un
projecte de rehabilitació i adequació de l’antiga seu de l’Estació Enològica (propietat municipal) de la citada localitat
per a destinar-lo a aquesta finalitat. Per tal de fer-ho possible, es va licitar la redacció d’un projecte durant l’any 2008
i es va possibilitar la seva redacció amb una dotació pressupostària específica.
Alhora, un important moviment ciutadà aplegat al voltant
de l’Associació de caràcter social Fem Pinya, ha recollit
3.645 signatures de suport mitjançant una campanya de
suport ciutadà a la construcció del nou equipament.
Per tot això, els Grups Parlamentaris sotasignats presenten la següent:

Proposta de resolució sobre l’ampliació
de places residencials per a la gent gran a
l’Alt Penedès i sobre la construcció d’una
residència per a la gent gran a Vilafranca del
Penedès

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
1. Incloure a la programació territorial dels recursos
d’atenció social especialitzada i domiciliària a Catalunya, l’ampliació de places residencials per a persones
grans al territori de la comarca de l’Alt Penedès.

Tram. 250-00017/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1023 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

2. En funció del primer punt i per tal de donar-li compliment, establir un conveni amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per tal de construir i posar en marxa
un equipament residencial per a la gent gran a la seu de
l’antic edifici de l’estació enològica (INCAVI).

A la Mesa del Parlament

Parlament de Catalunya, 21 de gener del 2011

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, Roberto Labandera Ganachipi, Diputat del
Grup Parlamentari Socialista, Dolors Camats i Luis,
Portaveu del Grup Parlamentari d’ICV - EUiA i Laura
Massana i Mas, Diputada del Grup Parlamentari d’ICVEUiA, d’acord amb això que estableixen els articles 145
i 146 del Reglament del Parlament de Catalunya, presenten la següent Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència per a la gent gran a l’antic edifici de
l’Estació Enològica a Vilafranca del Penedès:

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC; Dolors Camats i Luis, portaveu ICV - EUiA; Roberto Labandera
Ganachipi, diputat GP SOC; Laura Massana i Mas, diputada ICV - EUiA

Proposta de resolució sobre la presentació
d’un projecte de codi d’ètica policial
Tram. 250-00018/09

Exposició de motius
L’atenció adequada de la gent gran ha de ser un dels objectius prioritaris de l’acció del Govern de la Generalitat
de Catalunya. En aquest sentit, els anteriors Governs han
impulsat un important conjunt de mesures per tal de garantir la qualitat i la proximitat de les prestacions a les
persones grans del nostre país. L’acció de molts Ajuntaments catalans ha estat, també, orientada a generar i
possibilitar recursos i equipaments per a la gent gran a
l’àmbit local.
Vilafranca del Penedès és la capital de la comarca de l’Alt
Penedès i compta amb una població de 38.218 habitants
(any 2010). D’aquesta població aproximadament un 15% és
major de 65 anys. En xifres, la ciutat compta amb 4.864 re
sidents entre 65 i 84 anys i 819 persones majors de 85 anys.
Cal sumar, a aquestes dades, que la ciutat dóna servei a la
comarca i que la població major de 65 anys és de 15.841 per
sones al conjunt de l’Alt Penedès, 2.283 dels quals superen
els 85 anys. La manca de places de residències és notòria
malgrat els esforços públics i privats dels darrers anys. Per
aquest motiu, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès va
preveure, l’any 2007, la construcció d’una residència per a
3.10.25.

Proposta de resolució

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1036 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament
El grup parlamentari d’ICV-EUiA, d’acord amb el que
preveu els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent proposta de resolució:

Exposició de motius
El Govern de la Generalitat ha derogat el Codi d’Ètica Po
licial que havia entrat en vigor el 17 de novembre de 2010
sense aprovar-ne un altre de diferent. Aquest fet comporta que la Policia de Catalunya resti ara sense Codi d’Ètica
quan l’existència d’aquest text legal és fruit de les recomanacions de diversos organismes internacionals. La derogació del Codi d’Ètica Policial pot comportar una pèrdua
d’imatge del Cos de Mossos d’Esquadra, ja que l’aprovació
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del Codi havia suscitat comentaris favorables en diversos
àmbits del món del Dret i la defensa dels drets humans. La
dimissió com a president del Codi d’Ètica Policial d’una
persona amb tant de prestigi com l’ex fiscal anticorrupció
Carlos Jiménez Villarejo, suposa un motiu de preocupació afegit.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a presentar en
el termini de tres mesos un projecte de nou Codi d’Ètica
Policial.
Palau del Parlament, 26 de gener de 2011
Dolors Camats i Luís
Portaveu

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Núm. 16

econòmica de la comarca i de la seva zona d’influència,
justifiquen prou una millora de les seves comunicacions
per ferrocarril, bastant deficients actualment per la xarxa
convencional de rodalies.
Els trens AVE, per les seves característiques, realitzen
poques parades en el seu recorregut, concentrant les seves aturades comercials en les localitats de major població i activitat econòmica. Si no fos per les característiques tècniques de l’AVE i la proximitat a Barcelona, la
zona d’influència de Vilafranca del Penedès, per la seva
població i activitat econòmica i turística, justificaria l’a
turada dels combois de l’AVE.
Malgrat això, els trens AVANT que es van concebre com
trens ràpids per unir les principals localitats catalanes,
actualment no s’aturen tampoc a Vilafranca del Penedès,
sense que hi hagi cap justificació de perquè no es fa aquesta aturada comercial que en el moment de la concepció del
servei AVANT si que es va anunciar.

Proposta de resolució sobre l’estudi de la via
bilitat que els trens AVE i Avant s’aturin a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)

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

Tram. 250-00019/09

Proposta de resolució

Presentació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar el Govern de l’Estat que:

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1079 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Dolors Montserrat i
Culleré, Josep Llobet Navarro, diputada i diputat, d’acord
amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament
de la Cambra presenta la següent proposta de resolució
per tal de ser substanciada a la Comissió de Territori i
Sostenibilitat:

1. Estudiï la viabilitat de que els combois de tren AVE
Barcelona-Madrid facin dues aturades comercials al dia
a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).
2. Els combois de tren AVANT que fan el recorregut
Lleida - Camp de Tarragona - Barcelona incorporin com
a aturada comercial l’estació de Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès).
Palau del Parlament, 21 de gener de 2011
Enric Millo i Rocher, portaveu; Mª Dolors Montserrat i
Culleré, Josep Llobet Navarro, diputats

Exposició de motius
La línia d’Alta Velocitat Madrid-Barcelona-Frontera
Francesa, travessa diverses comarques catalanes en el
seu recorregut, entre elles el Penedès. Al seu pas per Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), l’AVE travessa soterrat per la ciutat.
En l’entorn de Vilafranca del Penedès es produeix una
alta concentració de població i d’activitat econòmica vinculada a la indústria del vi i el cava. L’Alt Penedès concentra 105.000 habitants i la veïna comarca del Garraf,
millor comunicada ara amb el desdoblament de la C15 (Eix
Diagonal), concentra a 145.000 habitants i una important
activitat turística. Les comarques properes, el Baix Penedès (100.000 hab.) o que estaran comunicades a través de
l’Eix Diagonal amb Vilafranca com l’Anoia (118.000 hab.)
o el Bages (185.000 hab.) fan que en la zona d’influència
de Vilafranca del Penedès, sense comptar municipis del
Baix Llobregat Nord, es concentrin prop de 550.000 habitants.
Malgrat que la línia d’alta velocitat travessa la comarca
i passa per la seva capital, Vilafranca del Penedès, ni els
trens de l’AVE, ni tan sols els trens AVANT, s’aturen a
la capital del Penedès. L’important població i activitat
3.10.25.

Proposta de resolució sobre la reducció de la
circulació de vehicles pesants els dies festius
Tram. 250-00020/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1080 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Dolors Montserrat i Culleré, diputada, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra
presenta la següent proposta de resolució per tal de ser
substanciada a la Comissió d’Interior:

Exposició de motius
Les carreteres catalanes tenen establertes una sèrie de
restriccions a la circulació de vehicles pesants durant la
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majoria de caps de setmana de l’any i en altres festius
senyalats per a la possible gran afluència de vehicles a la
xarxa viària. Aquestes restriccions afecten a les principals carreteres catalanes.
Les restriccions es fixen anualment per part del Servei
Català de Trànsit a través d’una resolució que estableix el
calendari de restricció de circulació, les carreteres afectades, el tipus de vehicles afectats i les excepcions que hi
pugui haver.
En els darrers anys tant la comunitat autònoma del País
Basc com la de Catalunya havien establert restriccions
molt importants al trànsit de vehicles pesants per la xarxa viària durant els caps de setmana. L’any 2009 els responsables de trànsit del País Basc van anunciar la retirada de les restriccions genèriques que fins ara operaven des
de les 22 hores de dissabte a les 22 hores de diumenge.
Mentrestant, el Servei Català de Trànsit per mitjà de la
Resolució IRP/4155/2010, de 21 de desembre, per la
qual s’estableixen les mesures de regulació de la circulació i del transport de mercaderies per les carreteres
de Catalunya per al 2011, va optar pel manteniment de
les actuals restriccions que representen un obstacle al
transport de mercaderies, especialment pel corredor mediterrani cap a Europa. Les restriccions actuals representen
17 dies de prohibició de circulació que venen a representar
en termes de dies laborables gairebé un mes d’activitat.
Per aquets motius el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reduir per a l’any 2011, les restriccions genèriques
de circulació de vehicles pesants a la xarxa viària catalana en dies festius.
Palau del Parlament de Catalunya, 19 de gener de 2011
Josep Enric Millo i Rocher

Dolors Montserrat i Culleré
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Exposició de motius
L’N141 uneix Salt amb Anglès. Juntament amb la C63,
aquestes dues carreteres segueixen les valls del Ter i el
Brugent. L’N141 és una carretera desfasada pel que fa a
traçat i prestacions i amb una alta intensitat de trànsit.
L’any 2006 (darreres dades disponibles de la Generalitat)
presentava una Intensitat Mitjana Diària (IMD) de 9.550
vehicles dia, una IMD que és superior els dies laborables. A més, hi transiten prop de 700 vehicles pesants
cada dia. La C63, especialment en el tram entre Anglès i
Amer també és una carretera amb greus deficiències que
afecten especialment a la seguretat viària.
La carretera actual és estreta i no disposa de vorals en
gran part del seu recorregut i suporta un trànsit molt intens de vehicles pesants de les explotacions d’àrids que
hi ha a tota la zona.
El mes de gener de 2010, el Consell d’Administració de
GISA va adjudicar la redacció del projecte constructiu
del condicionament de la C63 i l’N141 entre Amer i Bescanó per un valor d’1,2 milions d’euros.
Els projectes de millora dels diversos trams i variants es
troben en diferents fases de tramitació. Malauradament,
però, la retallada pressupostària ha afectat a molts projectes i en aquest moments no hi ha una previsió d’inici
d’obres.
La carretera necessita d’una urgent millora de les seves
prestacions. L’actual via s’ha d’eixamplar fins als 10 metres d’amplada, amb 3,5 metres per carril i vorals de 1,5
metres, el que milloraria considerablement la precària
seguretat de la via, que malauradament s’ha emportat
vides humanes durant els darrers anys.
La mala carretera afecta al desenvolupament econòmic
dels municipis de la zona, que tenen aquesta via com a
pas obligat pels seus desplaçaments a la ciutat de Girona.
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 Generalitat a:

Proposta de resolució sobre el projecte de
les carreteres N-141 i C-63 entre Salt i Amer
Tram. 250-00021/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1081 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

1. Presentar durant el primer semestre de 2011, el projecte constructiu redactat i el calendari d’execució de les
obres de millora i ampliació de les carreteres N141 i C63
entre Salt (Gironès) i Amer (La Selva).
2. Iniciar, abans de finalitzar l’any 2011, l’execució de les
obres de millora i ampliació de les carreteres N141 i C63
entre Salt (Gironès) i Amer (La Selva).
Palau del Parlament, 26 de gener de 2011
Josep Enric Millo i Rocher, Mª Dolors Montserrat i
Culleré, Josep Llobet Navarro

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Dolors Montserrat
i Culleré i Josep Llobet Navarro, diputats, d’acord amb
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de
la Cambra presenten la següent Proposta de resolució,
per tal que sigui substanciada davant de la Comissió de
Territori i Sostenibilitat:
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre l’increment de
la vigilància a la xarxa viària
Tram. 250-00022/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1082 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.02.2011
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2. Incrementar la vigilància sobre les principals àrees logístiques i magatzems de mercaderies que estan veient
incrementats els robatoris.
3. Adoptar mesures especials de vigilància a la xarxa
viària, estacions de servei i àrees de descans en relació
a l’actuació de bandes organitzades que cometen robatoris sobre els turistes que ens visiten durant la temporada
d’estiu.
Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Pere Calbó i Roca, Maria Dolors Montserrat i Culleré,
Diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145
i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent
proposta de resolució per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior:

Exposició de motius

Josep Enric Millo i Rocher, Pere Calbó i Roca, Mª Dolors Montserrat i Culleré

Proposta de resolució sobre la creació
d’una unitat específica dels Mossos d’Esquadra per als delictes contra els vehicles
de transport de mercaderies per carretera
Tram. 250-00023/09

El transport per carretera és la principal via a través de
la qual surten les mercaderies de les nostres fàbriques i
centres de distribució de mercaderies cap a l’estranger.
Però la inseguretat en el transport de mercaderies es ve
incrementant en els darrers temps per la proliferació de
robatoris i atracaments als vehicles quan estan aturats
o en centres logístics. La Transported Asset Protection
Associaction (TAPA) ha denunciat com la crisi econòmica està provocant un increment en els atacs i furts a les
cadenes de transport.
L’associació ha denunciat que Espanya és el segon país
de la zona EMEA (Europa, Orient Mitjà i Àfrica) amb
un major índex de robatoris en el transport, després del
Regne Unit.
En les darrers mesos, amb probabilitat com a fruit de la
crisi econòmica segons el sector, s’han incrementat els
robatoris en les instal·lacions logístiques i centres de magatzematge, tot i que en els darrers anys aquesta tendència havia anat disminuint.
El que si que s’ha pogut reduir són els casos de segrestos
de vehicles, gràcies a que el sector ha fet una gran inversió en entrenar els conductors per ajudar-los a evitar
atacs violents.
Catalunya ha estat en el passat, una zona molt afectada
per bandes que actuaven a la xarxa viària i que tenien
com a víctimes mes habituals tant els camions de transport de mercaderies com els turistes que visitaven Catalunya amb els seu vehicle particular.

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1083 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Pere Calbó i Roca, Maria Dolors Montserrat i Culleré,
Diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145
i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent
proposta de resolució per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior:

Exposició de motius
Els robatoris a vehicles de transport de mercaderies a
la xarxa viària catalana es venen incrementant en els
darrers mesos. Als robatoris de mercaderia, s’han afegit
darrerament, el robatori del vehicle per tal de cometre
altres delictes.
Les associacions del sector del transport fa temps que
venen reclamant la construcció d’àrees de descans vigilades en els principals corredors viaris de transport. De
la mateixa manera s’ha reclamat la creació d’una unitat
especialitzada de la Guàrdia Civil de trànsit per a la vigilància de les àrees de descans.

Proposta de resolució

A Catalunya, els Mossos d’Esquadra tenen atribuïda la
vigilància de les carreteres catalanes. Els robatoris a les
carreteres catalanes són freqüents, com a la resta de l’Estat i especialment en les àrees de descans de les autopistes on els camions que venen de tot l’Estat, travessant
Catalunya, han d’esperar per accedir a França.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

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

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

1. Incrementar la vigilància a la xarxa viària, estacions
de servei i àrees de descans habituals de les flotes de camions per tal de millorar la seguretat del transport de
mercaderies per carretera.
3.10.25.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a crear una unitat específica dels Mossos d’Esqua-
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dra de trànsit que s’encarregui de la vigilància i persecució dels robatoris i altres delictes contra els vehicles de
transport de mercaderies per carretera, especialment a
les àrees de descans.
Palau del Parlament, 26 de gener de 2011
Josep Enric Millo i Rocher, Pere Calbó i Roca, Mª Dolors Montserrat i Culleré

Núm. 16

rec de l’administració, però sembla més pràctic i econòmic que l’administració s’adreci de forma bilingüe als
ciutadans residents fora de Catalunya que són sancionats
pel Servei Català de Trànsit per infraccions comeses durant la seva estada o pas per Catalunya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

Proposta de resolució sobre la redacció bilingüe de les notificacions per sancions de
trànsit
Tram. 250-00024/09

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1084 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Pere Calbó i Roca, Diputat, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent proposta de resolució per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’interior:

Exposició de motius
Catalunya és una terra de pas. Per la xarxa viària catalana circulen cada dia milers de vehicles que passen per
Catalunya camí d’Europa, la península o l’Àfrica. Per
altre banda, moltes persones d’altres comunitats autònomes o països, amb els seus vehicles, visiten Catalunya
per turisme, negocis, activitats esportives, etc.
Durant la seva estada a Catalunya o durant el seu recorregut per terres catalanes, alguns d’aquests vehicles poden
cometre diferents tipus d’infraccions de trànsit, ja siguin
per distraccions, desorientació o conducció imprudent.
En el cas d’infraccions en que intervé un agent de policia, els ciutadans estrangers han de fer el pagament de la
sanció en el moment de la infracció, però els ciutadans
espanyols només han de ser notificats.
Però darrerament, la major part de les sancions són imposades pels radars de trànsit instal·lats per tota la xarxa
viària catalana. Aquests radars generen una sanció que
és posteriorment notificada al domicili del titular del vehicle.
En aquest cas, moltes persones amb residència fora de
Catalunya, reben una sanció del Servei Català de Trànsit
que d’acord amb la llei de política lingüística està notificada exclusivament en català, llengua que segurament
no coneixen i que tampoc tenen obligació de conèixer-la.
Aquesta situació els pot provocar certa indefensió respecte al contingut, motius i terminis de la sanció. Aquest
fet, incrementa el rebuig que genera la pròpia sanció.
D’acord amb la pròpia Llei de Política Lingüística, aquests
ciutadans tindrien el dret a reclamar una traducció a càr3.10.25.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realitzar les notificacions per sancions de trànsit
de forma bilingüe en català i castellà, especialment per a
tots aquells ciutadans residents en altres comunitats autònomes de l’Estat.
Josep Enric Millo i Rocher

Pere Calbó i Roca

Proposta de resolució sobre la posada en
marxa d’un pla de millorament de l’estació
de tren de Lavern-Subirats (Alt Penedès)
Tram. 250-00025/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1085 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Josep Llobet Navarro, Maria Dolors Montserrat i Culleré, Diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles
145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent proposta de resolució per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat:

Exposició de motius
Moltes de les estacions de tren presents a les poblacions
de Catalunya no estan adaptades per a persones amb mo
bilitat reduïda. Aquesta situació és encara més preocupant en aquelles petites poblacions on la manca d’inver
sions per part de l’Administrador d’Infraestructures
Ferroviàries (ADIF) està ocasionant importants problemes de deteriorament de les seves instal·lacions i per la
manca de determinats serveis que millorarien la seguretat dels seus usuaris.
En aquesta situació es troba l’estació de Lavern-Subirats,
de l’Alt Penedès. Des de fa molt temps no s’ha actuat per
la millora d’aquesta infraestructura ferroviària el que
està comportant molts inconvenients a aquelles persones
amb una mobilitat reduïda com pot ser el cas de persones
grans. Actualment la distància entre les andanes i el tren
ronda el mig metre, inclòs depenent del tren els supera
àmpliament. Ja s’ha produït diversos incidents en els que
la gran distància entre l’esglaó del tren i l’andana és el
problema.
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Un problema que pot ser superat per persones amb plena
mobilitat, però que poden suposar la necessitat d’ajuda a
aquelles persones amb mobilitat reduïda i fins i tot, pot
arribar a representar la impossibilitat d’utilitzar aquesta
estació per representar un inconvenient insuperable.
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 Generalitat de Catalunya a realitzar les gestions necessàries
davant el Ministeri de Foment i l’ADIF per tal de posar
en marxa un pla de millora de l’estació de tren de Lavern-Subirats (Alt Penedès) amb el que garantir la plena
accessibilitat en aquesta estació ferroviària.
Palau del Parlament, 26 de gener de 2011
Josep Enric Millo i Rocher, Josep Llobet Navarro, Mª
Dolors Montserrat i Culleré

Proposta de resolució sobre l’agilitació de les
tramitacions i l’execució del projecte de desdoblament de la carretera C-55 entre Castellbell i el Vilar i Manresa
Tram. 250-00026/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1086 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

Núm. 16

nera que els mossos han prioritzat la vigilància d’aquesta
carretera i la realització de freqüents controls.
Durant el passat mes de maig s’ha constituït una plataforma formada per familiars de morts al quilòmetre 27
de la C-55, entre Olesa de Montserrat i Manresa. Certament, les dades d’accidentalitat en aquesta carretera, i
concretament en el punt quilòmetre 27 és esfereïdora: 10
morts i 150 ferits en els darrers dos anys, i concretament
en el fatídic quilòmetre 27, han estat 12 les persones que
han perdut la vida durant els darrers 10 anys.
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 Generalitat a:
1. Dur a terme les accions necessàries per agilitar les tramitacions i l’execució del projecte de desdoblament de la
C-55, entre Castellbell i el Vilar i Manresa.
2. Abordar en primer lloc, en la mesura que el projecte sigui divisible per trams, aquells trams que han de substituir
els trams actuals que presenten una sinistralitat més gran.
3. En tant que no iniciï la execució del desdoblament,
adoptar mesures que permetin descongestionar aquesta
via, com per exemple reduccions o bonificacions dels peatge de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet.
4. Procedir immediatament a senyalitzar adequadament
com a punt negre de la xarxa viària el quilòmetre 27 de
la carretera C-55 entre Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) i Manresa (Bages).
Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Josep Llobet Navarro, Maria Dolors Montserrat i Culleré, Diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles
145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent proposta de resolució per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat:

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de
la mesura relativa a la limitació de velocitat
a les vies d’accés a Barcelona
Tram. 250-00027/09

Exposició de motius
La carretera C-55 entre Olesa de Montserrat i Manresa
és la alternativa a la autopista de peatge C-16, en la que
les especials característiques orogràfiques del territori
que travessa provoca que el seu traçat tingui pendents
pronunciats i revolts tancats. La seva secció d’un carril
per sentit de circulació, el seu ús, amb una IMD de gaire
bé 30.000 vehicles diaris, i el gran nombre de vehicles
pesats que hi circulen, fan d’aquesta una carretera que
comporta força perills.
Certament, el Govern de la Generalitat té coneixement
d’aquesta circumstància ja que el desembre de 2007 es
va sotmetre a informació pública els estudis informatiu
i d’impacte ambiental del desdoblament d’aquesta carretera que suposa una inversió de 265 milions d’euros.
També la perillositat d’aquesta carretera és coneguda pel
Servei Català de Trànsit que hi destina esforços per tal
d’intentar evitar la accidentalitat de la mateixa, de ma3.10.25.

Josep Enric Millo i Rocher, Josep Llobet Navarro, Mª
Dolors Montserrat i Culleré

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1087 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Pere Calbó i Roca, Diputat, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent proposta de resolució per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’interior:

Exposició de motius
Davant les dades que mostraven els alts nivells de contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona i al seu
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entorn, l’anterior Govern de la Generalitat va posar en
marxa el Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació
del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire
als municipis declarats zones de protecció especial de
l’ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23
de maig, contempla un conjunt de mesures, 73 en total,
amb l’objectiu de restaurar la qualitat de l’aire i de la
protecció de l’ambient atmosfèric.

mantenir, ni tan sols flexibilitzar una mesura que ha demostrar que no assoleix els objectius pels quals va ser
adoptada. Únicament l’afany recaptatori dels radars
instal·lats en aquestes vies pot ser el motiu de mantenir la
vigència de la velocitat variable.

Concretament el Decret estableix l’objecte del Pla d’actuació en «establir les mesures necessàries per prevenir
i reduir l’emissió de diòxid de nitrogen i partícules en
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres a les zones
de protecció especial delimitades mitjançant el Decret
226/2006, de 23 de maig, a fi de millorar la qualitat de
l’aire i complir els límits fixats al Reial decret 1073/ 2002,
de 18 d’octubre, definits per preservar i/o reduir els efectes
nocius sobre la salut humana i el medi ambient en el seu
conjunt».

Proposta de resolució

Una de les mesures contemplades, i que ha estat fortament contestada per la ciutadania, és la que consisteix en
reduir la velocitat màxima, a determines autovies i autopistes de l’entorn metropolità de Barcelona, a 80 km/h.
Amb l’excusa de millorar la mobilitat i per qüestions ambientals l’anterior Govern limitar la velocitat i va instal·
lar en aquestes vies diversos radars per controlar la velocitat i sancionar a aquells conductors que sobrepassessin
la velocitat fixada en cada moment.

Josep Enric Millo i Rocher

Des d’un inici, agents socials i expert van demostrar que
la mesura proposada pel Govern era ineficaç pels propòsit perseguits. Dades del propi Govern han demostrat
que el pla de millora de la qualitat de l’aire no ha respòs
a les seves expectatives. Segons les últimes dades a les
que hem pogut tenir accés (febrer 2009), demostren que
la velocitat variable havia de reduir en el primer any des
de la seva posada en marxa un 30% les emissions a l’atmosfera, mentre que en 2008 només s’han reduït un 11%
de mitjana enlloc del 30% fixat pel Govern.

Presentació

El que sí augmentat són les sancions de trànsit imposades del Servei Català de Trànsit per superar la velocitat
fixada en cada moment. Durant el primer any de vigència de la velocitat variable (2008), el Servei Català de
Trànsit va imposar 29.762 sancions per excés de velocitat. En el 2009 les sancions per excés de velocitat van
arribar a les 170.499.
Davant aquesta situació, l’anterior Govern de la Generalitat continua defensant la necessitat de mantenir la proposta de la velocitat variable per una qüestió ambiental,
quan ha quedat demostrat que és completament ineficaç.
Per això va prorrogar la vigència del Pla d’Actuació per
a la millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric,
mantenint per aquest any 2010 una reducció mitjana de
les emissions del 30%.
Per la seva part, aquest Parlament durant la VIII Legislatura va instar al Govern a flexibilitzar la mesura de la
velocitat variable però mai es va produir la citada flexibilització. Els membres que formen l’actual Govern de la
Generalitat i la formació política que el sustenta, abans
de la seva arribada al Govern sempre han manifestat la
seva voluntat de flexibilitzar la velocitat variable en les
vies d’accés a la ciutat de Barcelona. Però no té cap sentit
3.10.25.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de deixar sense efecte la mesura de la velocitat
variable en les vies d’accés a Barcelona prevista Decret
152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació
per a la millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.
Palau del Parlament, 26 de gener de 2011
Pere Calbó i Roca

Proposta de resolució sobre la neteja de les
vies del tren
Tram. 250-00028/09

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1088 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Josep Llobet Navarro, Diputat, d’acord amb allò que
preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent proposta de resolució per tal
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i
Sostenibilitat:

Exposició de motius
Només cal observar l’entorn de les vies dels trens per
observar el mal estat en el que es troba. La brutícia i deixadesa no es correspon als últims mesos, en les vies de
nombrosos trajecte podem observar aquesta lamentable
situació. Són molts els exemple pel que no podrem determinar en quins punts poden trobar aquesta situació.
Fins ara s’ha treballat per millorar la neteja de les vies a
les estacions de trens. S’ha treballat en aquest sentit i ha
donat els seus fruits. En pocs punt trobem les típiques
burilles llençades des de les andanes a les vies pels usuaris del tren. Però les vies situades a l’exterior continuen
sent les gran oblidades.
Som conscients que són molts els quilòmetres de vies i
les seves immediacions que s’han de netejar de brossa,
deixalles de tota mena, pintades, etc. I que també aquest
problema no només s’acaba amb l’actuació de l’ens responsable de les vies, sinó que també l’actitud dels ciutadans és molt important. Tots som responsables del estat
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d’aquestes instal·lacions i per tant, tots hem de treballar
per garantir una neteja adequada de les vies. Però mentre aquesta cultura acabi imperant passaran molts anys i
s’ha de posar els mitjans necessaris per intentar millorar
la imatge de les vies i del seu entorn.
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 Generalitat de Catalunya a reiterar la sol·licitud a l’ADIF per tal
que acceleri les actuacions pendents per a netejar les vies
que passen per Catalunya i l’entorn d’aquestes, tot prioritzant aquelles que presenten una pitjor situació.
Palau del Parlament, 26 de gener de 2011
Josep Enric Millo i Rocher

Josep Llobet Navarro

Núm. 16

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a sol·licitar a l’ADIF que iniciï totes
les actuacions necessàries per a netejar de pintades, brutícia, etc. les vies i les instal·lacions ferroviàries de l’estació de Renfe al municipi del Vendrell (Baix Penedès).
Palau del Parlament, 26 de gener de 2011
Josep Enric Millo i Rocher, Josep Llobet Navarro,
Rafael Luna Vivas

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del
servei Sanitat Respon
Tram. 250-00030/09

Presentació

Proposta de resolució sobre la neteja de les
vies del tren i de les instal·lacions ferroviàries
de l’estació de Renfe del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 250-00029/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1089 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Eva García i Rodríguez, Diputada, d’acord amb allò que
preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenta la següent proposta de resolució per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de Salut:

Exposició de motius

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Josep Llobet Navarro, Rafael Luna i Vivas, Diputats,
d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent proposta
de resolució per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat:

Exposició de motius
Només cal observar l’entorn de les vies dels trens per
observar el mal estat en el que es troba. La brutícia i deixadesa no es correspon als últims mesos, en les vies de
nombrosos trajecte podem observar aquesta lamentable
situació. Un cas concret d’aquesta situació són les vies i
les instal·lacions ferroviàries de l’estació de Renfe al municipi de El Vendrell (Baix Penedès), que estan plenes de
pintades, brutícia, etc.
Les estacions de tren continuen sent la porta d’entrada a
les ciutats per centenars de persones que utilitzen aquest
transport de comunicació. La imatge que projecta sobre
la ciutat a aquelles persones que només estan de pas en el
trajecte de tren, no es correspon amb la situació d’aquesta vila tarragonina.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
3.10.25.

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1090 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, entre els serveis d’atenció ciutadana que ofereix,
cal destacar la línia telefònica d’atenció coneguda com a
«Sanitat Respon». Es tracta d’un telèfon on els ciutadans
poden dirigir-se per resoldre qualsevol dubte relacionada
amb la seva salut, o per consultes relacionades amb la sanitat en general. L’operativitat d’aquesta línia de consulta
fa que estigui en servei les 24 hores del dia, els 365 dies
de l’any, a tot el territori de Catalunya.
La Generalitat de Catalunya disposa, en la mateixa línia
que Sanitat Respon, serveis d’assessorament i informació d’altres àmbits no sanitaris com la informació ciutadana, l’atenció a la víctima de violència de gènere, l’atenció a la infància i l’adolescència, etc. Gran part d’aquest
serveis d’atenció, assessorament i informació ciutadana
són gratuïts pels ciutadans, encara que el mitjà utilitzat
per realitzar-la sigui la via telefònica. El mecanisme que
permet aquesta realitat és la utilització dels números
gratuïts, amb la qual cosa la trucada no suposa cap tipus
de cost pel usuari que l’utilitzi.
Degut a la continua operativitat i eficàcia del «Sanitat
Respon» aquest és un servei que dia rere dia utilitzen
molts ciutadans. Però la seva utilització a diferència d’altres serveis que ofereix la Generalitat, fins ara comporta
una despesa econòmica pels ciutadans que en fan ús, ja
que la tarifa telefònica no és gratuïta. En aquest sentit, el
propi Departament de Salut té línies d’atenció ciutadana
gratuïtes com la Línia Verda que gràcies a una resolució
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adoptada per aquest Parlament va aconseguir la gratuïtat
d’aquest servei per aquells ciutadans que l’utilitzin.

nòmicament si no es lluita i s’acaba amb la venda il·legal
de productes al carrer.

Al igual que el servei Línia Verda, o d’altres, el Sanitat
Respon ha de poder gaudir de les mateixes condicions,
és a dir, ha de ser gratuït i no representar cap cost per
aquells usuaris que volen fer-ne ús.

Les autoritats, a través tant de les policies locals com del
cos de Mossos d’Esquadra no poden excusar-se, com en
el passat, en les seves respectives competències per no
lluitar amb contundència contra la venda il·legal al carrer
per una banda i la venda de falsificacions, còpies il·legals
i imitacions per un altre que es produeixen conjuntament
en el fenomen del top manta. La policia ha d’actuar amb
contundència contra el top manta al carrer igual que actua contra altres conductes il·legals.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en
marxa, de forma immediata, les actuacions necessàries
per tal que la utilització del servei Sanitat Respon per
part dels ciutadans sigui gratuïta.
Palau del Parlament, 26 de gener de 2011
Josep Enric Millo i Rocher

Eva García Rodríguez

Proposta de resolució sobre l’increment de
la persecució de la venda il·legal al carrer

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que a través del cos de Mossos d’Esquadra-Policia de
la Generalitat, incrementi la persecució de la venda il·legal
al carrer, coneguda com a top manta i la venda il·legal de
còpies, imitacions i falsificacions de productes.
Palau del Parlament, 26 de gener de 2011
Josep Enric Millo i Rocher

Pere Calbó i Roca

Tram. 250-00031/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1091 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Pere Calbó i
Roca, diputat, d’acord amb allò que preveuen els articles
145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent Proposta de resolució per tal que sigui substanciada davant de la Comissió d’Interior:

Exposició de motius

Tram. 250-00032/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1092 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

En els darrers anys, s’ha produït la consolidació de la
venda de productes al carrer, coneguda popularment
com el top-manta. El que hauria de ser un fet extraordinari s’ha convertit arreu del territori en un fet habitual
amb la impunitat absoluta d’aquells que el practiquen.
Els productes venuts en el top manta acostumen a ser
còpies, falsificacions o imitacions de productes protegits
amb patents i drets d’autor. Però malauradament no es
posa tot l’èmfasi que seria necessari en la persecució de
la venda de còpies il·legals o falsificacions de productes
en el carrer com els esforços que es destinen al cobrament de drets d’autor o perseguir determinades conductes dels particulars.
La venda en el top manta crea un gran perjudici especialment al comerç urbà de proximitat que és el que un
dia i un altre veu com impunement a les portes del seu
establiment li estan fent una competència il·legal que no
paga ni impostos ni cap contribució o assegurança. El
comerç urbà de proximitat dona vida als barris i als centres urbans però en molts casos pot resultar inviable eco3.10.25.

Proposta de resolució sobre la idoneïtat de
l’emplaçament proposat per a la construcció d’un aeroport corporatiu i empresarial a
Igualada i Òdena (Anoia) i sobre la concreció dels terminis d’execució

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Pere Calbó i Roca, Josep Llobet Navarro, Diputats,
d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent proposta
de resolució per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat:

Exposició de motius
En el mes de juny de 2009, la Generalitat de Catalunya
va declarar la idoneïtat de la ubicació proposada pels
ajuntaments d’Igualada i Òdena i el consorci de gestió de
l’aeròdrom d’Igualada-Òdena, per l’emplaçament del futur aeroport corporatiu-empresarial. El Departament de
Política Territorial i Obres públiques va prendre aquesta
decisió un cop va comprovar que la proposta de situar-lo
en l’àrea on hi ha actualment l’aeròdrom podia complir
tots els requeriments aeronàutics, urbanístics i mediambientals necessaris per poder acollir l’aeroport. La presentació d’aquest projecte va comptar amb un ampli con-
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sens entre les institucions públiques i les entitats
socioeconòmiques de la comarca de l’Anoia.
Recentment i de forma sorprenent, el nou delegat del
Govern de la Generalitat a la Catalunya Central va fer
un seguit de manifestacions públiques on insinuava incompliments de la normativa i afirmava que era un projecte molt endarrerit. Posteriorment, ha matisat algunes
d’aquestes manifestacions.
En la comarca de l’Anoia hi ha un ampli consens en el
caràcter estratègic del projecte d’aeroport corporatiu-empresarial i en la necessitat que no es retardi la seva construcció. Tan és així que en la sessió de 25 gener de 2011, el
Ple de l’Ajuntament d’Igualada va aprovar, per unanimitat, un moció de suport al projecte d’Aeroport CorporatiuEmpresarial que s’ubicarà en l’actual aeròdrom IgualadaÒdena.
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 Generalitat a:
1. Respectar la declaració de idoneïtat de la ubicació proposada pels ajuntaments d’Igualada i Òdena i el consorci de gestió de l’aeròdrom d’Igualada-Òdena, per l’emplaçament del futur aeroport corporatiu-empresarial,
d’acord amb la declaració realitzada pel Govern el passat
mes de juny de 2009.
2. Concretar de forma pública els terminis per l’execució
de les diferents fases del projecte fins a la seva entrada
en funcionament (elaboració i aprovació del Pla director
urbanístic i aeroportuari, pla de negoci i model de gestió,
projecte constructiu, inici i finalització de les obres, i entrada en funcionament) i que l’execució d’aquest projecte
estigui entre les prioritats del seu departament.
Palau del Parlament, 26 de gener de 2011
Josep Enric Millo i Rocher, Pere Calbó i Roca, Josep
Llobet Navarro

Proposta de resolució sobre l’arribada de la
línia 1 del metro a l’estació intermodal del
Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00034/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 1173 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló Portaveu del Grup Parlamentari
d’Esquerra i Oriol Amorós i March diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra, d’acord amb el que estableixen
3.10.25.
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els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució sobre l’arribada
de la línia 1 del metro a l’estació intermodal del Prat de
Llobregat

Exposició de Motius
La línia d’Alta Velocitat Madrid-Barcelona es va construir en el seu tram d’entrada a la ciutat de Barcelona
intentant apropar-la el màxim possible a l’aeroport de
Barcelona-El Prat per, en el futur, tenir parada a l’estació
més propera, la del Prat de Llobregat i connectar-la amb
trens llançadores amb l’aeroport. Actualment en aquesta estació conflueixen diversos mitjans de transport ferroviaris, des de Rodalies de Catalunya, a la circulació
del trens d’alta velocitat i regionals. Al mateix temps hi
tenen inici i final diverses línies d’autobusos que connecten l’estació amb diversos punts estratègics de l’entorn
metropolità (equipaments públics, polígons industrials,
Zona Franca, etc.). Així es confereix a l’estació del Prat
de Llobregat com a estació intermodal on confluiran, a
més, la línia L9 de metro, actualment en fase de construcció avançada, i també la L1 com determina el Pacte
Nacional d’Infraestructures.
A l’any 2010 es va treure a concurs i licitar la construcció de la nova estació intermodal del Prat de Llobregat.
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(DPTOP) de la Generalitat, a través de l’empresa pública
Gisa, va aprovar l’adjudicació provisional de les obres de
construcció del Centre Intermodal a la zona de l’actual
estació de rodalia del Prat. Aquesta estació es convertirà
en un dels principals nusos de transport públic intermodal de la regió metropolitana de Barcelona. Les obres,
que es cofinançaran amb els Fons Europeus de Desenvolupament Regional (Feder), s’ha previst que comencin
durant el primer semestre de l’any 2011 i tindran una
durada d’uns tres anys ocupant una superfície global de
47.000 metres quadrats.
Tot plegat farà que l’estació sigui un punt especialment
estratègic en la xarxa de transport públic del territori,
com també ho són ara l’estació de Sants i, en el futur,
La Sagrera TAV, a Barcelona. Es calcula que el Centre
Intermodal del donarà servei a 17 milions de viatgers i
viatgeres l’any 2025.
El Pacte Nacional d’Infraestructures té una vigència
de 12 anys. Dins d’aquest període, el Pacte es planteja
una primera fase d’entre sis i set anys, es a dir fins el
2015. Les mesures i les actuacions previstes per aquesta
primera fase presenten un elevat grau de concreció i de
vinculació. Així en l’apartat del PNI que fa referència
a la construcció i millora d’intercanviadors i estacions
planteja com a objectiu oferir una millora del serveis als
usuaris i facilitar i promoure la intermodalitat, tant amb
altres línies de transport col·lectiu com amb el vehicle
privat i per això preveu la construcció de la primera fase
del pacte entre d’altres de l’intercanviador del Prat de
Llobregat, entre la R2 i l’accés a l’aeroport de Renfe, el
perllongament de la L1 del metro, la nova L9 i els serveis d’altres prestacions sobre la xarxa d’alta velocitat.
Així en l’àmbit metropolità el mateix pacte preveu en la
primera fase l’actuació el perllongament de la línia 1 del
metro, entre Bellvitge i el Prat de Llobregat amb un cost
previst de 296 milions d’euros.
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Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de
mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual

Actualment totes les actuacions estat en un avançat estat
de desenvolupament excepte el perllongament de la línia1 que te el seu final a l’Hospital de Bellvitge a menys
de 2 km l’estació intermodal del Prat. Aquesta proximitat al Centre intermodal del Baix i l’estat de realització
de la resta de projectes empeny a la immediatesa del perllogament de la línia 1 fins al Prat. La seva construcció
posaria definitivament les bases del Centre intermodal
com un dels pols de comunicació més importants de Catalunya.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra
presenta la següent,

Núm. 16

Tram. 270-00002/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota·
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 08.02.2011 al 21.02.2011).
Finiment del termini: 22.02.2011; 9:30 hores.

Proposta de resolució

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.02.2011.

– El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a dur a terme els tràmits necessaris per iniciar la
construcció del perllongament de la línia 1 del metro en
el tram Hospital de Bellvitge-Prat de Llobregat.
3.20.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011
Anna Simó i Castelló
Portaveu

INTERPEL·LACIONS

Oriol Amorós i March
Diputat
Interpel·lació al Govern sobre política fiscal
Tram. 300-00010/09

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
mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 270-00001/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota·
litat

Presentació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1478 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 04.02.2011

A la Mesa del Parlament
Laia Ortiz i Castellví, diputada del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que preveu l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la següent interpel·lació.

Termini: 10 dies hàbils (del 08.02.2011 al 21.02.2011).

– Quin és el propòsit de capteniment del Govern en matèria de política fiscal?

Finiment del termini: 22.02.2011; 9:30 hores.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.02.2011.

Laia Ortiz i Castellví
Diputada

3.10.65.
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Interpel·lació al Govern sobre el diàleg social
Tram. 300-00011/09

Núm. 16

Interpel·lació al Govern sobre la situació financera de la Generalitat
Tram. 300-00013/09

Presentació
Presentació

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1495 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 04.02.2011

Albert Rivera Díaz, del Subgrup
Parlamentari Ciutadans
Reg. 1504 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 04.02.2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, d’acord amb allò que preveu l’article 138 del
Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la següent Interpel·lació:
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el
diàleg social a Catalunya?
Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

A la Mesa del Parlamento de Cataluña
Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en el
articulo 138 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente interpelación para que sea substanciada en la
próxima sesión del Pleno.
Interesa saber a este diputado y a su Subgrupo Parlamentario:

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del G. P. Socialista

– ¿Cuál es la situación financiera de la Generalitat?
Palau del Parlament, 4 de febrero de 2011

Interpel·lació al Govern sobre la consideració del sector agroalimentari com a sector
econòmic estratègic

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

Tram. 300-00012/09

Presentació
Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1497 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 04.02.2011

A la Mesa del Parlament
Carmel Mòdol i Bresolí, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, presenta la
següent interpel·lació, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 138 del Reglament del Parlament de Catalunya.
– Quin és el propòsit de capteniment del Govern sobre
considerar el sector agroalimentari com un sector estratègic de l’economia catalana?
Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011
Carmel Mòdol i Bresolí
Grup Parlamentari d’Esquerra

Interpel·lació al Govern sobre les mesures
per a sortir de la crisi econòmica i la creació
d’ocupació
Tram. 300-00014/09

Presentació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1507 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 04.02.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, Diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
d’acord amb el que disposa l’article 138 del Reglament
de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al Govern per tal que sigui substanciada en el ple que s’ha de
celebrar el proper dia 9 de febrer d’enguany:
– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat sobre les mesures per sortir de la crisi econòmica i la creació d’ocupació a Catalunya?
Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011
Josep Enric Millo i Rocher

3.20.
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4.

INFORMACIÓ

4.40.

ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT
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Renúncia de Joan Vidal de Ciurana a la condició de membre del Consell Assessor de Con
tinguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Comunicació

Resolució de la presidenta del Parlament per
la qual es declara el diputat Joaquim Nadal i
Farreras cap de l’oposició
Resolució

Presidència del Parlament
La llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de
la Generalitat i del Govern, en la disposició transitòria
segona, regula la figura del cap de l’oposició mentre el
Reglament del Parlament no en determini la condició,
l’estatut i les atribucions.
D’acord amb l’apartat 1 de la damunt dita disposició, és
cap de l’oposició el diputat o diputada que exerceix la
presidència del grup parlamentari de l’oposició amb més
escons al Parlament.
De conformitat amb l’apartat 2 de la mateixa disposició,
el president o presidenta del Parlament, declara la condició de cap de l’oposició per mitjà d’una resolució.

Presidència del Parlament
Faig constar que, amb data del 31 de gener de 2011, Joan
Vidal de Ciurana ha renunciat a la condició de membre
del Consell Assessor de Continguts i de Programació de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, càrrec
per al qual havia estat elegit pel Parlament en la sessió
plenària tinguda el 18 de febrer de 2009, d’acord amb
l’article 16 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Palau del Parlament, 31 de gener de 2011
Núria de Gispert i Català
La presidenta del Parlament

4.45.

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS
DEL PARLAMENT

4.45.02.

PLE DEL PARLAMENT

En ús de les atribucions que em confereix la normativa
vigent,

Resolc:

Composició del Ple del Parlament

Declarar el diputat Joaquim Nadal i Farreras cap de l’oposició.

Tram. 396-00001/09

Renúncia de la condició de diputada

Palau del Parlament, 29 de desembre de 2010
Núria de Gispert i Català
La presidenta del Parlament

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 17.a del Reglament, la presidenta
del Parlament pren nota de la renúncia a la seva condició
de diputada al Parlament de Catalunya d’Irene Rigau i
Oliver, del G. P. de Convergència i Unió, amb efectes des
del dia 4 de febrer de 2011.
Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011
La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català
N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció
4.67.

4.40.
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Dies reservats per a les reunions de les comissions
Tram. 244-00004/09

Acord

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 1 de
febrer de 2011, ha acordat per a les reunions de les Comissions la reserva i la distribució que s’annexa.
Palau del Parlament, 1 de febrer de 2011
El secretari primer
Jordi Cornet i Serra

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Annex
Dies reservats per a les reunions de les comissions
IX legislatura
dilluns
matí

dimarts

dimecres

dijous

divendres

tarda

matí

tarda

matí

tarda

matí

tarda

matí

CSG

CP

CBFI

CAI

CEF

CJ

CS

CCMA

CSC

CTS

CARPAMN

CI

CR

CCS

CCL

CIP

CEU

CAEUE

CEO

CPJ

CMSR

tarda

CED

Comissions legislatives
CAI: Comissió d’Afers Institucionals
CEF: Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
CEO: Comissió d’Empresa i Ocupació
CJ: Comissió de Justícia
CI: Comissió d’Interior
CARPAMN: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural
CEU: Comissió d’Ensenyament i Universitats
CTS: Comissió de Territori i Sostenibilitat
CBFI: Comissió de Benestar, Família i Immigració
CCL: Comissió de Cultura i Llengua
CS: Comissió de Salut
CR: Comissió de Reglament

4.45.02.

Comissions específiques - creades pel Reglament
CED: Comissió de l’Estatut dels Diputats
CP: Comissió de Peticions
CMSR: Comissió de Matèries Secretes o Reservades
Comissions específiques - creades per lleis
CCMA: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
CSC: Comissió de la Sindicatura de Comptes
CSG: Comissió del Síndic de Greuges
Comissions de seguiment, creades pel Ple (art. 56 RPC)
CIP: Comissió d’Igualtat de les Persones
CPJ: Comissió de Polítiques de Joventut
CAEUE: Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea
CCS: Comissió de Cooperació i Solidaritat
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Composició del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

COMISSIONS LEGISLATIVES

Tram. 399-00005/09

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió

Composició de la Comissió de Justícia
Tram. 410-00004/09

Reg. 1094 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

Substitució de diputats
Reg. 1138 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament
Montserrat Roura i Massaneda, d’acord amb el que disposa l’article 20.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

Baixa: Begonya Montalban i Vilas
Alta: Àngels Ponsa i Roca

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011
El diputat/La diputada
4.45.10.

COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Adscripció de diputats del del Grup Parla·
mentari de Convergència i Unió

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges

Reg. 1095 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

Tram. 412-00004/09

A la Mesa del Parlament

Substitució de diputats
Reg. 1138 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

Jaume Domingo i Planas, d’acord amb el que disposa
l’article 20.1 del Reglament del Parlament de Catalunya,
manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Baixa: Glòria Renom i Vallbona
Alta: Annabel Marcos i Vilar

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011
El diputat/La diputada

4.45.25.

Vist-i-plau
I. Sr. Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP CiU

Vist-i-plau
I. Sr. Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP CiU

GRUPS PARLAMENTARIS

Adscripció de diputats del del Grup Parla·
mentari de Convergència i Unió
Reg. 1096 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

Composició del Grup Parlamentari d’Esquer
ra Republicana de Catalunya
Tram. 399-00004/09

A la Mesa del Parlament
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 994 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

Josep Sicart i Enguix, d’acord amb el que disposa l’article 20.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari
de Convergència i Unió.
Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari
d’Esquerra, d’acord amb allò que disposa l’article 20.1
del Reglament de la Cambra comunica l’alta de l’Il·lm Sr.
Pere Bosch i Cuenca com a membre del Grup Parlamentari d’Esquerra a tots els efectes.

El diputat/La diputada

Vist-i-plau
I. Sr. Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP CiU

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011
Anna Simó i Castelló Pere Bosch i Cuenca
Portaveu GP d’Esquerra Diputat
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Adscripció de diputats del del Grup Parla·
mentari de Convergència i Unió

manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Reg. 1097 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011
El diputat/La diputada

A la Mesa del Parlament
Joan Maria Sardà i Padrell, d’acord amb el que disposa
l’article 20.1 del Reglament del Parlament de Catalunya,
manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió
Reg. 1101 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011
El diputat/La diputada

Vist-i-plau
I. Sr. Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP CiU

Adscripció de diputats del del Grup Parla·
mentari de Convergència i Unió
Reg. 1098 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament
Benet Maimí i Pou, d’acord amb el que disposa l’article
20.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari de
Convergència i Unió.
Palau del Parlament, 25 de gener de 2011
El diputat/La diputada

A la Mesa del Parlament
Josep Maria Llop i Rigol, d’acord amb el que disposa
l’article 20.1 del Reglament del Parlament de Catalunya,
manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
Vist-i-plau
I. Sr. Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP CiU

SESSIONS INFORMATIVES I
COMPAREIXENCES

4.53.03.

SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la situació
generada per l’anunci de tancament de l’empresa Yamaha de Palau-solità i Plegamans
(Vallès Occidental) i sobre les accions per a
afrontar la situació del sector

Reg. 1099 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament
Àngels Ponsa i Roca, d’acord amb el que disposa l’article
20.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari de
Convergència i Unió.
Palau del Parlament, 25 de gener de 2011
El diputat/La diputada

Vist-i-plau
I. Sr. Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP CiU

Vist-i-plau
I. Sr. Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP CiU

4.53.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011
El diputat/La diputada

Vist-i-plau
I. Sr. Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP CiU

Tram. 354-00003/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 1105).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació,
sessió del 02.02.2011.

Adscripció de diputats del del Grup Parla·
mentari de Convergència i Unió
Reg. 1100 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament
Anna Isabel Marcos i Vilar, d’acord amb el que disposa
l’article 20.1 del Reglament del Parlament de Catalunya,

4.53.03.
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SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del secretari
de Govern davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’actuació del
Gabinet Jurídic de la Generalitat amb relació a les irregularitats detectades en la gestió del Consorci del Palau de la Música Catalana

Tram. 354-00004/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari de
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (reg. 1102).

Tram. 356-00002/09

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació,
sessió del 02.02.2011.

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 1022).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, sessió del 01.02.2011.
Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el tancament de l’empresa Yamaha de Palau-solità i
Plegamans (Vallès Occidental)

4.53.10.

Tram. 354-00007/09

SESSIONS INFORMATIVES
I COMPAREIXENCES DE
MEMBRES DEL GOVERN

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Laura Massana Mas, juntament amb una altra diputada del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 1145).

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut per a informar
sobre els objectius i les actuacions que ha
d’impulsar el seu departament

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació,
sessió del 02.02.2011.

Tram. 355-00007/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Comissió de Salut, del 03.02.2011 (DSPC-C 22).
Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la situació
del servei de rodalia operat per Renfe i sobre les mesures adoptades per a garantir-ne
el funcionament
Tram. 354-00009/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Laura Massana Mas, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 1196).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació,
sessió del 02.02.2011.

4.53.05.
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4.55.

ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Substanciació.

4.55.15.

CONVOCATÒRIES

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011
La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

Sessió plenària núm. 4
Sessió plenària núm. 5

Convocada per al dia 9 de febrer de 2011

Convocada per al dia 9 de febrer de 2011

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco
a la sessió següent del:

Presidència del Parlament

Ple del Parlament

D’acord amb els articles 63.2 i 3 i 152 del Reglament, us
convoco a la sessió següent del:

9 de febrer de 2011

Ple del Parlament

10.00 h

9 de febrer de 2011

Saló de Sessions

En acabar la sessió de control del Govern i del president
de la Generalitat

Ordre del dia

Saló de Sessions

1. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades el
dia 9 de febrer, a les 10.00 h.)

Ordre del dia

2. Comunicació al Ple de la composició de la Mesa de la
Diputació Permanent (art. 65.2 del Reglament).

1. Procediment per a elegir els senadors que han de representar la Generalitat al Senat. Tram. 280-00001/09.
Grups parlamentaris. Designació.

3. Comunicació al Ple de la composició de les meses de
les comissions (art. 41.2 del Reglament).

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

4. Projecte de llei d’autoritzacions financeres i normes
pressupostàries i tributàries durant el període de pròrro
ga pressupostària. Tram. 200-00001/09. Govern de la
Generalitat. Proposta de tramitació en lectura única (text
presentat: BOPC 16).

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

5. Interpel·lació al Govern sobre l’impost de successions i
donacions. Tram. 300-00002/09. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.
6. Interpel·lació al Govern sobre política fiscal. Tram.
300-00010/09. Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa. Substanciació.
7. Interpel·lació al Govern sobre la situació financera de
la Generalitat. Tram. 300-00013/09. Albert Rivera Díaz,
del Subgrup Parlamentari Ciutadans. Substanciació.
8. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a
sortir de la crisi econòmica i la creació d’ocupació.
Tram. 300-00014/09. Josep Enric Millo i Rocher, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Substanciació.
9. Interpel·lació al Govern sobre el diàleg social. Tram.
300-00011/09. Grup Parlamentari Socialista. Substan
ciació.
10. Interpel·lació al Govern sobre la consideració del
sector agroalimentari com a sector econòmic estratègic.
Tram. 300-00012/09. Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup
4.55.15.
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COMUNICACIONS DELS GRUPS
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

4.70.10.

ALTRES COMUNICACIONS

Presentació

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent a
l’octubre del 2010

Reg. 1503

Tram. 337-00002/09

Escrit de renúncia de la condició de diputada

Presentació

A la Mesa del Parlament
Irene Rigau i Oliver, diputada del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb l’article 17a) del Reglament del Parlament de Catalunya, voluntàriament presenta
la seva renúncia a la condició de diputada, tot expressant
l’honor que ha representat ser membre d’aquesta cambra.
Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011
Irene Rigau i Oliver
Diputada del Grup Parlamentari de CiU

4.70.

Núm. 16

President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 1053 / Coneixement i tramesa a la Comissió de
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 01.02.2011

Molt Hble. Sra. Núria de Gispert i Català
Presidenta del Parlament de Catalunya
Respectada presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes
de octubre de 2010 perquè en tingueu coneixement i als
efectes oportuns.

COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

Ben cordialment,
Ramon Font Bové
Barcelona, 26 de gener de 2011

4.70.05.

DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe sobre l’acompliment de les actuacions estadístiques corresponents al Programa anual d’actuació estadística per al 2009

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

4.85.

SINDICATURA DE COMPTES

Tram. 334-00006/09

Presentació

Resolució de 28 de gener de 2011, de convocatòria de concurs oposició per a la provisió
d’una plaça del Cos d’Auxiliars Administratius del grup D, subgrup C2 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

Conseller, del Departament
d’Economia i Coneixement
Reg. 976 / Coneixement i tramesa a la
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost:
Mesa del Parlament, 01.02.2011

Reg. 1193

A la Mesa del Parlament

Convocatòria

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que
disposa l’article 20.2 de la Llei 2/2006 del Pla Estadístic
de Catalunya 2006-2009, us trameto, adjunt, l’Informe
sobre l’acompliment de les actuacions estadístiques corresponents al Programa anual d’actuació estadística per
al 2009, en suport paper i en suport digital.
Barcelona, 25 de gener de 2011
Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.67.

Resolució de 28 de gener de 2011, de convocatòria de concurs oposició per a la provisió d’una
plaça del Cos d’Auxiliars Administratius del
grup D, subgrup C2 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Atesa l’oferta anual d’ocupació pública de la Sindicatura
de Comptes de Catalunya per al 2010 (DOGC 5624 del
7 de maig de 2010);
Atès que el Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha aprovat les bases de convocatòria i el temari del
concurs oposició per a la provisió d’una plaça del Cos
d’Auxiliars Administratius del grup D, subgrup C2 de
la Sindicatura de Comptes especificada en l’esmentada
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oferta, d’acord amb el que estableix l’article 8 v) de la
Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes;

1.2. La plaça, del Cos d’Auxiliars administratius, del
Grup D subgrup C2 objecte d’aquesta convocatòria és:

En ús de les atribucions que em confereix l’article 29.3.
de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya;

– Una plaça Unitat de suport administratiu, de nivell 14
i complement específic en còmput mensual de 466,19
euros.
Codi de la convocatòria: CO C2-AUX.ADM/10

Resolc:
1 Convocar el procés selectiu, pel sistema de concurs
oposició, per a la provisió d’una plaça del Cos d’Auxiliars Administratius del grup D, subgrup C2 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
2 Publicar aquesta convocatòria així com el temari i les
bases que l’han de regir.
Tant l’Acord del Ple d’aprovació de les bases i el temari
del concurs oposició com aquesta Resolució exhaureixen la via administrativa. Per tant, els interessats poden
interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan
que hagi dictat el corresponent acte administratiu en el
termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva
publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener. També poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seva publicació,
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat amb el
que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Barcelona, 28 de gener de 2011

1.2.1. La plaça Unitat de suport administratiu es convoca
pel torn de promoció interna
1.3. Funcions a realitzar
1.3.1. Les funcions assignades al Cos d’Auxiliars administratius de la Sindicatura de Comptes són funcions
relatives a tasques de mecanografia i despatx de correspondència, de transcripció i còpia literal de documents,
d’arxius, de fitxers i de classificació de documents, de
manipulació bàsica de màquines i d’equips d’oficina, de
registre i similars.
1.3.2. Les funcions assignades al lloc objecte de la convocatòria són:
a) La realització de les tasques de mecanografia i despatx de correspondència,
b) La transcripció i la còpia literal de documents, arxius,
fitxers i classificació de documents.
c) La manipulació bàsica de màquines i equips d’oficina,
de registre i similars.
d) Qualsevol altra tasca de naturalesa anàloga que li sigui encarregada pel seu cap.

Joan Colom i Naval
Síndic major en funcions

Fins a la resolució d’aquesta convocatòria no es pot amor
titzar, transformar ni modificar substancialment la plaça
convocada, si no és en compliment de les normes de procediment administratiu.

Bases de la convocatòria
1. Normes generals
1.1.La realització d’aquesta convocatòria s’ajusta al que
estableix l’article 103 de la Constitució espanyola; la Llei
18/2010, del 7 de juny,de la Sindicatura de Comptes; els
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament
de Catalunya; la Norma especial reguladora de l’estatut del personal al servei de la Sindicatura de Comptes
(NEREPSC) (BOPC núm. 250, del 8 de juliol de 1994);
la Plantilla i la Relació de llocs de treball del personal
al servei de la Sindicatura de Comptes aprovada per la
Mesa del Parlament el 2 d’octubre de 2007 (DOGC núm.
5007, del 13 de novembre de 2007, i BOPC núm.161,
del 13 de novembre de 2007) i, de manera supletòria, la
Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic, el Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, pel
qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria
de funció pública, i la resta de normativa vigent en la
matèria.
4.85.

Així mateix, de conformitat amb l’article 51 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, el nombre de places convocades podrà quedar
ampliat en el cas que es produeixin vacants dels mateixos llocs de treball entre la data de la convocatòria i la
de l’inici de les proves. Les vacants que es produeixin
s’acumularan al torn lliure i es convocarien dins de la
mateixa Oferta pública d’ocupació.

1.4. D’acord amb el que disposen l’article 42 del Decret
Legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, i l’article 11.3 de la
Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, en els
processos de selecció de personal i de provisió de llocs
de treball de les administracions públiques de Catalunya,
durant el procés selectiu els aspirants han d’acreditar el
coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió
oral com escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de la plaça que és objecte de convocatòria.
1.5. De conformitat amb el que estableix l’article 6 del
Decret 389/1996, del 2 de desembre, pel qual es regula l’accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió
Europea a la funció pública de l’Administració de la Generalitat, els aspirants admesos en el procés selectiu que
no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el
coneixement de la llengua castellana, tant en l’expressió
oral com en l’escrita, en el grau adequat a l’exercici de
les funcions pròpies del lloc de treball objecte de convocatòria. Aquest coneixement s’acreditarà mitjançant
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l’exercici que s’especifica en la base 7.1.1.d o amb la presentació dels documents que s’indiquen en la base 2.1.g

2. Requisits de participació
2.1. Per a ser admesos en el procés selectiu, els aspirants
han de complir els següents requisits:
a) Ser ciutadà espanyol, o ser nacional d’algun dels altres
estats membres de la Unió Europea o la dels estats als
quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la
Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable
la lliure circulació de treballadors.
També podran ser admesos el cònjuge, els descendents
i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de
la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació
de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat,
sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i,
pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un
anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels
seus progenitors. En qualsevol cas, els aspirants que no
tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar documentalment la seva nacionalitat.
b) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta
per a la jubilació forçosa.
c) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a
l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
d) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici
de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol Administració pública ni pertànyer al mateix cos de la Sindicatura
de Comptes de Catalunya objecte de la convocatòria. Els
aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran
d’acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que
no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna
penal que els impedeixi l’accés a la funció pública en el
seu estat d’origen.
e) Tenir com a mínim, del títol de graduat en educació
secundària obligatòria, o equivalent. o estar en condicions d’obtenir-lo. En el cas de títols obtinguts a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació i Ciència.
Els requisits generals indicats anteriorment s’han de
complir el darrer dia del termini de presentació de sol·
licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de
possessió com a funcionari de carrera.
f) Estar en possessió de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (C) que estableix el Decret
152/2001, del 29 de maig, sobre avaluació i certificació
de coneixements de català.
g) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola hauran de posseir coneixements de llengua
castellana de nivell C2 o equivalent.
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b) Diploma d’espanyol (nivell C2) o equivalent.
També quedaran exempts de realitzar l’exercici de coneixements de llengua castellana les persones participants
que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a l’obtenció de la titulació exigida com a requisit
d’accés.
2.2. Requisits específics de la promoció interna.
Els aspirants que participin pel torn de promoció interna a més de reunir els requisits indicats al punt anterior,
hauran de reunir els requisits següents:
a) Ser funcionaris de l’agrupació professional del Cos
d’Uixers de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
b) També hauran de tenir una antiguitat de, al menys,
dos anys de servei actiu com a funcionaris del Cos d’Uixers de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
c) Trobar-se respecte a la Sindicatura de Comptes de Catalunya al Cos d’Uixers en la situació administrativa de
servei actiu, de serveis especials, serveis en altres administracions o en qualsevol altra situació administrativa
que comporti reserva de lloc o destinació.
Igualment, aquests requisits específics s’han de complir
el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i
s’han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionari de carrera.

3. Sol·licituds
3.1. Les sol·licituds per a prendre part en la convocatòria s’han d’adreçar al síndic major de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, avinguda Litoral, 12-14, 08005
Barcelona, i s’han de formalitzar en l’imprès normalitzat
que es troba a disposició dels interessats al Registre general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, ubicat
en l’adreça esmentada anteriorment, i que també podrà
ser imprès per mitjà de la pàgina web d’Internet: www.
sindicatura.cat
3.2. Les sol·licituds es poden presentar al Registre general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya o per
qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999,
del 13 de gener.
Els aspirants que presentin la seva sol·licitud per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4.b, c, d o e de
la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999,
del 13 de gener, hauran de trametre a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, una còpia del document on constin les dades relatives a la presentació de la
seva sol·licitud al fax. núm. 93 270 15 70.

Als efectes de l’exempció prevista en el punt 7.1.1. d
d’aquestes bases, els documents a què es fan referència són:

3.3. El termini de presentació de sol·licituds és de vint
dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

a) Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat
a l’Estat espanyol.

3.4. Juntament amb la sol·licitud, i dins el termini establert
en la base anterior, els aspirants hauran de presentar:

4.85.
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a) Una fotocòpia confrontada del document oficial
d’identitat o, en el cas que no tinguin la nacionalitat espanyola, d’un document oficial acreditatiu de la personalitat.

nera escaient, els aspirants comprovaran fefaentment no
únicament que no figuren en la llista d’exclosos, sinó, a
més, que els seus noms i cognoms figuren en la llista
d’admesos.

b) Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa de tenir el certificat de suficiència de català (C) o
superior de la Secretaria de Política Lingüística, o d’un
dels altres títols, diplomes i certificats equivalents establerts per l’Ordre PRE/228/2004, del 21 de juny, sobre
els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats
de coneixements de català de la Secretaria de Política
Lingüística (els aspirants poden consultar aquesta Ordre
a través de l’adreça d’Internet: http: //www6.gencat.net/
llengcat/certific/equiv.htm; o d’haver participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal
per accedir a la Sindicatura de Comptes, en què hi hagués establerta una prova o exercici de coneixements de
llengua catalana del mateix nivell o superior al requerit
en aquesta convocatòria, o haver superat la prova esmentada en altres processos selectius corresponents a la mateixa oferta pública anual d’ocupació, als efectes de quedar exempt de la realització de la prova de coneixements
de llengua catalana establerta en la base 7.1.1.b.

4.3. Dins el termini màxim dels quinze dies hàbils des
de l’expiració del termini previst en la base anterior, el
síndic major aprovarà mitjançant una resolució, que es
publicarà en el DOGC, la llista definitiva completa certificada dels aspirants admesos i exclosos a la convocatòria. Aquesta llista també s’ha de fer pública en el tauler d’anuncis de la Sindicatura de Comptes i en l’adreça
d’Internet www.sindicatura.cat.

3.5. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud
els aspirants donen el seu consentiment al tractament de
les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa
vigent.

4.5. Els errors materials, de fet i aritmètics es podran esmenar en qualsevol moment.

3.6. És imprescindible que la sol·licitud estigui signada
per l’aspirant. La manca de signatura suposarà l’exclusió
de l’aspirant.

5. Aspirants discapacitats. Adaptació o adequació en la realització de les proves. Adaptació
del lloc de treball

4. Admissió dels aspirants
4.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·
licituds, el síndic major dictarà resolució en el termini
màxim d’un mes i declararà aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria.
La resolució esmentada, que es publicarà en el DOGC,
indicarà els llocs on s’exposen les llistes completes certificades dels aspirants admesos i dels aspirants exclosos
i els motius d’exclusió. Els aspirants també poden consultar la seva situació en el procés selectiu, pel que fa
a les llistes provisionals i definitives de persones admeses i excloses, en el tauler d’anuncis de la Sindicatura
de Comptes de Catalunya i en l’adreça d’Internet www.
sindicatura.cat.
4.2. Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies
hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en
el DOGC, per presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en
les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos, o
per a aportar la documentació requerida per la convocatòria.
En el cas que els aspirants exclosos no esmenin dins
aquest termini els defectes que els són imputables, o no
presentin la documentació preceptiva que hagi motivat
la seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva
sol·licitud, la qual s’arxivarà sense cap altre tràmit. En
qualsevol cas i a fi d’evitar errors i, en cas de produir-se,
de possibilitar la seva esmena dins el termini i en la ma4.85.

4.4. D’acord amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en la nova redacció donada per la Llei 4/1999, del
13 de gener, amb la publicació de les resolucions indicades en el DOGC, i amb l’exposició de les llistes als taulers d’anuncis als llocs que s’indiqui en les resolucions,
es considerarà realitzada l’oportuna notificació als interessats, i s’iniciaran els terminis a efectes de possibles
reclamacions o recursos.

4.6. Als efectes d’admissió dels aspirants es tindran en
compte les dades que aquests facin constar en la sol·
licitud, i la seva veracitat serà responsabilitat seva.

5.1. Les persones amb discapacitat seran admeses a la
realització de les proves sense necessitat d’acreditar les
seves condicions psíquiques, físiques o sensorials abans
del seu començament, llevat dels supòsits previstos a
l’apartat següent, sens perjudici que, superat el procés
selectiu, en presentar la documentació per ser nomenades funcionàries que preveu la base 8 hagin d’acreditar,
igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs que es convoquen i prestar el servei públic corresponent.
5.2. Els aspirants amb discapacitat que hagin demanat
en la sol·licitud de participació l’adaptació o l’adequació
de temps i mitjans materials per a la realització de les
proves i exercicis necessitaran un dictamen vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent.
Als efectes de l’adaptació o adequació en la realització
de les proves i exercicis, la Sindicatura de Comptes de
Catalunya adoptarà les mesures necessàries per tal que
les persones discapacitats tinguin, per a la seva realització, oportunitats similars a la resta d’aspirants.
5.3. Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la
sol·licitud de participació l’adaptació del lloc o llocs de
treball sempre que aquesta no impliqui una modificació
exorbitant en el context de l’organització o sigui incompatible amb el contingut del lloc i el servei públic que
s’ha de prestar.
Els aspirants discapacitat que sol·licitin adaptacions també hauran de sol·licitar el dictamen vinculant.
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5.4. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el
que estableixen els articles 6 i 7 del Decret 66/1999, del
9 de març.
5.5. Per a l’obtenció del dictamen, dins el termini de presentació de sol·licituds, els aspirants s’han d’adreçar als
centres de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS) del Departament d’Acció Social i Ciutadania
que s’indiquen, ja que en cas contrari no s’adaptaran les
proves.
Demarcació de Barcelona, excepte les demarcacions del
Vallès Occidental, el Bages i el Berguedà: EVO-laboral,
av. Paral·lel, 145, 08004 Barcelona. Telèfon: 93 424 82 04,
fax: 93 424 52 06.
Demarcacions del Vallès Occidental, el Bages i el Berguedà: EVO-laboral, c. Prat de la Riba, 30-32, 08222
Terrassa. Telèfon: 937 858 300, fax: 937 318 138.
Demarcació de Girona: c. Emili Grahit, 2, 17002 Girona. Telèfon: 972 94 12 73, fax: 972 48 63 54.
Demarcació de Lleida: av. Segre, 5, 25007 Lleida. Telèfon: 973 70 36 00, fax: 973 24 12 86.
Demarcació de Tarragona, excepte les demarcacions del
Montsià, la Terra Alta, el Baix Ebre i la Ribera d’Ebre:
av. Andorra, 9, 43002 Tarragona. Telèfon: 977 21 34 71,
fax: 977 22 13 39.
Demarcació de les Terres de l’Ebre (el Montsià, la Terra
Alta, el Baix Ebre i la Ribera d’Ebre): c. Ruiz d’Alda, 33,
43870 Amposta. Telèfon: 977 70 65 34, fax: 977 70 67 51.

6. Tribunal qualificador
6.1. El Tribunal del procés selectiu està format, d’acord
amb el que estableix la disposició addicional segona de la
Norma de creació de cossos de la Sindicatura de Comptes de Catalunya publicada en el DOGC núm. 5007, del
13 de novembre de 2007, pels membres següents:
a) El síndic major o el síndic membre de la Comissió de
Govern, en qui delegui, que el presideix.
b) Un síndic nomenat pel Ple de la Sindicatura de Comptes
c) Un representant del Parlament de Catalunya.
d) Un funcionari de la Sindicatura de Comptes de Catalunya amb una titulació acadèmica igual o superior a
l’exigida per ingressar en el cos corresponent i adient
amb les funcions de les places a proveir, designat per la
Comissió de Govern entre una terna proposada pels representants del personal.
6.2. S’han de nomenar membres suplents, pel mateix
procediment seguit per al nomenament dels membres
titulars, perquè substitueixin els titulars en el cas que
aquests no puguin actuar
6.3. El Tribunal comptarà amb un membre assessor, amb
veu però sense vot, nomenat per la Secretaria de Política
Lingüística. Així mateix el Tribunal podrà acordar, si ho
creu convenient, la incorporació d’assessors especialistes, per a alguna o per a totes les proves, amb veu però
sense vot, perquè col·laborin amb els seus membres en
la valoració dels aspirants en les proves o exercicis que
estimin pertinents. Els assessors es limitaran a prestar
col·laboració en les seves especialitats tècniques. El Tri4.85.
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bunal comunicarà a la Sindicatura de Comptes de Catalunya les designacions que acordi.
6.4. El Tribunal designarà el funcionari que actuarà com
a secretari del Tribunal. En el cas que no sigui membre
del Tribunal, el secretari tindrà veu però no vot.
6.5. Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se de
formar-ne part, notificant-ho a l’òrgan convocant, quan
es trobin en alguna de les circumstàncies previstes en
l’article 28.2 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o quan hagin impartit
cursos o treballs per a la preparació d’aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de la
convocatòria. Igualment els aspirants podran recusar els
membres del Tribunal quan concorrin les circumstàncies
previstes.
6.6. El procediment d’actuació del Tribunal s’ajustarà en
tot els casos al que disposa la Llei 13/1989, del 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat, la Llei 30/1992, del
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú i altra
normativa aplicable.
6.7. El Tribunal podrà tenir el suport material i tècnic
de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya o de la
Direcció General de la Funció Pública del Departament
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya en la realització de les proves.
6.8. El Tribunal quedarà vàlidament constituït sempre
que compti amb la presència de tres dels seus membres,
ja siguin titulars o suplents, entre els quals hi hagi el president i el secretari.
6.9. El Tribunal haurà de resoldre tots els dubtes i totes
les incidències que sorgeixin a partir del moment de la
seva constitució respecte de l’aplicació d’aquestes normes, així com el que calgui fer en els casos no previstos.
Les seves decisions s’hauran d’adoptar en tots els casos
per majoria de vots. En cas d’empat, el vot del president
serà decisiu.
6.10. El Tribunal facilitarà als aspirants i a l’òrgan convocant la informació que se li requereixi en relació amb
les puntuacions concretes que aquests hagin obtingut.
6.11. L’òrgan convocant, per si mateix o a proposta del
president del Tribunal, podrà requerir, als efectes escaients, l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui
que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants, els quals podran ser exclosos
motivadament de la convocatòria en qualsevol moment
si no compleixen els requisits. Així mateix, en qualsevol
moment el Tribunal podrà requerir als aspirants l’acreditació de la seva identitat mitjançant la presentació de
qualsevol document oficial identificatiu.
6.12. El Tribunal decidirà sobre les peticions d’adaptacions de les proves que efectuïn les persones amb disminució. Amb aquesta finalitat, podrà efectuar els tràmits
oportuns per obtenir la informació que consideri necessària en relació amb les adaptacions sol·licitades.
6.13. El president del Tribunal adoptarà les mesures adients per tal de garantir que els exercicis escrits puguin
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ser corregits sense que es conegui la identitat de l’aspirant. Així mateix, el Tribunal exclourà de l’exercici corresponent els candidats els exercicis dels quals continguin signes o marques que permetin conèixer la identitat
de l’aspirant.
6.14. Les persones que formin part del Tribunal tenen
dret a percebre les assistències previstes en el Decret
138/2008, del 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del
servei.
6.15. Per a comunicacions i altres incidències, el Tribunal té la seu a l’avinguda Litoral, 12-14, 08005 Barce
lona.

7. Procediment de selecció
El sistema de selecció que regirà aquest procés selectiu
és el de concurs oposició.
7.1. Fase d’oposició
7.1.1. La fase d’oposició està constituïda per les proves
que s’indiquen a continuació.
El temari per a les proves que es descriuen a continuació
és el que consta com a annex al final d’aquestes bases.
a). Primera prova:
Consta d’un exercici de caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix a respondre a un qüestionari de cinquanta
preguntes (més tres de reserva) amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el
contingut dels temes del 5 al 8, ambdós inclosos i dels
temes del 10 al 35, ambdós inclosos, del temari.
El Tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici,
que no podrà ser superior a una hora.
Les vuit primeres preguntes que tinguin la resposta en
blanc o amb més d’una resposta (comptades conjuntament) no seran tingudes en compte. A partir de la novena
resposta sumades les de qualsevol dels dos tipus esmentats, es valoraran com a errònies. Les respostes errònies
es valoraran negativament, és a dir, es descomptarà una
tercera part del valor d’una resposta encertada.
Per efectuar la valoració d’aquest exercici s’aplicarà la
fórmula següent:
(A - E/3) x 10
Q=
		n

b) Segona prova
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix a realitzar davant membres del Tribunal i, si
escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici de coneixements de llengua catalana que
consta de dues parts.
Primera part: s’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita, per mitjà de la redacció d’un text de 200 paraules
com a mínim; de la comprensió lectora, per mitjà de la
lectura i preguntes sobre un text escrit, i de la gramàtica i
el vocabulari, mitjançant exercicis d’avaluació del coneixement de l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.
Segona part: S’hi avaluarà l’expressió oral, per mitjà de
la lectura en veu alta d’un text i d’una conversa i/o exposició sobre temes generals d’actualitat.
El Tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici,
que no podrà ser superior a una hora i trenta minuts per a
la primera part i a trenta minuts per a la segona.
La qualificació de l’exercici és d’apte o no apte.

Exempció de l’exercici
La llista provisional de persones aspirants que han de realitzar els exercicis de coneixement de llengua catalana
es publicarà juntament amb les llistes provisionals d’admesos i exclosos a què fa referència la base 4.1 d’aquesta convocatòria. Les persones aspirants que constin en
aquesta llista disposaran del termini establert en la base
4.2 per esmenar els defectes i/o presentar la documentació acreditativa dels coneixements requerits.
La llista definitiva de persones aspirants que han de realitzar els exercicis de coneixement de llengua catalana
es farà pública al mateix temps que les llistes definitives
d’admesos i exclosos a què fa referència la base 4.3.
Estaran exempts de la realització d’aquest exercici els aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de
presentació de sol·licituds a què fa referència la base 3.3,
estar en possessió del certificat de nivell de suficiència
de català (C) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o d’un dels altres títols, diplomes i certificats
equivalents establerts per l’Ordre PRE/228/2004, del 21
de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents
als certificats de coneixements de català de la Secretaria
de Política Lingüística.
Així mateix, estaran exempts de realitzar aquesta prova
els aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la
Sindicatura de Comptes, en què hi hagués establerta una
prova o exercici de coneixements de llengua catalana del
mateix nivell o superior al requerit en aquesta convocatòria i així ho declarin en la sol·licitud de participació.

Q = qualificació resultant.
A = nombre d’encerts.
E = nombre de respostes valorades negativament.
n = nombre de preguntes.
La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.
En cas que el Tribunal acordés l’anul·lació d’alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més
d’una s’inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació
resultant, la primera de les tres preguntes de reserva i
així successivament.
4.85.
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També estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin superat la prova esmentada en altres
processos selectius de la mateixa oferta pública anual
d’ocupació d’aquesta convocatòria.
Igualment, estaran exempts de la realització de la prova
esmentada els aspirants que en la data i lloc de realització de la prova, abans de l’hora assenyalada per al seu
inici, aportin davant el Tribunal l’original i una fotocò-
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pia de la documentació suficient acreditativa d’estar en
possessió de coneixements de llengua catalana de nivell
C o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o
equivalent.

L’exercici consistirà a realitzar una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb
membres del Tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi.

El Tribunal trametrà a l’òrgan convocant fotocòpia de
l’esmentada documentació perquè s’incorpori a l’expedient de la persona interessada.

El temps per a la realització d’aquest exercici no pot ser
superior a quaranta-cinc minuts per a la primera part i a
quinze minuts per a la segona.

c) Tercera prova: supòsit pràctic

La qualificació d’aquest exercici és d’apte o no apte.

De caràcter obligatori i eliminatori

Exempció de l’exercici

Consisteix a resoldre per escrit dos supòsits pràctics elegits per l’aspirant entre els tres proposats pel tribunal,
d’aplicació dels coneixements de les matèries contingudes en el temari i les funcions a desenvolupar pròpies
del Cos d’Auxiliars Administratius de la Sindicatura de
Comptes, a les quals fa referència la base 1.3.

La llista provisional de persones aspirants que han de
realitzar els exercicis de coneixement de llengua castellana, es publicarà juntament amb les qualificacions de
la primera prova. Les persones aspirants que constin
en aquesta llista disposaran d’un termini de deu dies a
partir de l’endemà de la seva publicació per esmenar els
defectes i/o presentar la documentació acreditativa dels
coneixements requerits.

La qualificació d’aquesta prova serà de 0 a 10 punts per
al primer supòsit pràctic i de 0 a 10 punts per al segon supòsit pràctic. La puntuació mínima per a superar-la serà
de 5 punts per al primer supòsit i de 5 punts per al segon
supòsit. La puntuació d’aquesta prova es determinarà sumant la puntuació obtinguda en cadascun dels exercicis.
El Tribunal no haurà d’avaluar el segon supòsit pràctic
dels aspirants si no han obtingut la puntuació mínima
per a superar el primer supòsit.
Aquesta prova es realitzarà amb ordinador, en una o
en totes dues parts i s’utilitzaran els programes Word
i/o Excel. També és podrà valorar l’ús i el coneixement
d’aquests programes.

La llista definitiva de persones aspirants que han de realitzar els exercicis de coneixement de llengua castellana
es farà pública al mateix temps que les qualificacions de
la segona prova.
Queden exempts de realitzar aquest exercici els aspirants
que acreditin documentalment davant el Tribunal, dins
el termini de deu dies a comptar des de l’endemà de la
publicació de les qualificacions de la primera prova, estar en possessió dels requeriments esmentats en l’apartat
g de la base 2.1.
e) Cinquena prova: coneixements d’una llengua estrangera

Per a la valoració d’aquest exercici, el Tribunal tindrà en
compte tant els coneixements acreditats per les persones
participants i la capacitat per aplicar-los a situacions de
la pràctica laboral, com la capacitat analítica, de síntesi i
la qualitat pel que fa a la seva exposició, correcció ortogràfica i presentació.

Només podran realitzar aquesta prova voluntària els
aspirants que hagin fet constar expressament en la sol·
licitud la llengua estrangera escollida (anglès, francès
o alemany). Això no obstant, els aspirants podran presentar la seva renúncia a realitzar aquesta prova dins el
termini de set dies hàbils a comptar des de la publicació
de les puntuacions de l’última prova obligatòria. Les renúncies presentades pels aspirants tindran efectes des de
la mateixa data de presentació de l’escrit corresponent,
i seran traslladades al Tribunal per al seu coneixement.

El Tribunal fixarà el temps per realitzar aquesta prova,
que no podrà ser superior a tres hores.

Consistirà a acreditar coneixements de la llengua estrangera escollida per l’aspirant.

d) Quarta prova.

Consta de dues parts:

Consta d’un exercici de caràcter obligatori i eliminatori
per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

Primera part: consistirà a realitzar per escrit, en l’idioma
escollit per l’aspirant, una traducció directa sense utilització del diccionari.

Per a la realització d’aquest exercici, les persones participants podran disposar de material i de documentació
en suport paper, llevat que el Tribunal acordi el contrari.

De conformitat amb el que estableix l’article 6 del Decret
389/1996, del 2 de desembre, pel qual es regula l’accés
dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a
la funció pública de l’Administració de la Generalitat, els
aspirants admesos en el procés selectiu que no tinguin
la nacionalitat espanyola han d’acreditar el coneixement
de la llengua castellana, tant en l’expressió oral com en
l’escrita, de nivell C2 o equivalent.
Per tal d’acreditar aquests coneixements aquests aspirants hauran d’efectuar un exercici, que serà avaluat pel
Tribunal, tenint en compte que s’hi exigirà un grau de
coneixements idiomàtics adequat a l’exercici de les funcions pròpies de la plaça que és objecte de convocatòria.
4.85.

Segona part: consistirà a mantenir una conversa en l’idioma escollit per l’aspirant amb la persona que el Tribunal designi.
El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà
ser superior a una hora per a la primera part i a quinze
minuts per a la segona.
La qualificació d’aquesta prova de dues parts serà entre 0
i 1,5 punts.
7.1.2. En la Resolució per la qual es declari aprovada la
llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos establerta
en la base 4.3 s’anunciarà, amb una anticipació mínima
de tres dies hàbils, la data, l’hora i el lloc de realització
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de la primera prova. La data, l’hora i el lloc de realització de les proves següents seran determinats pel Tribunal de la convocatòria i se’n donarà publicitat juntament
amb els resultats de la prova respectivament anterior,
amb una anticipació mínima de tres dies hàbils al de la
realització de la següent prova.
7.1.3. Els aspirants que no compareguin a les proves i
exercicis de caràcter obligatori i eliminatori el dia i hora
assenyalats, llevat dels casos degudament justificats i
lliurement apreciats pel Tribunal de la convocatòria, seran exclosos de l’oposició i, consegüentment, del procés
selectiu, i perdran tots els seus drets en la convocatòria.
7.1.4. Les qualificacions de cada una de les proves es faran públiques en els llocs de la seva realització, així com
a la seu del Tribunal, i es comunicaran a l’òrgan convocant. Juntament amb les qualificacions, es farà pública la
llista dels aspirants que, pel fet d’haver superat la prova
de la qual es publiquen les qualificacions, poden realitzar la prova següent.
7.1.5. La qualificació de la fase d’oposició es determinarà
sumant les puntuacions obtingudes en les proves obligatòries i en la prova voluntària
7.2. Fase de concurs
7.2.1. En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoren els mèrits que s’especifiquen seguidament
fins a un màxim de la tercera part de la puntuació assolible en les proves selectives:
a) Serveis prestats:
Es valoren els serveis prestats en el Cos d’Uixers de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, fins a la data de
publicació de la convocatòria a raó de 0,231 punts per
mes treballat.
Per a la valoració de serveis prestats es computarà un
mes com a trenta dies naturals.
7.3. Acreditació de mèrits
7.3.1. Els mèrits s’hauran d’acreditar documentalment
dins el termini de deu dies hàbils comptats a partir de
l’endemà de la publicació de les qualificacions de la
quarta prova, en el lloc o els llocs que oportunament assenyalarà el Tribunal de la convocatòria.
7.3.2. Els serveis esmentats s’hauran d’acreditar mitjançant certificació de l’òrgan competent en matèria de personal de l’ens públic o administració pública competent.
En les certificacions haurà de constar de forma clara i
expressa el càrrec de l’òrgan que té la competència per a
expedir el certificat, o el de l’òrgan en què delegui, així
com la norma legal que els habilita amb indicació, si escau, del diari o butlletí oficial en el qual s’hagi publicat.
En les certificacions indicades s’haurà de fer constar de
forma clara i expressa el règim jurídic, el vincle, les funcions, el grup, el cos o escala, la categoria professional,
la jornada realitzada i el període concret de prestació
dels serveis fins a la data de publicació de la convocatòria.
7.3.3. Per a la valoració només es tindran en compte els
mèrits adquirits fins a la data de publicació de la convocatòria.
4.85.
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7.3.4. La valoració dels mèrits obtinguda pels aspirants
en la fase de concurs es farà pública al mateix temps que
les qualificacions de la prova voluntària.
7.3.5. Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies
hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de
la valoració esmentada per a presentar les al·legacions
que considerin oportunes.
7.3.6. El Tribunal de la convocatòria, un cop estimades o
desestimades les al·legacions presentades, farà pública la
valoració definitiva dels serveis acreditats pels aspirants
en la fase de concurs al mateix temps que la puntuació
total de la fase d’oposició, d’acord amb el que estableix
la base 8.1.

8. Aspirants proposats
8.1. Finalitzades les proves, el Tribunal farà públics en
els llocs de realització de les proves, així com a la seu del
Tribunal, els resultats de la fase de concurs i de la fase
d’oposició. També farà pública en els llocs indicats la
llista dels aspirants que hagin superat el procés selectiu,
ordenada d’acord amb la puntuació obtinguda, de major
a menor. Aquesta puntuació resulta de la suma dels punts
obtinguts en la fase de concurs i els obtinguts en la fase
d’oposició.
8.2. En cap cas no es pot aplicar la puntuació de la fase
de concurs per a superar les diferents proves de la fase
d’oposició.
8.3. En cas d’empat en la puntuació final, l’ordre s’establirà en favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació
més alta en la fase d’oposició i, si persisteix l’empat, en
favor de l’aspirant que hagi obtingut la millor qualificació en la prova dels exercicis obligatoris, i en la del
supòsit pràctic, en cas de continuar l’empat. Si l’empat
persisteix encara, l’ordre s’establirà a favor de l’aspirant
de major edat.
8.4. El Tribunal comunicarà al síndic major la llista de
les persones que hagin superat el procés selectiu i farà
constar les qualificacions de cadascuna de les proves i
els punts de la fase de concurs. El síndic major, d’acord
amb la llista tramesa pel Tribunal i el nombre de places
convocades, requerirà per escrit els aspirants que d’acord
amb aquests paràmetres tinguin opció a ser nomenats
funcionaris, perquè aportin la documentació que consta
en la base 8.7.
8.5. Sense perjudici del que estableix la base 1.2, el síndic major no podrà nomenar un nombre de funcionaris
que excedeixi el nombre de places que han estat objecte
de la convocatòria, i serà nul·la de ple dret qualsevol resolució que ho contravingui.
8.6. Així mateix, la plaça podrà ser declarades deserta si
cap aspirant no supera les proves establertes.
8.7. Els aspirants als quals el síndic major hagi requerit
per presentar la documentació que s’esmenta seguidament, ho hauran de fer davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya, dins el termini dels vint dies naturals
comptats a partir de l’endemà de la data de recepció de
la notificació:
a) Fotocòpies confrontades de la documentació acreditativa dels requisits exigits en l’apartat e de la base 2.1. Si
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el títol no ha estat encara expedit, cal presentar una fotocòpia confrontada del resguard acreditatiu d’haver-ne
satisfet els drets d’expedició. Si el títol ha estat obtingut a
l’estranger, caldrà adjuntar-hi la corresponent homologació del Ministeri d’Educació i Ciència.
b) Per als aspirants que tinguin reconeguda la condició
legal de disminuït, i que no l’hagin presentat amb anterioritat, dictamen expedit per l’equip multiprofessional
competent, o per l’òrgan tècnic competent, en els termes
que preveu el Decret 66/1999, del 9 de març.
c) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos en la legislació vigent, o declaració que se sol·licitarà l’autorització de compatibilitat,
o que s’exercirà l’opció que preveu l’article 10 de la Llei
21/1987, del 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.
8.8. Els aspirants que no presentin la documentació requerida, llevat dels casos de força major que seran degudament comprovats per l’òrgan convocant, i els que no
compleixin les condicions i els requisits exigits, no podran ser nomenats funcionaris i quedaran anul·lades les
seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en
què hagin pogut incórrer en cas de falsedat. En aquest
cas, el síndic major en resoldrà la substitució per l’aspirant
que segueixi en puntuació en la llista del Tribunal que
s’esmenta en la base 8.1, al qual es notificarà aquest fet
i serà requerit perquè presenti la documentació exigida.

9. Assignació de destinacions
Un cop verificat que l’aspirant ha presentat la documentació indicada i reuneix els requisits i condicions requerits, se li adjudicarà el lloc de treball objecte d’aquesta
convocatòria.
Si escau, s’adjudicarà plaça amb adscripció provisional a
les persones aspirants incloses en la base 1.2.

10. Nomenament de funcionaris
10.1. El síndic major de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya nomenarà funcionari en el lloc obtingut, mitjançant una resolució que es publicarà en el DOGC, a
l’aspirant proposat pel Tribunal, que hagi aportat dins
el termini previst la documentació requerida i acrediti
reunir les condicions exigides. Així mateix, la secretària general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
notificarà el nomenament a la persona interessada, amb
indicació del lloc adjudicat.
10.2. La destinació obtinguda tindrà caràcter definitiu.

11. Presa de possessió
11.1. L’aspirant nomenat funcionari disposarà de trenta dies hàbils per a prendre possessió del lloc obtingut,
comptats a partir de l’endemà de la data de la recepció de
la notificació de la Resolució de nomenament.
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presenti la documentació exigida. Aquesta destinació
obtinguda podrà tenir caràcter provisional, amb l’obligació de participar, una vegada hagi pres possessió, en les
successives convocatòries de provisió de places del seu
Cos i subgrup de la Sindicatura de Comptes de Catalunya fins que obtingui destinació definitiva.

12. Règim d’impugnacions i al·legacions
12.1. Contra les resolucions definitives de l’òrgan convocant, els interessats poden interposar recurs potestatiu
de reposició davant el síndic major de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya en el termini d’un mes comptat
a partir de l’endemà de la seva publicació en el DOGC,
de conformitat amb el que preveuen els articles 107, 116
i 117 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. També poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos
comptats a partir de l’endemà de la seva publicació en el
DOGC, davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, del
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Igualment, els interessats poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
12.2. D’acord amb el que preveu l’article 114 de la Llei
30/1992, del 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, contra els actes de tràmit del Tribunal que decideixin directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés
selectiu, o produeixin indefensió o perjudici irreparable
a drets o interessos legítims, els interessats poden interposar recurs d’alçada davant el síndic major, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació
al tauler d’anuncis de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (avinguda Litoral, 12-14, 08005 Barcelona) o de
la seva notificació.
12.3. Contra els actes de tràmit del Tribunal no inclosos
en el punt anterior, els aspirants, al llarg del procés selectiu, podran formular totes les al·legacions que considerin
pertinents a partir de la seva notificació o de fer-se públics als taulers d’anuncis els esmentats actes de tràmit.
12.4. D’acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992,
del 26 de novembre, de règim jurídic de les administra
cions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener, i l’article
49 de la Llei 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, la interposició
dels recursos contenciosos administratius que s’hagi de
notificar als interessats es podrà fer mitjançant la seva
publicació en el DOGC i amb l’exposició al tauler
d’anuncis de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i a
la pàgina web www.sindicatura.cat.

11.2. Si la persona nomenada no pren possessió del seu
lloc de treball en el termini establert, el síndic major en
resoldrà la substitució per l’aspirant que segueixi en puntuació en la llista del Tribunal que s’esmenta en la base
8.1, al qual es notificarà aquest fet i se’l requerirà perquè
4.85.
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Annex

Tema 12

Temari per a les proves d’accés al Cos d’auxiliars administratius de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

Procediment administratiu. Fases. Terminis. Col·labo
ració i compareixença dels ciutadans i ciutadanes.

I. Dret Constitucional. Organització política

Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Recursos administratius: concepte i classes. Recurs contenciós
administratiu: concepte. Responsabilitat de les administracions públiques.

Tema 1
La Constitució espanyola principis. Drets fonamentals i
les llibertats públiques. Garanties constitucionals.
Tema 2
El cap d’Estat. Les Corts Generals: el Congrés dels Diputats i el Senat. El Govern.
Tema 3
El poder judicial: El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble.
Tema 4
Organització territorial de l’Estat: les comunitats autònomes i les entitats locals.
Tema 5
Estatut d’autonomia de Catalunya: concepte, contingut.
Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.

Tema 13

Tema 14
Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. L’òrgan de
contractació a l’Administració de la Generalitat. Requisits per contractar amb el sector públic.
Tema 15
L’expedient de contractació: tramitació ordinària i
abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. Els
procediments de selecció del contractista. L’adjudicació
del contracte.
Tema 16
El patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Gestió del
patrimoni. Formes de l’activitat de l’administració pública. L’activitat de foment.

Tema 6

III. La Unió Europea

Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties
Estatutàries, el Síndic de greuges, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Tema 17

Tema 7
La Sindicatura de Comptes. Règim jurídic. Competències i àmbit d’actuació.
Tema 8
La Sindicatura de Comptes. Òrgans que la componen.
Relacions entre la Sindicatura de Comptes i el Parlament
de Catalunya.

Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris
i de modificació. Fonts del dret comunitari: els tractats,
els reglaments, les directives. Les llibertats bàsiques comunitàries.
Tema 18
Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell.
El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes. Mitjans financers i personals de la Unió
Europea.
IV. Gestió de recursos humans

II. Administració Pública. El dret administratiu

Tema 19

Tema 9

El personal al servei de les administracions públiques.
La funció pública de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya. Estructura de la funció pública: plantilla de
personal. Relació de llocs de treball. Registre General
de Personal.

Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i
la ciutadana com a titular de drets davant l’Administració. Drets lingüístics. Accés a arxius i registres.
Tema 10
L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Tipus d’òrgans. L’Administració institucionals o instrumental. L’organització administrativa. La competència administrativa: concepte i
alteracions.
Tema 11
L’acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte administratiu: notificació i publicació. El
silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa
dels actes: nuls i anul·lables.
4.85.

Tema 20
Oferta pública d’ocupació. Selecció de personal. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera
professional. Formació i perfeccionament del personal.
Tema 21
Els Estatuts del règim i el govern interior del Parlament
de Catalunya. El personal al servei de la Sindicatura de
Comptes. Drets del personal de la Sindicatura de Comptes. Mesures de conciliació de la vida personal, laboral
i familiar. Prevenció de riscos laborals a les administra
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cions públiques Situacions administratives. Règim incompatibilitats i responsabilitats. Règim disciplinari.
V. Gestió economicofinancera
Tema 22
La compatibilitat pública. Conceptes generals. Les administracions públiques com a subjectes de la comptabilitat pública. Elements de la comptabilitat pública. Els
àmbits de la funció econòmica de la Generalitat de Catalunya.
Tema 23

Núm. 16

VI. Organització del treball
Tema 28
Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Protecció de dades de caràcter personal.
Tema 29
Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa. Cartes de
serveis. La qualitat a l’Administració pública.
Tema 30

El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i
marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del
pressupost. El cicle pressupostari.
Tema 24
El pressupost per programes: concepte i característiques.
L’estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic
de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.
Tema 25

Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment
divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.
Tema 31
Recepció i registre de documents a l’Administració: concepte legal. Finalitats dels registres de documents en el si
de l’Administració pública.
Tema 32

Execució del pressupost. Execució de l’estat de despeses.
Execució de l’estat d’ingressos. Documents comptables
i pressupostaris. Els crèdits pressupostaris i les modificacions.
Tema 26

Mitjans i llocs de presentació dels escrits, de les comunicacions i de les sol·licituds dels ciutadans. Materialització del dret a obtenir una còpia segellada dels documents
que es presentin.
Tema 33

El control intern pressupostari: Intervenció General. Sistemes d’informació economicofinancera.
Tema 27
El control extern de l’activitat economicofinancera del
sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes
de Catalunya.

Organització dels documents administratius. Gestió dels
documents electrònics. Certificació digital i signatura
electrònica.
Tema 34
Redacció de documents administratius i tipologia de documents.
Tema 35
Els elements de tipografia. La composició i compaginació
de textos. Els sistemes d’impressió. Les tipologies d’enquadernació. Altres mitjans de publicació: pàgines web.

4.85.
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