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de llei orgànica de millorament de la qualitat de l’ensenyament i la destitució del ministre d’Educació
Tram. 250-00543/10
Presentació

p. 52

Proposta de resolució sobre el manteniment dels
horaris d’obertura dels centres d’atenció primària del Vallès
Occidental a l’estiu
Tram. 250-00544/10
Presentació

p. 53

Proposta de resolució de suport a l’associació Altra Italia i a les víctimes dels bombardejos feixistes sobre
Catalunya que han presentat una querella per aquests bombardejos
Tram. 250-00545/10
Presentació

p. 54

Proposta de resolució sobre les beques de menjador
Tram. 250-00546/10
Presentació

p. 55

Proposta de resolució sobre el manteniment del
Registre Civil com a servei públic de les administracions
públiques
Tram. 250-00547/10
Presentació

p. 56

Proposta de resolució sobre la retirada del Projecte
de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa i sobre la defensa del model d’escola catalana
Tram. 250-00548/10
Presentació

p. 57

Proposta de resolució de condemna als atacs al
monument a les víctimes del nazisme de Santa Coloma de
Gramenet
Tram. 250-00549/10
Presentació

p. 58

Proposta de resolució sobre el retorn de l’activitat
quirúrgica als hospitals públics de regió sanitària de Girona
Tram. 250-00550/10
Presentació

p. 59

Proposta de resolució sobre el garantiment de la
igualtat d’horari de docència per als alumnes de les escoles
concertades
Tram. 250-00551/10
Presentació

p. 60

Proposta de resolució sobre els preus de la matrícula dels cicles formatius de grau superior i les mesures per
a poder accedir a aquests estudis
Tram. 250-00552/10
Presentació

p. 61

Proposta de resolució sobre l’Escola Abrera
Tram. 250-00553/10
Presentació

p. 61

Proposta de resolució sobre l’atenció als infants necessitats durant l’estiu
Tram. 250-00554/10
Presentació

p. 62

Proposta de resolució sobre la modificació de les
funcions del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari
Tram. 250-00555/10
Presentació

SUMARI

Núm. 101

p. 64
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Proposta de resolució sobre la visibilitat del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema
Sanitari
Tram. 250-00556/10
Presentació

p. 65

Proposta de resolució sobre el pagament del deute
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials a les entitats de recursos assistencials
Tram. 250-00557/10
Presentació

p. 65

Proposta de resolució sobre l’enfortiment dels criteris socials en l’adjudicació dels contractes de gestió de
serveis socials
Tram. 250-00558/10
Presentació

p. 67

Proposta de resolució sobre el lliurament als grups
parlamentaris dels treballs del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars
Tram. 250-00559/10
Presentació

p. 69

Proposta de resolució sobre la celebració del vintè
aniversari de l’Any Internacional de la Família
Tram. 250-00560/10
Presentació

p. 70

Proposta de resolució sobre el lliurament als grups
parlamentaris dels treballs del Consell Assessor per a la
Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari
Tram. 250-00561/10
Presentació

p. 71

Proposta de resolució sobre el programa Pacient
Expert Catalunya
Tram. 250-00562/10
Presentació

p. 72

Proposta de resolució sobre l’impuls de plans d’acció i campanyes de donació de sang
Tram. 250-00563/10
Presentació

p. 73

Proposta de resolució sobre l’Associació de Laringectomitzats de Lleida
Tram. 250-00564/10
Presentació

p. 74

Proposta de resolució sobre el centre d’atenció primària de Fenals, a Lloret de Mar
Tram. 250-00565/10
Presentació

p. 75

Proposta de resolució sobre la creació d’una nova
línia de secundària a l’Institut Terres de Ponent, de Mollerussa
Tram. 250-00566/10
Presentació

p. 76

Proposta de resolució sobre el manteniment a Lleida del centre de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

Núm. 101

3.10.30. Debats generals

Debat general sobre el món agrari
Tram. 255-00004/10
Presentació

p. 78

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da-

vant les Corts Generals
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 270-00004/10
Esmenes a la totalitat

p. 79

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei per al desenvolupament
d’una banca pública catalana
Tram. 270-00006/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.20.

Interpel·lacions

p. 79

Interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil
Tram. 300-00058/10
Presentació
p. 79
Interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil i les
beques de menjador
Tram. 300-00059/10
Presentació

p. 79

Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’adoptar mesures per a reordenar el model econòmic
Tram. 300-00060/10
Presentació

p. 80

Interpel·lació al Govern sobre la gestió de les plantilles docents als centres educatius
Tram. 300-00061/10
Presentació

p. 80

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a garantir la sostenibilitat de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau
Tram. 300-00062/10
Presentació

p. 80

Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
Tram. 300-00063/10
Presentació

p. 80

Interpel·lació al Govern sobre la situació d’impagament amb les entitats del tercer sector
Tram. 300-00064/10
Presentació

p. 81

4.

INFORMACIÓ

4.40.

p. 76

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans
del Parlament

Proposta de resolució sobre la construcció del centre d’educació Can Record a Sant Esteve de Palautordera

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’una
diputada

Tram. 250-00568/10
Presentació

Tram. 234-00016/10
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats

Tram. 250-00567/10
Presentació

p. 77

Proposta de resolució sobre el servei presencial de
traductors dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00569/10
Presentació

SUMARI

p. 77

p. 81

Resolució d’autorització de signatura en les presidències de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en
l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari
i les Empreses i de la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió
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de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets
dels Consumidors
Resolució

p. 81

Resolució de la presidència del Parlament per la
qual es fa pública la renúncia de Josep Miquel Delgado Padrosa a la condició de membre del Consell Social de la Universitat de Girona
Comunicació

4.45.

p. 82

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

p. 82

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Empresa i Ocupació
Tram. 410-00003/10
Substitució de diputats

p. 83

Composició de la Comissió de Justícia i Drets Humans
Tram. 410-00004/10
Substitució de diputats

p. 83

Composició de la Comissió d’Interior

p. 86

Composició de la Comissió de la Infància
Tram. 411-00004/10
Substitució de diputats

p. 86

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 406-00004/10
Adscripció de diputats del Grup Mixt; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa

p. 87

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 407-00002/10
Substitució de diputats

p. 87

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi
dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no
Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 408-00012/10
Acord

p. 87

p. 83

Composició de la Comissió de Polítiques de Lluita
contra la Desocupació

Composició de la Comissió d’Ensenyament i Uni-

p. 88

Tram. 410-00005/10
Substitució de diputats

versitats
Tram. 410-00007/10
Substitució de diputats

p. 83

Composició de la Comissió de Benestar, Família i
Immigració
Tram. 410-00009/10
Substitució de diputats

p. 84

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

p. 84

p. 84

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament

o per lleis

p. 85

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
Tram. 412-00004/10
Substitució de diputats

p. 85

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

p. 85

Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva
Tram. 413-00001/10
Designació de membres

p. 88

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

p. 88

Tram. 413-00003/10
Designació de membres

p. 88

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano

4.50.

p. 89

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 100/X, sobre el garantiment dels recursos destinats al Consorci per a
la Normalització Lingüística
Tram. 290-00080/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució

p. 89

4.50.02. Compliment de mocions

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Persones
Tram. 411-00001/10
Substitució de diputats

4.48.

Tram. 413-00004/10
Designació de membres

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

Tram. 408-00017/10
Acord

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat
al Sàhara

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

SUMARI

Tram. 411-00002/10
Substitució de diputats

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10
Renúncia de la condició de diputat

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut

p. 82

Resolució de la presidència del Parlament per la
qual es fa pública la renúncia de Ricardo Rodrigo Amar a la
condició de membre del Consell Social de la Universitat de
Barcelona
Comunicació

Núm. 101

p. 86

Control del compliment de la Moció 19/X, sobre les
polítiques de salut sexual, afectiva i reproductiva i la interrupció voluntària de l’embaràs
Tram. 390-00019/10
Designació de la Comissió competent

p. 90
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Control del compliment de la Moció 20/X, sobre
l’impuls d’un pla econòmic i financer per a l’Hospital Clínic i
sobre la transparència en la gestió d’aquest hospital

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la lluita contra la desocupació juvenil

Tram. 390-00020/10
Designació de la Comissió competent

Tram. 354-00081/10
Sol·licitud i tramitació

p. 90

Control del compliment de la Moció 21/X, sobre
l’exercici de l’autogovern del poble aranès
Tram. 390-00021/10
Designació de la Comissió competent

p. 90

Control del compliment de la Moció 22/X, sobre
l’atur i les mesures per a fomentar l’ocupació
Tram. 390-00022/10
Designació de la Comissió competent

p. 90

Control del compliment de la Moció 23/X, sobre el
procés per a constituir una banca pública al servei dels interessos col·lectius
Tram. 390-00023/10
Designació de la Comissió competent

p. 90

Control del compliment de la Moció 24/X, sobre el
desplegament dels Mossos d’Esquadra i les mesures per a
combatre la inseguretat ciutadana
Tram. 390-00024/10
Designació de la Comissió competent

p. 90

p. 91

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre la
seva presumpta participació en l’encàrrec o l’autorització de
la investigació i el seguiment de membres del Govern
Tram. 354-00082/10
Sol·licitud i tramitació

p. 92

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el Pla estratègic de turisme de Catalunya 20132016
Tram. 354-00083/10
Sol·licitud i tramitació

p. 92

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el Pla estratègic de turisme de Catalunya 20132016
Tram. 354-00084/10
Sol·licitud i tramitació

p. 92

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
4.53.

d’Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre la
dimissió del director general de Serveis Penitenciaris

Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la situació jurídica derivada de les interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre
la concessió de la gestió del servei d’abastiment d’aigua en
alta d’Aigües Ter Llobregat a Acciona
Tram. 354-00065/10
Rebuig de la sol·licitud

p. 90

Tram. 354-00085/10
Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre
els motius pels quals el Protectorat de Fundacions ha demanat el concurs de creditors de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 354-00086/10
Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre l’impacte econòmic en la tresoreria de la Generalitat de la suspensió de la concessió de la
gestió del servei d’abastiment d’aigua en alta d’Aigües Ter
Llobregat a Acciona

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Tram. 354-00066/10
Rebuig de la sol·licitud

Tram. 356-00093/10
Retirada de la sol·licitud

p. 91

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre la liquidació del pressupost de la
Generalitat del 2012
Tram. 354-00072/10
Rebuig de la sol·licitud

p. 91

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre el resultat de l’estudi de les balances fiscals del 2010
Tram. 354-00077/10
Rebuig de la sol·licitud

p. 91

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre l’ús del castellà en matèries no lingüístiques en
el sistema educatiu català
Tram. 354-00079/10
Sol·licitud i tramitació

p. 91

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre
la dimissió del director general de Serveis Penitenciaris i sobre la seguretat de les presons i la rehabilitació i reinserció
dels interns
Tram. 354-00080/10
Sol·licitud i tramitació

SUMARI

p. 92

p. 92

Sol·licitud de compareixença del director general de
Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les línies d’actuació de la Direcció General
de Joventut
p. 92

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de Residus de Catalunya davant la Comissió de Territori
i Sostenibilitat perquè informi sobre la prova pilot del sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos de Cadaqués (Alt
Empordà)
Tram. 356-00154/10
Acord sobre la sol·licitud

p. 93

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el pla de sanejament financer
de l’Agència
Tram. 356-00155/10
Acord sobre la sol·licitud

p. 93

Sol·licitud de compareixença d’Enric Ticó i Buxadós, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè
informi sobre la situació, el programa d’actuació i les previsions de futur de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 356-00168/10
Acord sobre la sol·licitud

p. 93

Sol·licitud de compareixença de Francesc Damià
Calvet, director de l’Institut Català del Sòl, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la situa-

p. 91
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ció, el programa d’actuació i les previsions de futur d’aquest
institut

Salut perquè informi sobre les llistes d’espera per a accedir
als procediments quirúrgics regulats pel Decret 354/2002

Tram. 356-00169/10
Acord sobre la sol·licitud

Tram. 356-00236/10
Sol·licitud

p. 93

Sol·licitud de compareixença de Leonard Carcolé,
director de l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió
de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació,
el programa d’actuació i les previsions de futur d’aquesta
agència
Tram. 356-00170/10
Acord sobre la sol·licitud

p. 93

Sol·licitud de compareixença de Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi
sobre la situació, el programa d’actuació i les previsions de
futur d’aquesta agència
Tram. 356-00171/10
Acord sobre la sol·licitud

p. 95

Sol·licitud de compareixença de Virgínia Domingo i
Reig, presidenta del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya,
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi
sobre les activitats del Col·legi
Tram. 356-00239/10
Acord sobre la sol·licitud

p. 95

Sol·licitud de compareixença d’una representació
de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament davant
la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre
l’agenda política de la Xarxa
Tram. 356-00245/10
Acord sobre la sol·licitud

p. 95

Sol·licitud de compareixença de Jaume Miranda i
Canals, director de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi
sobre la situació, el programa d’actuació i les previsions de
futur d’aquest institut

Sol·licitud de compareixença d’una representació
de la Federació d’Entitats per la Defensa de la Llengua i la
Cultura Catalanes de la Catalunya Nord davant la Comissió
d’Afers Institucionals perquè expliqui la seva visió del tancament de la delegació de TV3 a Perpinyà i les polítiques de la
Generalitat de suport a la llengua i la cultura catalanes a la
Catalunya Nord

Tram. 356-00172/10
Acord sobre la sol·licitud

Tram. 356-00246/10
Sol·licitud

p. 93

p. 94

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Tost i
Borràs, director de l’Agència de Residus de Catalunya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi
sobre la situació, el programa d’actuació i les previsions de
futur d’aquesta agència
Tram. 356-00173/10
Acord sobre la sol·licitud

p. 94

Sol·licitud de compareixença de Joan Nogué i Font,
director de l’Observatori del Paisatge, davant la Comissió de
Territori i Sostenibilitat perquè expliqui les tasques d’aquesta entitat
Tram. 356-00181/10
Acord sobre la sol·licitud

p. 94

p. 95

Sol·licitud de compareixença del director general de
Recerca davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació de la recerca
Tram. 356-00247/10
Sol·licitud

p. 95

Sol·licitud de compareixença d’una representació
de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes davant la
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè expliqui la situació de la Catalunya exterior i faci propostes per a millorar el suport als catalans de l’exterior
Tram. 356-00249/10
Sol·licitud

p. 96

Sol·licitud de compareixença de Ricard Aymerich,

Sol·licitud de compareixença de Toni Altaió i Morral,
portaveu de l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui les tasques de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental

Josep M. Lluró i Enric Roca, autors de l’estudi «Junts a l’aula. Present i futur del model d’educació comprensiva a Catalunya», davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats
perquè presentin l’estudi

Tram. 356-00182/10
Acord sobre la sol·licitud

Tram. 356-00250/10
Sol·licitud

p. 94

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Polítiques Ambientals davant la Comissió de Territori
i Sostenibilitat perquè expliqui les tasques de l’Obrador del
Tercer Sector Ambiental
Tram. 356-00183/10
Acord sobre la sol·licitud

p. 94

Sol·licitud de compareixença del degà del Col·legi
d’Ambientòlegs de Catalunya davant la Comissió de Territori
i Sostenibilitat perquè informi sobre les activitats i les propostes del col·legi amb relació a la situació ambiental
Tram. 356-00227/10
Acord sobre la sol·licitud

p. 94

Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fiscal interlocutor en delictes d’odi i discriminació de la
Fiscalia Superior de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat
de les Persones perquè informi sobre la tasca de la Fiscalia contra l’homofòbia i els delictes vinculats a l’orientació
sexual
Tram. 356-00230/10
Acord sobre la sol·licitud

p. 95

Sol·licitud de compareixença d’una representació
del Sindicat de Metges de Catalunya davant la Comissió de

SUMARI

p. 96

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Argent Ballús, coordinador del projecte educatiu «Millorem», davant la
Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre
l’elaboració i les conclusions de l’estudi d’aquest projecte
educatiu
Tram. 356-00251/10
Sol·licitud

p. 96

Sol·licitud de compareixença del director general de
Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè
expliqui les mesures adoptades amb relació a la formació
professional
Tram. 356-00254/10
Sol·licitud

p. 96

Sol·licitud de compareixença de Sergi Contreras,
president del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya,
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi
sobre la situació dels joves i la manera de combatre la desocupació juvenil
Tram. 356-00255/10
Sol·licitud

p. 96

Sol·licitud de compareixença d’una representació
de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia
davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè infor-
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mi sobre la situació del català en l’àmbit de l’Administració
de justícia

Comarques amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció

Tram. 356-00256/10
Sol·licitud

Tram. 353-00042/10
Substanciació

p. 97

p. 98

Sol·licitud de compareixença de Miquel Sàmper Rodríguez, president del Consell dels Col·legis d’Advocats de
Catalunya, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans
perquè informi sobre la situació del torn d’ofici

Compareixença d’una representació de l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya amb relació
a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades
activitats de promoció

Tram. 356-00260/10
Sol·licitud

Tram. 353-00044/10
Substanciació

p. 97

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-

tats, de funcionaris i d’altres persones
Compareixença de Ramon Tremosa i Balcells, professor titular de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els
dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 353-00001/10
Decaïment

p. 97

Compareixença d’Enrique Prados del Amo, vicepresident executiu de l’agència de valors Gesmosa-GBI,
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits
en les entitats de crèdit
Tram. 353-00002/10
Decaïment

p. 97

Compareixença de Luis Jiménez, secretari general
de Comfia de Comissions Obreres, amb relació al Projecte
de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 353-00003/10
Substanciació

p. 97

Compareixença de Pedro Vaquero, ponent de la llei
andalusa de dipòsits bancaris, amb relació al Projecte de llei
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 353-00007/10
Substanciació

p. 97

Compareixença de Marta Espasa Queralt, professora titular d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona,
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits
en les entitats de crèdit
Tram. 353-00009/10
Substanciació

p. 97

Compareixença d’Antoni Duran-Sindreu, president
de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals, amb relació
al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 353-00011/10
Substanciació

p. 98

Compareixença d’una representació de la Direcció
General de Tributs de la Junta d’Extremadura amb relació al
Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats
de crèdit
Tram. 353-00012/10
Decaïment

p. 98

Compareixença d’una representació de la Direcció
General de Tributs de la Junta d’Andalusia amb relació al
Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats
de crèdit
Tram. 353-00013/10
Decaïment

p. 98

Compareixença d’una representació de la Comissió
Dona i Igualtat de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00041/10
Substanciació

p. 98

Compareixença d’una representació de la Comissió
de Comerç i Turisme de l’Associació Catalana de Municipis i

SUMARI

p. 98

Compareixença d’una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de
promoció
Tram. 353-00046/10
Substanciació

p. 98

Compareixença d’una representació del Consell de
Gremis amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00047/10
Substanciació

p. 98

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00049/10
Substanciació

p. 99

Compareixença d’una representació de la Cecot
amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00050/10
Substanciació

p. 99

Compareixença d’una representació de Pimec Comerç amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials
i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00055/10
Substanciació

p. 99

Compareixença d’una representació de la Unió
General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei
d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00056/10
Substanciació

p. 99

Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Emprenedores davant la Comissió d’Igualtat
de les Persones per a informar sobre la situació de les dones
al món laboral i sobre les necessitats en polítiques actives
d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 357-00068/10
Substanciació

p. 99

Compareixença d’una representació de la Xarxa de
Dones Directives i Professionals de l’Acció Social davant la
Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la
situació de les dones al món laboral i sobre les necessitats
en polítiques actives d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 357-00069/10
Substanciació

p. 99

Compareixença de Josep Abelló Padró, expresident del Consorci de Salut i Social de Catalunya i exalcalde
de Reus, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió
en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00084/10
Substanciació

p. 99

Compareixença de Ramon Cunillera Grañó, director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya i exdirectiu de la Corporació Salut del Maresme i la Selva, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit
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Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les
Empreses

retat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Tram. 357-00103/10
Substanciació

Tram. 357-00265/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 100

p. 101

fCompareixença de Manel Ferré Montañés, president del Consorci de Salut i Social de Catalunya, davant la
Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i
les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses

Compareixença de Núria Aymerich, directora de
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de
l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Tram. 357-00110/10
Substanciació

Tram. 357-00266/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 100

p. 102

Compareixença del director general de la Policia
davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Compareixença d’Amadeu Recasens, exdirector de
l’Escola de Policia de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Tram. 357-00256/10
Substanciació

Tram. 357-00267/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 100

p. 102

Compareixença d’una representació del Sindicat
Autònom de Policia de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre
Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de
Masses

Compareixença de Joan Delort, cap de l’Àrea de
Prevenció, Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat
i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Tram. 357-00257/10
Substanciació

Tram. 357-00268/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 100

p. 102

Compareixença d’una representació del Sindicat
de Mossos d’Esquadra de Comissions Obreres davant la
Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Compareixença de J. Antonio Quesada, cap de la
Policia Local de Terrassa, davant la Comissió d’Estudi dels
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Tram. 357-00258/10
Substanciació

Tram. 357-00269/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 100

Compareixença d’una representació del Col·lectiu
Autònom de Treballadors dels Mossos d’Esquadra davant la
Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00259/10
Substanciació

p. 100

Compareixença d’una representació del Sindicat
de Policies de Catalunya davant la Comissió d’Estudi dels
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00260/10
Substanciació

p. 101

Compareixença d’una representació del Sindicat
de Comandaments de Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús
de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00261/10
Substanciació

p. 101

Compareixença d’una representació de la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de
l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00262/10
Substanciació

p. 101

Compareixença de la directora general d’Administració de la Seguretat davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00263/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 101

p. 102

Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de
l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00270/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 102

Compareixença de Miguel Ángel Gimeno, president
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de
l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00271/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 102

Compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fiscal del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús
de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00272/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 103

Compareixença d’una representació de l’Associació Stop Bales de Goma davant la Comissió d’Estudi dels
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00273/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 103

Compareixença d’una representació de l’associació Ojo con tu Ojo davant la Comissió d’Estudi dels Models
de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots
en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00274/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 103

Compareixença de Josep Lluís Trapero, comissari
en cap del Cos de Mossos d’Esquadra, davant la Comissió
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de
Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i
Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Tram. 357-00264/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

Tram. 357-00275/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 101

Compareixença de Marc Caparrós, inspector en
cap de l’Àrea de la Brigada Mòbil del Cos de Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Estudi dels Models de SeguSUMARI

p. 103

Compareixença d’una representació de la Comissió
de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de
l’Advocacia, del Col·legi d’Advocats de Barcelona, davant la
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Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00276/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 103

Compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00277/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 103

Compareixença d’una representació de Justícia i
Pau davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat
i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00278/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 104

Compareixença de Celso Das Neves, del Comitè
Europeu per a la Prevenció de la Tortura i de les Penes o
Tractes Inhumans o Degradants, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00279/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

Tram. 357-00280/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 104

Compareixença de Marc Pons, especialista en models d’ordre públic comparats, davant la Comissió d’Estudi
dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material
Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00281/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 104

Compareixença de Victòria Camps, catedràtic d’ètica, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i
Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00282/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 104

Compareixença de Malte Neutzler, de la Direcció
Central de Policia de Frankfurt, davant la Comissió d’Estudi
dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material
Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00283/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 104

Compareixença de Gemma Galdón Clavell, professora de sociologia i criminologia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat
i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00284/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

Compareixença d’Estrella Fernández Martínez,
de l’Institut d’Oftalmologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat
i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00285/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 105

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el president de l’Institut
Català Internacional per la Pau per a presentar l’informe i la
memòria d’activitats del 2012
Tram. 359-00007/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió
4.55.

p. 105

Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 13
Convocada per al dia 19 de juny de 2013
4.67.

p. 104

Compareixença de Miguel Ángel Fraile, secretari
general de la Confederació Catalana de Comerç, davant la
Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Núm. 101

p. 105

Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
Renúncia de la condició de diputat

Comunicació
4.70.

p. 106

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i al-

tres normes
Informe i memòria d’activitats de l’Institut Català Internacional per la Pau corresponent al 2012
Tram. 334-00016/10
Presentació
4.87.

p. 106

Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra

lleis de Catalunya
Recurs d’inconstitucionalitat 7208/2012, interposat
pel president del Govern de l’Estat contra els articles 16 i 41
de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics
Tram. 381-00001/10
Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre la suspensió p. 107

Recurs d’inconstitucionalitat 7279/2012, interposat pel president del Govern de l’Estat contra el Decret llei
5/2012, del 18 de desembre, de l’impost sobre els dipòsits
en les entitats de crèdit
Tram. 381-00002/10
Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre la suspensió p. 116

p. 105

NOTES
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TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10.

RESOLUCIONS

Núm. 101

Resolució 178/X del Parlament de Catalunya, sobre la suspensió temporal del Projecte de decret pel qual s’atorga a l’Institut
d’Estudis Aranesi el caràcter d’acadèmia de
la llengua occitana, aranès a l’Aran
Tram. 250-00233/10

Resolució 177/X del Parlament de Catalunya, sobre la continuïtat del Consorci del Teatre Fortuny, de Reus
Tram. 250-00334/10

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 5, 30.05.2013, DSPC-C 115

Comissió de Cultura i Llengua

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 5, 30.05.2013, DSPC-C 115

Comissió de Cultura i Llengua
La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda
el 30 de maig de 2013, ha debatut el text de la Proposta
de resolució sobre la continuïtat del Consorci del Teatre Fortuny de Reus (tram. 250-00334/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 16096) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 16080).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament,
ha adoptat la següent
Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Mantenir negociacions amb l’Ajuntament de Reus
(Baix Camp) i la Diputació de Tarragona per a garantir la continuïtat del Consorci del Teatre Fortuny, ja
que la no continuïtat d’aquesta institució no només té
efectes sobre la ciutat de Reus sinó a nivell nacional.
b) Si finalment la fórmula de participació de la Generalitat en el Consorci del Teatre Fortuny és la del
contracte programa, garantir, en la mesura que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, un suport
econòmic i institucional que faciliti el desenvolupament de projectes de producció pròpia.

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda
el 30 de maig de 2013, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la retirada del Projecte de decret
pel qual s’atorga a l’Institut d’Estudis Aranesi el caràcter d’acadèmia de la llengua occitana, aranès a l’Aran
(tram. 250-00233/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
(reg. 13731) i pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 13799).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament,
ha adoptat la següent
Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a deixar en
suspens per un període de tres mesos, com a pas previ a la seva aprovació, el Projecte de decret pel qual
s’atorga a l’Institut d’Estudis Aranesi el caràcter d’acadèmia de la llengua occitana, aranès a l’Aran, i a establir, en aquest període, un procés de diàleg per a la
recerca dels consensos necessaris en què s’ha de fonamentar un procés d’aquestes característiques.
Palau del Parlament, 30 de maig de 2013
La secretària de la Comissió El president de la Comissió
María José Garcia Cuevas Carles Puigdemont i Casamajó

Palau del Parlament, 30 de maig de 2013
La secretària de la Comissió El president de la Comissió
María José Garcia Cuevas Carles Puigdemont i Casamajó

1.10.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
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Resolució 179/X del Parlament de Catalunya, sobre el pagament de nòmines pendents del director de l’Arxiu Comarcal del
Montsià i sobre l’actualització del conveni
amb l’Ajuntament d’Amposta i el Consell Comarcal del Montsià

Resolució 180/X del Parlament de Catalunya, sobre el trasllat de l’Arxiu Comarcal del
Baix Llobregat a la nova seu

Tram. 250-00076/10

Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 5, 30.05.2013, DSPC-C 115

Tram. 250-00252/10

Adopció

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 5, 30.05.2013, DSPC-C 115

Comissió de Cultura i Llengua
La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda
el 30 de maig de 2013, ha debatut el text de la Proposta
de resolució sobre el pagament de nòmines pendents
del director de l’Arxiu Comarcal del Montsià i sobre
l’actualització del conveni signat amb l’Ajuntament d’Amposta i el Consell Comarcal del Montsià el 2010
(tram. 250-00076/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4522).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament,
ha adoptat la següent
Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer efectiva la transferència corresponent a l’any
2012 al Consell Comarcal del Montsià, que ha de cobrir l’import pendent de les nòmines del director de
l’Arxiu Comarcal del Montsià del 2012.
b) Fer les gestions necessàries perquè, en el termini
més breu possible, sia per mitjà de la renovació del
contracte o amb un nou procediment, es cobreixi la
direcció d’aquest equipament cultural.

Comissió de Cultura i Llengua
La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda
el 30 de maig de 2013, ha debatut el text de la Proposta
de resolució sobre la nova seu de l’Arxiu Comarcal del
Baix Llobregat (tram. 250-00252/10), presentada pel
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 13730) i pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 13811).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament,
ha adoptat la següent
Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer totes les gestions possibles i necessàries perquè es pugui traslladar l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat a la
nova seu del barri de Mas Lluí, de Sant Feliu de Llobregat, de manera que se’n faci possible l’obertura i es
pugui alliberar l’espai actual, que ha de permetre l’ampliació prevista de la biblioteca municipal.
Palau del Parlament, 30 de maig de 2013
La secretària de la Comissió El president de la Comissió
María José Garcia Cuevas Carles Puigdemont i Casamajó

c) Fer les gestions pertinents, conjuntament amb
l’Ajuntament d’Amposta i el Consell Comarcal del
Montsià, per a actualitzar i modificar, si escau, el conveni, amb l’acord de totes les parts i des de la lleialtat i
la col·laboració institucionals.
Palau del Parlament, 30 de maig de 2013
La secretària de la Comissió El president de la Comissió
María José Garcia Cuevas Carles Puigdemont i Casamajó
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Resolució 181/X del Parlament de Catalunya, sobre la inclusió del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida en la
llista de béns que poden ésser declarats patrimoni mundial

Resolució 182/X del Parlament de Catalunya, sobre el programa i la memòria d’activitats de l’Any Espriu

Tram. 250-00262/10

Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 5, 30.05.2013, DSPC-C 115

Tram. 250-00300/10

Adopció

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 5, 30.05.2013, DSPC-C 115

Comissió de Cultura i Llengua
La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda
el 30 de maig de 2013, ha debatut el text de la Proposta
de resolució sobre la inclusió del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida en la llista de
béns que poden ésser declarats patrimoni de la humanitat (tram. 250-00262/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 13828).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament,
ha adoptat la següent
Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Donar l’assessorament necessari per a la redacció
de la proposta de candidatura a patrimoni mundial de
la UNESCO del conjunt monumental de la Seu Vella
de Lleida i perquè el Consorci del Turó de la Seu Vella de
Lleida garanteixi el finançament per a la redacció del
dossier de la candidatura.
b) Donar suport institucional i defensar, en el marc del
Consell del Patrimoni Històric Espanyol, la candidatura a patrimoni mundial de la UNESCO del conjunt
monumental del Turó de la Seu Vella, perquè sigui inclosa en la llista indicativa de béns que hi poden ésser declarats, i treballar perquè el Ple d’aquest consell
l’aprovi.

Comissió de Cultura i Llengua
La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda el 30 de maig de 2013, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el programa de l’Any Espriu
(tram. 250-00300/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 13770).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament,
ha adoptat la següent
Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Presentar immediatament al Parlament un programa de la commemoració de l’Any Espriu que inclogui,
en tot cas, el personal i les persones contractades, les
activitats previstes i el finançament corresponent, especificant el que prové de fons públics i el que prové
de fons privats.
b) Presentar una memòria de les activitats i de llur finançament, en el termini de tres mesos a comptar de
l’endemà del dia en què fineix la commemoració.
Palau del Parlament, 30 de maig de 2013
La secretària de la Comissió El president de la Comissió
María José Garcia Cuevas Carles Puigdemont i Casamajó

Palau del Parlament, 30 de maig de 2013
La secretària de la Comissió El president de la Comissió
María José Garcia Cuevas Carles Puigdemont i Casamajó
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2.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la presentació
d’un informe del Govern sobre els ingressos
recaptats i les inversions i les despeses corrents fetes a Barcelona del 2007 al 2012
Tram. 250-00103/10

Proposta de resolució sobre el trasllat del
parc de neteja de Fomento de Construcciones y Contratas emplaçat a l’Eixample de
Barcelona
Tram. 250-00221/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat
en la sessió núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.

Proposta de resolució sobre l’execució de
les obres de la línia 9 del metro
Tram. 250-00222/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost en la sessió núm. 6, tinguda el 12.06.2013,
DSPC-C 128.

Proposta de resolució sobre la modificació
del Decret legislatiu 3/2008, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
Tram. 250-00165/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat
en la sessió núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.

Proposta de resolució sobre la posada en
funcionament de la línia 9 del metro entre
l’estació de Collblanc, a l’Hospitalet de Llobregat, i l’estació de la terminal entre pistes
de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00225/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost en la sessió núm. 6, tinguda el 12.06.2013,
DSPC-C 128.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de
les zones protegides del delta del Llobregat
Tram. 250-00194/10

Rebuig

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat
en la sessió núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.

Proposta de resolució sobre la transferència de les subvencions per a la rehabilitació
d’edificis atorgades a les comunitats de veïns del barri del Congost, de Granollers
Tram. 250-00236/10

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 4,
tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 129.

2.10.25.

Núm. 101

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat
en la sessió núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.
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Proposta de resolució sobre el desenvolupament de les polítiques agroalimentàries

3.

TRAMITACIONS EN CURS

Tram. 250-00286/10

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Núm. 101

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 4,
tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 129.

Proposta de resolució sobre l’execució del
projecte de la línia 9 del metro entre Collblanc i l’aeroport

Proposició de llei de modificació de l’article
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la
iniciativa legislativa popular
Tram. 202-00013/10

Tram. 250-00295/10

Propostes de compareixença d’organitzacions
i grups socials presentades pels grups parlamentaris

Rebuig

Admissió a tràmit: Mesa de la CAI,
02.05.2013 i 06.05.2013

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat
en la sessió núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.

El 2 de maig de 2013
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Proposta de compareixença de Joaquim Brugué, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del
16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (35200039/10)
Proposta de compareixença de Fernando Pindado, exsubdirector general de Participació Ciutadana, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (352-00040/10)
Proposta de compareixença d’una representació de
l’empresa Syctel amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del
16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (35200041/10)
Proposta de compareixença d’una representació de la
Plataforma Prou amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del
16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (35200042/10)
Proposta de compareixença d’una representació de la
comissió promotora de la iniciativa legislativa popular
per a la prohibició dels conreus transgènics amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14
de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (352-00043/10)
Proposta de compareixença d’una representació de la
comissió promotora de la iniciativa legislativa popular
de la renda garantida de ciutadania amb relació a la
Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la

3.01.02.
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Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa
popular (352-00044/10)

l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (352-00052/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la
comissió promotora de la iniciativa legislativa popular
de la llei electoral de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (352-00045/10)

Proposta de compareixença de Xavier Arbós i Marín,
catedràtic de dret constitucional de la Universitat de
Girona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer,
de la iniciativa legislativa popular (352-00053/10)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Proposta de compareixença d’una representació del
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (352-00046/10)
Proposta de compareixença de Josep Maria Reniu i
Vilamala, professor de ciència política i de l’Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la
Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa
popular (352-00047/10)

El 6 de maig de 2013
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Proposta de compareixença d’Enric Fossas Espadaler,
catedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de
llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del
16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (35200048/10)
Proposta de compareixença d’Enoch Albertí Rovira,
catedràtic de dret constitucional de la Universitat de
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (352-00049/10)

Proposta de compareixença de Joaquim Brugué i Torruella, catedràtic de ciència política i de l’Administració de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa
legislativa popular (352-00054/10)
Proposta de compareixença de Joan Botella Corral,
catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del
16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (35200055/10)
Proposta de compareixença de Fernando Pindado, exsubdirector general de Foment de la Participació Ciutadana, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer,
de la iniciativa legislativa popular (352-00056/10)
Proposta de compareixença de José Manuel Pérez Tornero, director i catedràtic del Departament de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (352-00057/10)
Proposta de compareixença de Carme Valls, proponent de la iniciativa legislativa popular de la Llei electoral de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del
16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (35200058/10)

Proposta de compareixença de Jordi Sauret Pont, llicenciat en ciències de la informació i doctor en sociologia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de
la iniciativa legislativa popular (352-00050/10)

Proposta de compareixença d’Òscar Rebollo, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de
la iniciativa legislativa popular (352-00059/10)

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Cabellos
Espiérrez, professor titular de dret constitucional de la
Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de
llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del
16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (35200051/10)

Proposta de compareixença de Víctor Cuesta López,
professor de dret constitucional de la Universitat de
Las Palmas de Gran Canaria, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (352-00060/10)

Grup Parlamentari Socialista
Proposta de compareixença de Joan Rodríguez, professor de ciència política de la Universitat de València,
amb relació a la Proposició de llei de modificació de
3.01.02.

Proposta de compareixença de Vicky Bolaños, cofundadora del projecte «Qué hacen los diputados», amb
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (352-00061/10)
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Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades
Comissió d’Afers Institucionals,
15.05.2013, DSPC-C 98

Compareixences d’organitzacions i grups socials
acordades
Proposta de compareixença de Joaquim Brugué, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del
16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (35300015/10)
Proposta de compareixença de Fernando Pindado, exsubdirector general de Participació Ciutadana, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (353-00016/10)
Proposta de compareixença d’una representació de
l’empresa Syctel amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del
16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (35300017/10)
Proposta de compareixença d’una representació de la
Plataforma Prou amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del
16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (35300042/10)
Proposta de compareixença d’una representació de la
comissió promotora de la iniciativa legislativa popular
per a la prohibició dels conreus transgènics amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14
de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (353-00019/10)
Proposta de compareixença d’una representació de la
comissió promotora de la iniciativa legislativa popular
de la renda garantida de ciutadania amb relació a la
Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la
Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa
popular (353-00020/10)
Proposta de compareixença d’una representació de la
comissió promotora de la iniciativa legislativa popular
de la llei electoral de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (353-00021/10)
Proposta de compareixença d’una representació del
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (353-00022/10)
Proposta de compareixença de Josep Maria Reniu i
Vilamala, professor de ciència política i de l’Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació a la
3.01.02.

Núm. 101

Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la
Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa
popular (353-00023/10)
Proposta de compareixença d’Enric Fossas Espadaler,
catedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de
llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del
16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (35300024/10)
Proposta de compareixença d’Enoch Albertí Rovira,
catedràtic de dret constitucional de la Universitat de
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (353-00025/10)
Proposta de compareixença de Jordi Sauret Pont, llicenciat en ciències de la informació i doctor en sociologia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de
la iniciativa legislativa popular (353-00026/10)
Proposta de compareixença de Miquel Àngel Cabellos
Espiérrez, professor titular de dret constitucional de la
Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de
llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del
16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (35300027/10)
Proposta de compareixença de Joan Rodríguez, professor de ciència política de la Universitat de València,
amb relació a la Proposició de llei de modificació de
l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (353-00028/10)
Proposta de compareixença de Xavier Arbós i Marín,
catedràtic de dret constitucional de la Universitat de
Girona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer,
de la iniciativa legislativa popular (353-00029/10)
Proposta de compareixença de Joan Botella Corral,
catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del
16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (35300030/10)
Proposta de compareixença de José Manuel Pérez Tornero, director i catedràtic del Departament de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (353-00031/10)
Proposta de compareixença de Carme Valls, proponent de la iniciativa legislativa popular de la Llei electoral de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del
16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (35300032/10)
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Proposta de compareixença d’Òscar Rebollo, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de
la iniciativa legislativa popular (353-00033/10)

Proposta de compareixença d’Enoch Albertí Rovira,
catedràtic de dret constitucional de la Universitat de
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (353-00025/10)

Proposta de compareixença de Víctor Cuesta López,
professor de dret constitucional de la Universitat de
Las Palmas de Gran Canaria, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (353-00034/10)

Proposta de compareixença de Jordi Sauret Pont, llicenciat en ciències de la informació i doctor en sociologia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de
la iniciativa legislativa popular (353-00026/10)

Proposta de compareixença de Vicky Bolaños, cofundadora del projecte «Qué hacen los diputados», amb
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (353-00035/10)

Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups socials
Comissió d’Afers Institucionals,
12.06.2013, DSPC-C 125

Compareixences d’organitzacions i grups socials
tingudes davant la Comissió
Proposta de compareixença de Fernando Pindado, exsubdirector general de Participació Ciutadana, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (353-00016/10)
Proposta de compareixença d’una representació de
l’empresa Syctel amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del
16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (35300017/10)
Proposta de compareixença d’una representació de la
comissió promotora de la iniciativa legislativa popular
de la renda garantida de ciutadania amb relació a la
Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la
Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa
popular (353-00020/10)
Proposta de compareixença d’una representació de la
comissió promotora de la iniciativa legislativa popular
de la llei electoral de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (353-00021/10)
Proposta de compareixença de Josep Maria Reniu i
Vilamala, professor de ciència política i de l’Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la
Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa
popular (353-00023/10)
3.01.02.

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Cabellos
Espiérrez, professor titular de dret constitucional de la
Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de
llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del
16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (35300027/10)
Proposta de compareixença de Xavier Arbós i Marín,
catedràtic de dret constitucional de la Universitat de
Girona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer,
de la iniciativa legislativa popular (353-00029/10)
Proposta de compareixença de José Manuel Pérez Tornero, director i catedràtic del Departament de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (353-00031/10)
Proposta de compareixença d’Òscar Rebollo, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de
la iniciativa legislativa popular (353-00033/10)
Compareixences d’organitzacions i grups socials
decaigudes
Proposta de compareixença de Joaquim Brugué, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del
16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (35300015/10)
Proposta de compareixença d’una representació de la
Plataforma Prou amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del
16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (35300042/10)
Proposta de compareixença d’una representació de la
comissió promotora de la iniciativa legislativa popular
per a la prohibició dels conreus transgènics amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14
de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (353-00019/10)
Proposta de compareixença d’una representació del
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Pro-
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posició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (353-00022/10)
Proposta de compareixença d’Enric Fossas Espadaler,
catedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de
llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del
16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (35300024/10)
Proposta de compareixença de Joan Rodríguez, professor de ciència política de la Universitat de València,
amb relació a la Proposició de llei de modificació de
l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (353-00028/10)
Proposta de compareixença de Joan Botella Corral,
catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del
16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (35300030/10)
Proposta de compareixença de Carme Valls, proponent de la iniciativa legislativa popular de la Llei electoral de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del
16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (35300032/10)

Proposició de llei de modificació de la Llei
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge
Tram. 202-00031/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 19667; 19874 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 11.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 19667)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
el que estableixen els articles 104 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a
la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la
Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge
(tram. 202-00031/10).

1

Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 5 de juny de 2013

Proposta de compareixença de Víctor Cuesta López,
professor de dret constitucional de la Universitat de
Las Palmas de Gran Canaria, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (353-00034/10)

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Proposta de compareixença de Vicky Bolaños, cofundadora del projecte «Qué hacen los diputados», amb
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (353-00035/10)

A la Mesa del Parlament

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (del 18.06.2013 al 09.07.2013).
Finiment del termini: 10.07.2013; 09:30 h.

Núm. 101

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 19874)

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 104 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2007,
del 28 de desembre, del dret a l’habitatge (tram. 20200031/10).

1

Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 6 de juny de 2013
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

3.01.02.
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Proposició de llei per a la igualtat efectiva
entre dones i homes

1

Tram. 202-00032/10

Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

Esmenes a la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Reg. 16919 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

Palau del Parlament, 5 de juny de 2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
16919)

Núm. 101

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 19875)

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Marta Ribas Frias,
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord
amb el que estableixen els articles 104 i següents del
Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei per a la igualtat
efectiva entre dones i homes (tram. 202-00032/10).

1

Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 104 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la
Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i les associacions d’utilitat pública (tram. 20200033/10).

1

Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Palau del Parlament, 6 de juny de 2013

Dolors Camats Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Marta Ribas Frias
Diputada GP ICV-EUiA

Proposició de llei del protectorat respecte
de les fundacions i les associacions d’utilitat pública

Proposició de llei de garantia del caràcter
aconfessional dels actes institucionals de la
Generalitat de Catalunya

Tram. 202-00033/10

Tram. 202-00034/10

Esmenes a la totalitat

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat

Reg. 19668; 19875 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 11.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 19668)

A la Mesa del Parlament

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
(reg. 20401; 20421).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 12.06.2013 al 14.06.2013).
Finiment del termini: 17.06.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2013.

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
el que estableixen els articles 104 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a la
totalitat a la Proposició de llei del protectorat respecte
de les fundacions i les associacions d’utilitat pública
(tram. 202-00033/10).

3.01.02.
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Proposició de llei de modificació de la Llei
2/2012, de modificació de diverses lleis en
matèria audiovisual
Tram. 202-00037/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 19061 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

majoritari que en aquesta matèria havia existit anteriorment a Catalunya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
presenta la següent:
Proposició de llei
Article 1. Modificació de l’article 1 de la
Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de
diverses lleis en matèria audiovisual

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, portaveu adjunt, Marta Ribas Frias, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 100.b del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: modificació de la
Llei 2/2012, de 22 de febrer de modificació de diverses
lleis en matèria d’audiovisuals
Exposició de motius
Tal com reconeix l’article 52 de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya, correspon als poders públics promoure
les condicions per a garantir el dret a la informació i
a rebre dels mitjans de comunicació una informació
veraç i uns continguts que respectin la dignitat de les
persones i el pluralisme polític, social, cultural, religiós.
Com històricament ha passat en altres àmbits, Catalunya ha esta pionera en el desenvolupament d’una regulació audiovisual que vetllés per una continguts de
qualitat i que tingués com a referents el pluralisme.
Mitjans públics de qualitat que siguin inclusius i que
garanteixin la pluralitat.
L’objectiu de la modificació legislativa que recull la
present proposició de llei és tornar a introduir en els
òrgans de govern del mitjans d’audiovisuals públics
la necessitat d’aconseguir majories qualificades en la
presa de les grans decisions, (elecció d’òrgans de govern, contracte– programa, pressupostos...) i el pluralisme com a garantia d’un sistema audiovisual català
de qualitat i reflex de la societat.
Per tal de garantir el pluralisme i la independència al
sistema de comunicació audiovisual de titularitat pública cal que tant a la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisual (CCMA), com a l’òrgan de govern del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) hi estiguin presents totes les sensibilitats existents a la nostra
societat i que es garanteixi que els organismes rectors
del mitjans públics estiguin integrats per experts i gestors que responguin a un perfil professional amb un
règim rigorós d’incompatibilitats. A la vegada modificar les lleis que regulen els mitjans de comunicació de
titularitat pública podrà permetre retornar al consens

3.01.02.

Núm. 101

Es modifica l’article 1 de la llei 2/2012, que resta redactat de la següent manera:
«Article 1. Objecte i finalitat
Aquesta Llei té per objecte modificar determinats preceptes de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, de la Llei 22/2005, de 29
de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya i de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.»
Article 2. Modificació de l’article 2 de la
llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de
diverses lleis en matèria audiovisual
Es modifica l’article 2 de la llei 2/2012, que resta redactat de la següent manera:
«Article 2. Modificació de l’article 4 de la llei 2/2000
Es modifica l’article 4 de la llei 2/2000, que resta redactat de la següent manera:
Article 4. Composició
1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat
per nou membres, vuit dels quals són elegits pel Parlament.
2. Els membres del Consell són escollits d’entre persones de prestigi reconegut i contrastat i amb experiència professional en el sector audiovisual, i que ofereixen garanties plenes d’independència.
3. Els membres del consell són elegits pel Parlament,
a proposta, com a mínim de tres grups parlamentaris,
per una majoria de dos terços. Si en una primera votació no s’obtingués aquesta majoria de dos terços, els
membres són elegits per majoria absoluta en una segona votació, que s’ha de fer en la mateixa sessió.
4. El president o presidenta del Consell és escollit pel
parlament, per una majoria de dos terços, d’entre els
nou que membres que integren el consell. Si en una
primera votació no s’obté aquesta majoria de dos terços, és elegit per majoria absoluta en una segona votació, que s’ha de fer en la mateixa sessió.»
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Article 3 Modificació de l’article 3 de la llei
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de
diverses lleis en matèria audiovisual
Es modifica l’article 3 de la llei 2/2012, que resta redactat de la següent manera:
«Article 3. Modificació de l’article 5 de la Llei 2/2000
Es modifica l’article 5 de la llei 2/2000, que resta redactat de la manera següent:
Article 5. Durada del mandat dels membres
1.El càrrec de la presidència del consell s’ha de renovar cada sis anys. La durada del mandat de la resta
de membres és de sis anys, i cada dos anys se n’ha de
fer la renovació parcial d’un terç. En tot cas, cap dels
membres del Consell no pot renovar el mandat.
2. En cas de vacant sobrevinguda abans de sis mesos
de l’acabament del mandat, s’ha de nomenar el nou
membre de conformitat amb el que estableix l’apartat
1, el mandat del qual fineix en la data en que hauria
acabat el mandat del membre que substitueixi.»
Article 4 Addició de l’article 3 bis a la Llei
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de
diverses lleis en matèria audiovisual
S’addiciona l’article 3 bis a la llei 2/2012, que resta redactat de la manera següent:
«Article 3 bis. Que modifica l’article 6, apartat 2, de la
llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya, que passa a tenir la següent redacció:
6.2. Els membres del Consell estan subjectes al règim
d’incompatibilitats i retributiu (salaris i complements)
dels alts càrrecs de l’Administració de la generalitat.
La condició de membre del consell és així mateix,
incompatible amb la condició de membre del parlament o del Govern, amb l’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o designació polítiques, amb el desenvolupament d’activitats en les administracions públiques
i amb l’exercici de funcions de direcció o executives
en partits polítics, organitzacions sindicals o empresarials.»
Article 5 Modificació de l’article 4 de la Llei
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de
diverses lleis en matèria audiovisual
Es modifica l’article 4 de la llei 2/2012, que resta redactat de la següent manera:
«Article 4. Modificació de l’article 7 de la Llei 2/2000
Es modifica l’article 7 de la llei 2/2000 que resta redactat de la següent manera:
Article 7. Pèrdua de la condició de membres del Consell
Els membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya són nomenats de manera irrevocable i cessen únicament per alguna de les causes següents:
3.01.02.

Núm. 101

a) L’expiració del termini del mandat.
b) La renúncia o el traspàs.
c) La incapacitat permanent per a l’exercici del càrrec,
la incompatibilitat sobrevinguda o la inhabilitació per
a l’exercici de càrrecs públics.
d) La condemna en sentència ferma per delicte dolós.»
Article 6 Modificació de l’article 5 de la Llei
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de
diverses lleis en matèria audiovisual
Es modifica l’article 5 de la llei 2/2012, que resta redactat de la següent manera:
«Article 5. Modificació de l’article 8 de la llei 2/2000
Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 8 de la llei
2/2000 que resten redactats de la següent manera:
Article 8. Règim de funcionament
2. El president o presidenta té la representació legal
del consell i té les facultats de convocar i presidir les
reunions del ple del consell. Sens perjudici de les facultats del president o presidenta, el ple del Consell ha
d’ésser convocat si així ho sol·liciten un mínim de la
meitat dels seus membres.
3. Perquè el Ple del Consell és constitueixi vàlidament
s’ha de comptar amb la presència mínima de la meitat dels seus membres. Totes les decisions del consell
s’han de prendre en el ple, i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres per a
aprovar i modificar el Reglament orgànic i de funcionament del consell, per a aprovar l’avantprojecte de
pressupost, per a qualsevol acord relatiu a l’àmbit de
les concessions i les habilitacions per a operar, per a
imposar sancions molt greus i per aprovar l’informe
anual.»
Article 7. Modificació de l’article 12 de la
Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de
diverses lleis en matèria audiovisual
Es modifica l’article 12 de la llei 2/2012, que resta redactat de la següent manera:
«Article 12. Modificació de l’article 7 de la llei 11/2007
Es modifica l’article 7 de la llei 11/2007 que resta redactat de la següent manera:
1. El Consell de Govern és integrat per nou membres
que han d’ésser persones amb mèrits professionals rellevants.
2. Els membres del Consell de govern són elegits pel
Parlament, per majoria de dos terços, després que el
consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi i en
verifiqui la idoneïtat. A aquest efecte, s’ha de valorar
especialment que hagin exercit funcions d’administració, d’alta direcció, de control o assessorament, o fun-
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cions de responsabilitat similar, en entitats públiques
o privades.
3. El Parlament ha d’enviar al Consell de l’Audiovisual
de Catalunya la llista dels candidats a formar part del
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en un nombre que pot ésser superior al de les vacants existents. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha d’emetre un informe sobre
cadascun dels candidats relatiu a llur capacitat i idoneïtat per a ocupar el càrrec, i ha de trametre els dits
informes al parlament, abans de la compareixença i
l’examen públic dels candidats davant la comissió que
correspongui.
4. El Parlament elegeix per majoria de dos terços el
president o presidenta del Consell de Govern entre els
nou membres que l’integren.»
Article 8. Addició de l’article 12 bis a la Llei
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de
diverses lleis en matèria audiovisual
S’addiciona l’article 12 bis a la llei 2/2012 que resta redactat de la següent manera:
«Article 12 bis. Que modifica l’article 8 apartat 2 de
la llei 11/2007 que resta redactat de següent manera:
Article 8. Estatut personal dels membres del Consell
de Govern
2. Els membres del Consell de Govern tenen condició
i resten subjectes al règim retributiu (salari i complements) dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.»
Article 9. Modificació de l’article 13 de la
Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de
diverses lleis en matèria audiovisual
Es modifica l’article 13 de la llei 2/2012 que resta redactat de la manera següent:

Núm. 101

Article 10. Modificació de l’article 14 de la
llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de
diverses lleis en matèria audiovisual
Es modifica l’article 14 de la llei 2/2012 que resta redactat de la manera següent:
«Article 14. Modificació de l’article 11 de la llei
11/2007
Es modifiquen les lletres f i k de l’article 14 de la llei
11/2007 que resta redactat de la manera següent.
Article 11. Competències del Consell de Govern
f) Aprovar la proposta de contracte programa, observant el compliment dels convenis col·lectius de les
empreses de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, garantir la participació dels representats
dels treballadors en l’informe previ preceptiu i vetllar perquè s’adeqüi al mandat marc aprovat pel parlament.
k) Aprovar, a proposta del president o presidenta, el règim de retribucions del personal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empres
filials i observar el caràcter públic de les retribucions
del personal directiu i del personal exclòs dels convenis de les empreses de la Corporació Catalana de mitjans Audiovisuals; així com del personal d’empreses
externes que presten serveis a la Corporació.»
Article 11. Modificació de l’article 16 de la
llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de
diverses lleis en matèria audiovisual
Es modifica l’article 16 de la llei 2/2012 que resta redactat de la manera següent:
«Article 16. Modificació de l’article 13 de la llei
11/2007

«Article 13. Modificació de l’article 10 de la llei
11/2007

Es modifica l’article 13 de la llei 11/2007 amb l’addició de la lletra v que resta redactat de la manera següent:

Es modifica l’apartat 2 de l’article 10 de la llei 11/2007
que resta redactat de la manera següent:

Article 13. Funcions del President o presidenta del
consell de govern

Article 10. Durada del mandat del President o Presidenta del Consell de govern

v) Vetllar pel compliment de la legislació vigent pel
que fa als drets laborals per part de les empreses proveïdores de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual, així com per a garantir el caràcter públic dels
imports econòmics dels contractes d’aquestes empreses, especialment aquelles contractades per assumir
produccions externes i/o associades.»

2. El president o presidenta del consell de govern por
ésser separat del càrrec pel Ple del parlament, per una
majoria de dos terços i a iniciativa del Consell de Govern acordada per dos terços dels seus membres, amb
la consideració prèvia de la comissió de control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.»

Article 12. Modificació de l’article 19 de la
llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de
diverses lleis en matèria audiovisual
Es modifica l’article 19 de la llei 2/2012 que resta redactat de la manera següent:

3.01.02.
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«Article 19. Modificació de l’article 16 de la llei
11/2007
Es modifica l’article 16 apartat 2 de la llei 11/2007 que
resta redactat de la manera següent:
Article 16. El Consell Assessor de Continguts i de
Programació
2. El Consell Assessor de Continguts i de Programació és integrat per setze membres, elegits pel Parlament entre persones de prestigi reconegut, els quals
han de representar la pluralitat de la societat catalana. Han d’haver-hi representats com a mínim; els sectors professionals, els sectors educatius i les associacions cíviques, culturals i d’usuaris i els treballadors de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Els
membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació han d’ésser elegits pel Ple del Parlament, per
una majoria de dos terços.»
Article 13. Modificació de l’article 20 de la
llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de
diverses lleis en matèria audiovisual

Núm. 101

sens perjudici del control directe sobre el president o
presidenta de la Corporació com a màxim responsable
de l’entitat.»
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions iguals o d’inferior rang que s’oposin a allò disposat en aquesta llei.
Disposició final
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càrrec als pressupostos de la
Generalitat, produeixen efectes a partir de l’entrada en
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada
en vigor d’aquesta llei.
Palau del Parlament, 3 de juny de 2013
Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena, portaveu
adjunt; Marta Ribas Frias, diputada, del GP d’ICVEUiA

Es modifica l’article 20 de la llei 2/2012 que resta redactat d ela manera següent:
«Article 20. Modificació de l’article 17 de la llei
11/2007

Proposició de llei sobre el règim especial
d’Aran

Es modifica l’article 17 apartat 2 de la llei 11/2007 que
resta redactat de la manera següent:

Tram. 202-00038/10

Article 17. Funcions del Consell Assessor de Continguts i de programació
2. Per exercir les funcions consultives que li corresponen, el Consell Assessor de continguts i de programació ha d’elaborar un reglament de funcionament intern,
el qual ha de regular el procediment per a l’elecció del
president o presidenta, el règim de sessions i el procediment per a l’adopció d’acords.»
Article 14. Modificació de l’article 23 de la
llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de
diverses lleis en matèria audiovisual
Es modifica l’article 23 de la llei 2/2012 que resta redactat de la manera següent.
«Article 23. Modificació de l’article 34 de la llei
11/2007
Es modifica l’article 34, apartat 2 de la llei 11/2007
que resta redactat de la manera següent:
Article 34. Control Parlamentari

Iniciativa legislativa del conjunt dels grups parlamentaris

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’11 de
juny de 2013, a sol·licitud de tots els grups parlamentaris, atesa la voluntat concordant de la Junta, d’acord
amb els antecedents i de conformitat amb l’article
117.1 del Reglament, ha acordat que la iniciativa parlamentària sobre aquesta matèria sigui exercida pel conjunt dels grups parlamentaris; amb aquesta finalitat i
per tal d’elaborar el text de la proposició de llei, s’ha
de nomenar una ponència a la: Comissió d’Afers Institucionals.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2013
El secretari segon
Pere Calbó i Roca

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

N. de la R.: La sol·licitud es va publicar en el BOPC 97,
del 10 de juny de 2013, pàg. 70.

2. Els directors generals, consellers delegats i altres
càrrecs directius de la Corporació Catalana de mitjans
Audiovisuals i de les empreses filials se sometent al
control de la comissió parlamentària corresponent, per
mitjà dels procediments establerts pels articles 173 i
següents del Reglament del Parlament de Catalunya,
3.01.02.
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Proposició de llei de modificació de la Llei
12/2009, del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00039/10

a) La regulació dels òrgans de participació i consulta
dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament en el seu territori.
b) La determinació dels continguts educatius del primer cicle de l’educació infantil i la regulació dels centres en què s’imparteix aquest cicle, i també la definició de les plantilles del professorat i de les titulacions i
les especialitzacions de la resta del personal.

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 20018 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

c) La creació, el desenvolupament organitzatiu i el règim dels centres públics.

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío MartínezSampere Rodrigo, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 100.b del
Reglament del Parlament, presenten la proposició de
llei de modificació de la Llei 12/2009, de 10 de juliol,
d’educació acompanyada de la documentació següent:
– La memòria justificativa que expressa els antecedents necessaris per a poder-se pronunciar
– L’exposició de motius
– El text articulat:

Memòria justificativa de la iniciativa
Competència. Vinculació de l’acció legislativa

d) La inspecció, l’avaluació interna del sistema educatiu, la innovació, la recerca i l’experimentació educatives i també el garantiment de la qualitat del sistema
educatiu.
e) El règim de foment de l’estudi, de beques i d’ajuts
amb fons propis.
f) La formació permanent i el perfeccionament del personal docent i dels altres professionals de l’educació i
l’aprovació de directrius d’actuació en matèria de recursos humans.
g) Els serveis educatius i les activitats extraescolars
complementàries amb relació als centres docents públics i als centres docents privats sostinguts amb fons
públics.
Necessitat de la iniciativa

Constitució espanyola
Article 9
[...]
2. Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i
efectives; remoure els obstacles que n’impedeixin o en
dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots
els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural
i social.
Article 14
Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui
prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça,
sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006
Article 131
[...]
2. Correspon a la Generalitat, en matèria d’ensenyament no universitari, amb relació als ensenyaments
obligatoris i no obligatoris que condueixen a l’obtenció
d’un títol acadèmic o professional amb validesa a tot
l’Estat i amb relació als ensenyaments d’educació infantil, la competència exclusiva que inclou:
3.01.02.
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Adaptar la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació a
les noves tesis jurisprudencials que ha pronunciat recentment el Tribunal Suprem respecte la segregació
per sexe dels alumnes. Concretament, la Sala Tercera
del Tribunal Suprem ha donat la raó a la Junta d’Andalusia i al Govern de Cantàbria que van negar el concert
a dues escoles on s’impartia ensenyament diferenciat
per raó de sexo.
Així mateix, s’intenta reforçar la participació del món
local en la presa de decisions sobre l’oferta educativa
en el territori.
Exposició de motius
Una de les funcions dels poders públics és garantir el
dret a l’educació per a tothom. Així mateix, ho recull
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, que amplia les competències de la Generalitat en matèria educativa i determina que totes les persones tenen dret a
una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions
d’igualtat.
L’aprovació de la Llei d’Educació de Catalunya establia els principis i fonaments per tal de complir amb
el principi d’igualtat d’oportunitats i accés a l’ensenyament.
Després dels quatre anys de vigència de la Llei ha quedat palès que aquesta és una gran norma, que recull
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tot el millor bagatge de la llarga tradició educativa catalana.
Societat i poders públics s’han de sentir orgullosos de
la mateixa, i tenen el deure i l’obligació de preservar el
model educatiu que propugna la nostra llei davant uns
temps certament incerts per la comunitat educativa.
No obstant, això no vol dir que no es puguin introduir
factors correctors que ajudin a millor la LEC.
És el que s’intenta amb aquesta proposició de llei, reforçant encara més els fonaments de la igualtat, l’equitat i la justícia social.
Així doncs, es modifica el redactat d’un dels principis
ordenadors de la prestació del Servei d’Educació de
Catalunya, concretament el «principi de coeducació»
que ha portat certes disfuncions interpretatives. Tanmateix, la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem ha establert, en recents sentències, la legitimitat dels poders públics de denegar subvencions a
escoles del sistema concertat que segreguen als alumnes. Aquest ordre jurisdiccional ha al·legat que les condicions d’accés al sistema educatiu no es poden veure
discriminades per raó de naixença, raça, sexe, religió,
opinió o qualsevol altre condició o circumstància personal o social.
Recollint la jurisprudència del Suprem, es proposa
modificar el terme «coeducació» per «escolarització
mixta» buscant un redactat d’aquest principi rector que
no deixi cap confusió en la seva aplicació.
Així mateix, aquest principi s’introdueix com una nova condició per aquells centres privats que volen prestar el Servei d’Educació de Catalunya i s’estableix un
règim transitori per tal que els centres privats que en
l’actualitat presten el Servei d’Educació de Catalunya
condicionin aquest nou requisit per continuar rebent
finançament de fons públics.
Finalment, aquesta proposició de llei també vol reforçar el paper del món local posant l’accent en la necessitat que el Govern col·labori amb els ens locals en el
cas de creació, modificació o supressió de les línies
educatives. Els ajuntaments dels municipis que es veuen afectats per alguna d’aquestes actuacions han d’estar plenament informats sobre els mateixos així com,
se’ls ha de donar la possibilitat de poder participar en
aquests processos.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent:

Núm. 101

Proposició de llei de modificació de la Llei
12/2009, de 10 de juliol, d’educació
Article 1. De modificació de l’article 43 de la
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació
Es modifica la lletra d de l’apartat primer de l’article
43, que resta redactat de la següent forma:
«Article 43. Principis ordenadors de la prestació del
Servei d’Educació de Catalunya
[...]
d) El Principi d’escolarització mixta.
[...]»
Article 2. D’addició d’un apartat 1 bis a l’article
45 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació
S’addiciona un apartat 1 bis a l’article 45, que resta redactat de la següent forma:
«Article 45. Incorporació de centres i llocs escolars a
la prestació del servei d’educació de Catalunya
[...]
1 bis. El Govern, en el marc de la programació de
l’oferta educativa, crea línies, en modifica la composició i, si escau, les suprimeix, amb la col·laboració preceptiva dels ens locals.
[...]»
Article 3. De modificació de l’article 205 de la
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació
S’addiciona una nova lletra c a l’apartat tercer de l’article 205, que resta redactat de la següent forma:
«Article 205. Finançament del sosteniment dels centres privats que presten el Servei d’Educació de Catalunya
[...]
3. Als efectes del que disposa l’apartat 2, es considera
que un centre docent privat satisfà necessitats d’escolarització si compleix les condicions següents:
[...]
c) Els criteris d’escolarització dels alumnes compleixin amb el principi d’escolarització mixta.
[...]»
Article 4. D’addició d’una nova disposició
transitòria a la Llei 12/2009, de 10 de juliol,
d’Educació
S’addiciona una nova Disposició Transitòria Dotzena,
que resta redactat de la següent forma:
«Disposició Transitòria Dotzena. Compliment de l’article 205.3 per als centres docents privats inclosos dins
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el Servei d’Educació de Catalunya a l’entrada en vigor
d’aquesta llei
1. S’estableix un termini de 6 mesos per tal que els
centres docents privats que presten el Servei d’Educació de Catalunya, a l’entrada en vigor d’aquesta llei,
compleixin amb les condicions que estableix l’apartat
tercer de l’article 205 i ho notifiquin al Departament
competent en matèria d’ensenyament.
2. El Departament competent en matèria d’ensenyament podrà suspendre els recursos públics destinats
als centres docents privats esmentats en el punt 1, que
no hagin complert amb els requisits de l’article 205.3
d’aquesta llei, en el termini establert en l’apartat anterior.»

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la construcció
del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-00373/10

Esmenes presentades
Reg. 18086; 18102 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CS, 06.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 18086)

Disposicions finals
Primera
S’autoritza el Govern de la Generalitat a dictar les
disposicions necessàries per al desenvolupament i el
compliment d’aquesta Llei.
Segona
1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2. El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la
Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada
en vigor d’aquesta llei.
Palau del Parlament, 6 de juny de 2013
Maurici Lucena i Betriu
Rodrigo
Portaveu del GP SOC

3.10.

Núm. 101

Rocío Martínez-Sampere

1

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

«1. Requerir que l’equip de Govern de l’Ajuntament de
Girona i el Departament de Salut treballin per aconseguir en el menor termini possible la ubicació definitiva
per a la construcció del nou Hospital Dr. Josep Trueta
a la zona nord de la ciutat de Girona com a hospital de
referència que garanteixi la qualitat de l’atenció sanitària pública a la nostra població, i com a factor clau
per a la creació i desenvolupament del Campus de Salut de comarques gironines i de tot Catalunya.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 18102)

1

Diputada del GP SOC

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

Del punt 1
«1. Presentar, d’acord amb les institucions de Girona,
les diferents alternatives possibles per a la ubicació del
nou Hospital Josep Trueta.»

2

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

Del punt 2
«2. Elaborar un nou pla funcional del nou Hospital Josep Trueta adaptat a la realitat actual i dels propers
anys, així com a l’entorn actual de transformació del
sector de la salut marcat per l’adaptació a la cronicitat, les reordenacions territorials, la reordenació del
terciarisme...»
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre la presentació
de sengles informes sobre el pla «Joves per
l’ocupació» i sobre el Programa d’ocupació
per a persones aturades de llarga durada
2012-2013

Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3
«3. Prioritzar la realització del nou Hospital Josep
Trueta quan les disponibilitats pressupostàries ho facin possible.»

Proposta de resolució sobre la presentació
d’un informe sobre el funcionament de l’oficina de turisme virtual
Tram. 250-00377/10

Tram. 250-00378/10

Esmenes presentades
Reg. 18105 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEO, 06.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 18105)

1

Esmenes presentades
Reg. 17909; 18114 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEO, 06.06.2013

Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya
(1)

«[...] Aquest informe, que es presentarà un any després
de la seva posada en funcionament, inclourà, entre
d’altres, dades sobre [...]»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 18114)

1

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

Del punt 1

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 17909)

1

Núm. 101

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

1.Presentar a i debatre a la Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya un informe sobre la
implementació del Pla de Joves per l’ocupació, quan finalitzi el termini d’execució de les actuacions d’aquest
programa, informe que inclogui les dades, entre d’altres, sobre:»

2

«2. Presentar a i debatre a la Comissió d’Empresa i
Ocupació del Parlament de Catalunya un informe sobre la implementació del Programa d’ocupació per a
aturats de llarga durada, quan finalitzi el termini d’execució de les actuacions d’aquest programa, informe
que inclogui les dades, entre d’altres...»

3

De l’enunciat de la part dispositiva

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

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

De tot el text del punt 3.

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar a i debatre en el si de la Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya
un informe sobre el funcionament d’aquesta oficina de
nova creació, al cap d’un any del seu funcionament.
Aquest informe inclourà, entre d’altres, dades sobre:»

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el reinici de les
obres de construcció del centre d’atenció
primària UA3 al barri del Guinardó, de Barcelona

3

Núm. 101

Esmena núm. 3
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

3. Recuperar el servei en horari nocturn dels CAP de
Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar.

Tram. 250-00379/10

Esmenes presentades
Reg. 18116 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CS, 06.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 18094)

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 18116)

1

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

1

Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP Socialista (1)

Al punt 3

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat reiniciar de manera immediata les obres de construcció del
Centre d’Atenció Primària del Guinardó UA3 del barri
del Guinardó del municipi de Barcelona.»

Proposta de resolució sobre la recuperació i
el manteniment de serveis mèdics de guàrdia i nocturns a Blanes, Lloret de Mar i Tossa
de Mar
Tram. 250-00391/10

«Recuperar el servei en horari nocturn dels CAP de
Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar i aportar l’avaluació de les urgències de la ciutat de Blanes, els últims
cinc anys, per decidir el millor model de salut».

2

Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista (2)

D’un punt 4
«4. Presentar a la Comissió de Salut, en el termini
de tres mesos, els serveis hospitalaris compartits de
l’Hospital de Blanes i l’Hospital de Calella».

Esmenes presentades

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 18115)

Reg. 18092; 18094; 18115 / Admissió a
tràmit: Mesa de la CS, 06.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 18092)

1

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

1. Estudiar l’impacte de les mesures de modificació
preses als serveis de guàrdia de Cirurgia i Traumatologia de l’Hospital Comarcal i al servei d’ambulàncies
de Blanes, així com als serveis nocturns del CAP de
Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar.

2

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

2. En cas que l’impacte d’aquestes modificacions hagi
estat negatiu, recuperar els serveis tan aviat com les
disponibilitats pressupostàries ho permetin.

3.10.25.

1

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

Del punt 1
«1. Recuperar i mantenir la prestació dels serveis de
guàrdia de Cirurgia i Traumatologia de l’Hospital Comarcal de Blanes.»

2

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

Del punt 2
«2. Garantir els recursos necessaris per a la prestació
del servei de transport sanitari urgent de la població
de Blanes.»
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Proposta de resolució sobre la provisió de
plantilles del Departament d’Ensenyament
per al curs 2013-2014

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

Tram. 250-00469/10

Del punt 3
3. Garantir l’atenció continuada en horari nocturn
a les poblacions de Blanes, Lloret de Mar i Tossa de
Mar, amb els recursos més adequats a cada cas i la capacitat de resolució adient.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre l’accés al portal
de gestió laboral Atri dels treballadors interins cessats inclosos en borses de treball de
la Generalitat
Tram. 250-00470/10

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre la connexió del
col·lector de Pi a l’estació depuradora d’aigües residuals de Bellver de Cerdanya
Tram. 250-00468/10

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

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

Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre la inclusió en
la Cartera de serveis socials de mesures
d’atenció social i educativa amb relació a
les situacions de risc regulades per la Llei
14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

Núm. 101

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Tram. 250-00472/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Proposta de resolució de rebuig de l’homenatge fet a la Hermandad Nacional de Veteranos de la División Azul l’11 de maig de
2013 i sobre el cessament de la delegada del
Govern de l’Estat a Catalunya
Tram. 250-00475/10

Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 14/2010, dels
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Tram. 250-00473/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre l’execució de
les obres de sanejament i abastament del
Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar
Tram. 250-00476/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Humans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Proposta de resolució sobre la modificació
del mapa de zones del sistema tarifari integrat

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Tram. 250-00474/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

3.10.25.
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Núm. 101

Proposta de resolució sobre la compatibilitat en els càrrecs del president de l’Hospital
Clínic de Barcelona i de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Proposta de resolució sobre la construcció
del nou edifici de l’Escola Polinyà

Tram. 250-00477/10

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Tram. 250-00480/10

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.
Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

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

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre la instal·lació
provisional d’un nou mòdul prefabricat a
l’Escola Polinyà
Tram. 250-00481/10

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre la gestió de la
finca Bombita, de Deltebre

Proposta de resolució sobre la presentació
d’un pla d’inversions per als centres educatius de Salt per al període 2013-2020

Tram. 250-00479/10

Tram. 250-00482/10

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

3.10.25.

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.
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Proposta de resolució sobre la declaració
d’impacte ambiental de l’estudi informatiu
del projecte de rodalia de la línia 3 i sobre
l’estació de Santa Perpètua de Mogoda

Núm. 101

Proposta de resolució sobre un nou model
d’atenció pediàtrica integral al Prat de Llobregat
Tram. 250-00486/10

Tram. 250-00483/10

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució de condemna de l’homenatge fet a la Hermandad Nacional de Veteranos de la División Azul l’11 de maig de
2013 i sobre el cessament de la delegada del
Govern de l’Estat a Catalunya
Tram. 250-00484/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de
pantalles acústiques a la carretera C-32 al
pas per Premià de Dalt
Tram. 250-00487/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre el procés de reformulació de l’Institut Català de la Salut

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

Tram. 250-00485/10

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

3.10.25.

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.
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Núm. 101

Proposta de resolució sobre la construcció
de l’Institut Bruguers, de Gavà

Proposta de resolució sobre la convocatòria
d’ajuts en l’àmbit agrari

Tram. 250-00489/10

Tram. 250-00492/10

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.
Termini de presentació d’esmenes

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre la modificació
del decret de creació del Consell Assessor
de Polítiques Socials i Familiars
Tram. 250-00490/10

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre el pagament
dels ajuts específics per a la fruita seca i la
garrofa corresponents a la convocatòria del
2012 i la previsió per al 2013
Tram. 250-00493/10

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre la convocatòria
d’un ajut per al foment de la concentració, la
intercooperació i la modernització de les cooperatives i altres entitats agràries

Proposta de resolució sobre la construcció
de l’escola d’Almenar

Tram. 250-00491/10

Tram. 250-00494/10

Tramesa a la Comissió

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 11.06.2013.
Termini de presentació d’esmenes

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

3.10.25.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.
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Proposta de resolució sobre la revisió del
protocol d’actuació sobre la lipoatròfia semicircular

Núm. 101

Proposta de resolució sobre la carretera TV3141 entre Reus i Cambrils
Tram. 250-00498/10

Tram. 250-00495/10

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.
Termini de presentació d’esmenes

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària per a iniciar la construcció de la
ciutat de la justícia de Tarragona el 2013
Tram. 250-00496/10

Tramesa a la Comissió

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre la creació de
centres logístics i de distribució de mercaderies a les comarques de Tarragona i la
construcció del centre logístic del Baix Penedès
Tram. 250-00499/10

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Humans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de
l’oferta de transport públic per carretera entre la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre
amb els aeroports catalans
Tram. 250-00497/10

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre la licitació de
les obres de construcció del complex esportiu Sant Jordi, de Tarragona
Tram. 250-00500/10

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

3.10.25.

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.
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Proposta de resolució sobre la licitació i
l’adjudicació del projecte de conversió en
autovia de la carretera C-12 entre Tortosa i
Roquetes

Núm. 101

Proposta de resolució sobre la vigilància i
la seguretat a l’exterior de l’estació del tren
d’alta velocitat del Camp de Tarragona
Tram. 250-00504/10

Tram. 250-00501/10

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre la promoció de
la marca turística Costa Daurada
Tram. 250-00502/10

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre el pagament
a l’Ajuntament de Tarragona de les quotes
pendents dels plans integrals de barri i sobre la reconsideració de la decisió de no
convocar aquests plans el 2013
Tram. 250-00505/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre la posada en
funcionament del servei de trens de rodalia
del Camp de Tarragona
Tram. 250-00503/10

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre l’ingrés de joves de la província de Tarragona en centres
de menors allunyats del domicili familiar
Tram. 250-00506/10

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Humans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

3.10.25.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Núm. 101

Proposta de resolució sobre la posada en
funcionament del Centre Penitenciari Mas
d’Enric, al Catllar
Tram. 250-00509/10

Tramesa a la Comissió

Proposta de resolució sobre la inclusió de la
denominació Costa Daurada en el projecte
d’oci Barcelona World

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Humans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Tram. 250-00507/10

Tramesa a la Comissió

Termini de presentació d’esmenes

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre el subministrament d’aigua a Torroja del Priorat, Porrera,
Gratallops i Poboleda
Tram. 250-00510/10

Tramesa a la Comissió

Proposta de resolució sobre el compliment
del conveni signat amb l’Ajuntament de Tarragona amb relació a l’Escola Oficial d’Idiomes
Tram. 250-00508/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre el parc mòbil
del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00511/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el manteniment
dels serveis de salut ordinaris i d’atenció
continuada i urgent a Lloret de Mar
Tram. 250-00513/10

Núm. 101

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre l’Escola els Vinyals, de Lliçà de Vall
Tram. 250-00516/10

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre la reobertura
del servei d’atenció continuada del Centre
de Salut de Tossa de Mar
Tram. 250-00514/10

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Proposta de resolució sobre l’aprovació en
la convocatòria dels plans de millora del
2013 dels expedients denegats per manca
de pressupost en la campanya del 2012
Tram. 250-00517/10

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució de suport del procés
de pau entre el Govern de la República de
Colòmbia i les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia - Exèrcit del Poble i sobre la defensa del règim democràtic i dels
drets humans
Tram. 250-00515/10

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 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre la difuminació
dels rostres dels agents del Cos de Mossos
d’Esquadra en les imatges dels mitjans de
comunicació

Núm. 101

Proposta de resolució sobre el millorament
de l’estació del servei de rodalia de Premià
de Mar
Tram. 250-00521/10

Tram. 250-00518/10

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre l’uniforme dels
agents del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00519/10

Tramesa a la Comissió

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre l’elaboració
anual d’un informe de la balança fiscal entre
Catalunya i l’Administració General de l’Estat
en col·laboració amb el Ministeri d’Economia
i Hisenda
Tram. 250-00522/10

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.
Proposta de resolució sobre el tancament
de l’abocador de coll Cardús, a Vacarisses
Tram. 250-00520/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

3.10.25.
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Núm. 101

Proposta de resolució sobre la convocatòria
del Consell Rector del Paratge Natural d’Interès Nacional Pinya de Rosa, a Blanes, i la
redacció del pla d’usos d’aquest paratge

Proposta de resolució sobre la campanya de
prevenció d’incendis del 2013

Tram. 250-00523/10

Tramesa a la Comissió

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 11.06.2013.
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Tram. 250-00526/10

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre les mesures per
a reactivar l’economia i crear ocupació
Proposta de resolució sobre les llars d’infants El Petit Montgrí, de Torroella de Montgrí, i Mar i Cel, de l’Estartit

Tram. 250-00527/10

Tramesa a la Comissió

Tram. 250-00524/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre la creació d’una
xarxa de calls
Tram. 250-00525/10

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre l’elaboració
d’un informe relatiu a la utilització del sistema cos a cos i de canons d’aigua en la gestió de l’ordre públic
Tram. 250-00528/10

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

3.10.25.

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.
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Núm. 101

Proposta de resolució sobre l’elaboració
d’un informe relatiu a la utilització de vehicles dels Mossos d’Esquadra pels comandaments d’aquest cos

Proposta de resolució sobre el pagament
dels deutes a l’entitat Bidó de Nou Barris i
sobre el garantiment del projecte Circ d’Hivern

Tram. 250-00529/10

Tram. 250-00532/10

Tramesa a la Comissió

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Reg. 18950 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

Proposta de resolució sobre la incorporació
de banderes independentistes a l’uniforme
per part dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00530/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 11.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2013 al 27.06.2013).
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

3.10.25.

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta
la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura i Llengua.
Exposició de motius
Aquests últims dies hem assistit a un comunicat més
del sector sobre els impagaments i retallades del Departament de Cultura a les propostes d’activitats i programacions culturals consolidades al país. Ens preocupa, i molt, el darrer comunicat de l’Ateneu Popular
de 9 Barris, on denuncien que hores d’ara no tenen assegurat el suport necessari de la Generalitat de Catalunya per a la 18ª edició del Circ d’Hivern, activitat
desenvolupada als entorns de les Festes de Nadal i que
és un dels projecte més de cultura de proximitat vinculada amb el fet creatiu des de les propostes i llenguatges innovadors i de risc. En definitiva, una producció
de mitjà/gran format, referent al país, amb gran acceptació dels públics i amb un clar compromís social, que ha estat Premi Nacional de Circ de Catalunya
l’any 2008. A aquest context s’hi afegeix la reiterada
denuncia als impagaments dels acords contrets en anteriors anualitats i al finançament del deute de la pròpia Generalitat que suposa posar en perill el projecte
i la institució.
El projecte Circ d’Hivern va sorgir l’any 1996 amb la
intenció de fomentar la creació de companyies estables de professionals relacionades amb el circ i d’oferir
propostes inèdites i de qualitat adreçades a tot tipus de
públic a través d’una convocatòria pública. Entre d’altres hi ha passat Marcel Escolano (Los Galindos), Silvestre (los Excéntricos), Jordi i Adelaida Perillós (Circ
Perillós), Sabine Rieck (Cirque Gosh), Jordi aspa (Escarlata Circus), Adrian Schvarzstein (ex membre del
Circ Ronaldo), Leandre o Piero Steiner.
El Bidó de Nou Barris, entitat gestora de l’Ateneu Popular 9 Barris ha vist retallada la seva subvenció al
programa suport a la creació en un 27% en els darrers tres anys, posant al límit la viabilitat dels projectes consolidats i en aquest cas d’un model de gestió

Tramitacions en curs

43

17 de juny de 2013

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

participatiu i amb clara voluntat de proximitat, amb
vocació social i voluntat d’interrelacionar els llenguatges clàssics amb l’experimentació i els llenguatges
contemporanis.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Procedir al pagament dels deutes contrets amb l’entitat Bidó de Nou barris en el termini de tres mesos.
2) Garantir, mitjançant la fórmula d’un conveni per
tres anualitats, el desenvolupament de la programació
i la consolidació del Circ d’Hivern.
Palau del Parlament, 3 de juny de 2013
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la planificació
escolar de secundària a Sant Joan de Vilatorrada per al curs 2013-2014
Tram. 250-00533/10

manera: tres a l’Institut Quercus i dues a la Secció Institut Cardener.
En data 9 de maig de 2013 un cop finalitzat el termini
de preinscripció per al curs escolar 2013 - 2014 i davant l’amenaça de perdre una línia de 1er d’ESO augmentant la ràtio d’alumnes per aula, es va reunir una
comissió formada per l’alcalde i la regidora d’Ensenyament, els portaveus dels grups municipals i la direcció dels tres centres de primària i els dos de secundària del municipi per tractar aspectes relatius a la
planificació educativa de secundària per al proper curs
2013-2014. Fruït d’aquesta reunió i per raons d’urgència, en data 21 de maig de 2013 es va enviar una carta
a la direcció dels serveis territorials del Departament
d’Ensenyament a la Catalunya Central en què es plantejaven un seguit de demandes que comptaven amb un
ampli consens de les persones assistents.
Tenint en compte la preinscripció per al curs 20132014, la supressió de la cinquena línia de 1er d’ESO suposaria tenir una ràtio de 31 alumnes per aula, sense
tenir en compte els alumnes repetidors i la matricula
viva que es pugui registrar durant el curs. Segons els
serveis territorials del Departament d’Ensenyament,
Sant Joan de Vilatorrada registra una matricula viva
durant el curs escolar, de les més elevades del conjunt
de la comarca del Bages.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
celebrat el passat 30 de maig de 2013 va aprovar per
unanimitat de tots els grups municipals, demanar al
Departament d’Ensenyament que es mantingui l’oferta
inicialment prevista per al curs 2013-2014.

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 19099 / Admissió a tràmit: Mesa

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

del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, portaveu adjunt, Laura Massana Mas, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre
la planificació escolar de secundària a Sant Joan de
Vilatorrada (Bages) per al curs 2013-2014 per tal que
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament
i Universitats.
Exposició de motius
En data 28 de juny de 2012 el Ple de la Corporació va
aprovar la cessió al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya de l’edifici situat al carrer del
Sol número 13 per ubicar-hi la secció institut Cardener
atesa la saturació de l’institut Quercus.
Durant el curs 2012 - 2013 el municipi ha comptat
amb cinc línies de 1er d’ESO, repartides de la següent
3.10.25.

Núm. 101

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a dur a terme les següents mesures:
1. Exigir al Departament d’Ensenyament que es mantinguin les cinc línies inicialment previstes per a 1er
d’ESO per al curs 2013 - 2014, repartides de la següent
manera: tres a l’Institut Quercus i dues al SINS Cardener.
2. Exigir al Departament d’Ensenyament que les cinc
línies de 1er d’ESO que es sol·licita mantinguin ràtio
d’alumnes per aula, el màxim d’equitatives possible.
3. Exigir al Departament d’Ensenyament que el transport que es finança per a traslladar l’alumnat que prové del municipi de Fonollosa no es limiti a l’Institut
Quercus, condicionant la preinscripció d’aquest alumnat a aquest centre, si no que inclogui també la possibilitat de trasllat a la SINS Cardener, igualment finançat.
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4. Exigir al Departament d’Ensenyament que la ràtio de l’alumnat que cursarà 3er d’ESO el proper curs
2013-2014 no superin en cap cas els 30 alumnes per
aula, mantenint així les cinc línies actuals.
Palau del Parlament, 3 de juny de 2013

Núm. 101

sitat de reobrir els dos grups de P3 suprimits, un a l’escola Paco Candel i un altra a l’escola Frederic Mistral.
Per part del Departament d’Ensenyament tant sols es
va acceptar reobrir el grup de l’escola Paco Candel però no el del Frederic Mistral.

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, portaveu adjunt; Laura Massana Mas, diputada, del GP
d’ICV-EUiA

El Departament d’Ensenyament ja ha manifestat a
Ajuntament i també a l’AMPA que malgrat s’incorporaran 2 nous grups (50 alumnes) a l’escola Paco Candel (ubicada en mòduls provisionals a l’espera de la
construcció de l’edifici), no procedirà a instal·lar un
nou mòdul.

Proposta de resolució sobre la reobertura
d’una línia de P3 a l’Escola Frederic Mistral
i la instal·lació d’un mòdul a l’Escola Paco
Candel, de l’Hospitalet de Llobregat

Aquesta decisió significa que l’escola perdrà els espais
de biblioteca i de psicomotricitat i tots els recursos
educatius que signifiquen, però també de mobilitat i de
confort necessaris pels infants.

Tram. 250-00534/10

Atès que cal preservar el dret de les famílies que han
optat per l’ensenyament públic pels seus fills,

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya

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

Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 19101 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

Proposta de resolució
A la Mesa del Parlament

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, portaveu adjunt, Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i
Universitats.

1. Reobrir el segon grup de P3 a l’escola Frederic Mistral per tal de donar resposta a la demanda per part de
la ciutadania de places escolars en centres públics a la
zona de Sta. Eulalia.

Exposició de motius

Palau del Parlament, 3 de juny de 2013

En la campanya de preinscripció escolar pel curs 20132014 el Departament d’Ensenyament havia publicat
per la zona de Sta. Eulalia del municipi de l’Hospitalet del Llobregat una oferta de 225 places públiques
de P3, 50 menys (2 grups) de les que fins aleshores
existien.

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, portaveu adjunt; Marc Vidal Pou, diputat, del GP d’ICVEUiA

2. Procedir a la instal·lació d’un nou mòdul a l’escola
Paco Candel que permeti acollir els dos nous grups
amb les condicions necessàries i l’escola no perdi els
espais de biblioteca i psicomotricitat.

Un cop finalitzat el període de preinscripció la demanda de centres públics per P3 va ser de 275 places, 50
menys que les ofertades pel Departament d’Ensenyament, les mateixes que les retallades en l’oferta inicial
pel mateix Departament.
Aquesta demanda de ben segur s’incrementarà amb
les sol·licituds de fora de termini i amb la matrícula
viva que es produeix.
Els grups de P3 suprimits pel Departament en la seva
oferta de places inicial corresponien a les escoles Frederic Mistral i Paco Candel.
Un cop finalitzada la preinscripció es va mantenir per
part de l’Ajuntament una reunió amb el Departament
d’Ensenyament en la que se’ls va manifestar la neces3.10.25.

Fascicle segon
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Proposta de resolució de suport al dret a
l’autodeterminació del poble sahrauí
Tram. 250-00535/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya

Núm. 101

2. Es ratifica en totes les declaracions institucionals i
altres acords que ha aprovat a favor de la llibertat del
poble sahrauí, la defensa dels drets humans, i reivindica els drets civils i polítics per a la població sahrauí en
els territoris ocupats pel Regne de Marroc.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

3. Mostrar una actitud decidida i ferma en la defensa
del dret del poble sahrauí a l’autodeterminació.

Reg. 19103 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, portaveu adjunt, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció
Exterior, Unió Europea i Cooperació.

4. Sol·licitar al Govern d’Espanya que prengui el paper
que li correspon i doni suport, tant en la seva pròpia
actuació, com en el marc de la Unió Europea, el procés de resolució del conflicte d’acord amb les resolucions de Nacions Unides.
Palau del Parlament, 3 de juny de 2013
Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, portaveu adjunt; Hortènsia Grau Juan, diputada, del GP
d’ICV-EUiA

Exposició de motius
El Parlament de Catalunya s’ha pronunciat en diverses ocasions a favor del dret a l’autodeterminació del
poble sahrauí, en successives declaracions, mocions i
proposicions no de llei ha vingut posicionant –se de
manera inequívoca a favor de la legalitat internacional, i així, ha exigit la conclusió del procés d’autodeterminació del poble sahrauí mitjançant la convocatòria d’un referèndum en el qual s’inclogui l’opció de la
independència. També ha promogut l’ajuda humanitària als refugiats en els campaments de Tindouf a diferents nivells. I finalment, també ha denunciat la violació dels drets humans que es produïa i es segueix
produint al Sàhara Occidental.
El poble de Catalunya està defensant la possibilitat
d’exercir el seu dret a decidir i el Front Polisari, legítim representant del poble sahrauí, ha expressat el seu
suport a aquesta reivindicació del poble de Catalunya.
Sembla lògic, doncs, que el Parlament de Catalunya
expressi, un cop més, també el seu suport al dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, que continua vivint
una situació terriblement injusta que obliga a una part
de la població a viure encara en campaments de refugiats mentre la part que resta dins el territori del Sàhara veu com el Govern del Marroc no respecte els seus
drets individuals i col·lectius
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
presenta la següent:
Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport al
dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, en els termes acordats per l’Organització de les Nacions Unides
3.10.25.

Proposta de resolució sobre l’increment de
personal a la Unitat de Suport a l’Educació
Especial de l’Escola Àngels Alemany i Boris,
de Lloret de Mar
Tram. 250-00537/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 19250 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, portaveu adjunt, Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i
Universitats.
Exposició de motius
Les unitats de suport a l’educació especial (USEE)
són unitats de recursos per afavorir la participació de
l’alumnat amb necessitats educatives especials en entorns escolars ordinaris amb el compromís de la comunitat educativa per avançar com a escola inclusiva.
Els professionals assignats a aquestes unitats han de
prioritzar l’elaboració, coordinadament amb el professorat del grup ordinari, de materials específics o
adaptats que facilitin la participació d’aquest alumnat
en les activitats generals del grup i l’acompanyament,
quan calgui, d’aquests alumnes en les activitats a l’aula
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ordinària, col·laborant en el procés educatiu de l’alumnat. Així mateix, desenvoluparan activitats específiques, individuals o en grup reduït, quan els alumnes
ho requereixin.
L’alumnat atès pels professionals de la USEE té com
a marc curricular de referència amb caràcter general
el mateix que s’estipula per al conjunt de l’alumnat,
reflectit en el projecte educatiu. Les adaptacions que
es facin per a cada alumne es determinaran en el seu
pla individual.
El professorat de la USEE ha de col·laborar amb el
tutor/a del grup ordinari en la tutoria individual dels
alumnes que atén i el seguiment del seu procés d’aprenentatge i ha d’aportar a la comissió d’avaluació tota
la informació sobre l’evolució de l’alumne/a en aquelles àrees en què tingui una intervenció directa, aportant elements per a la valoració dels aprenentatges i el
seu procés de maduresa. Així mateix, tot el professorat que imparteixi docència a l’alumne/a ha d’aportar
les valoracions corresponents.
Des de fa tres anys, el municipi de Lloret de Mar compta amb una d’aquestes unitats, ubicada en el CEIP Àngels Alemany i Boris. Des d’un principi la dotació tècnica i, sobretot, la de personal, no ha estat d’adequada.
Amb la reducció dels pressupostos en matèria d’educació en els últims cursos, aquesta situació s’ha vist
afectada per una doble via: reducció de personal específic i augment de la ràtio d’alumnes per aula.
Considerem que aquesta reducció no va encaminada a
aconseguir un dels objectius principals de l’USEE, el
de la inclusió dels nens i les nenes amb necessitats especials.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Augmentar el personal necessari a l’USEE de Lloret de Mar per al curs 2013/14 en la mesura de cobrir
les necessitats de l’alumnat.
2. Avaluar la funció i el desenvolupament de les
USEE en servei a Catalunya, i cobrir les necessitats
de l’alumnat.
Palau del Parlament, 3 de juny de 2013
Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, portaveu adjunt; Marc Vidal Pou, diputat, del GP d’ICVEUiA

Núm. 101

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-12 al pas per Tortosa
Tram. 250-00538/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 19282 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i
Santacreu, diputat, Núria Ventura Brusca, diputada
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del
Parlament, presenten la proposta de resolució següent
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de
Territori i Sostenibilitat.
Exposició de motius
La C-12 és una carretera de titularitat de la Generalitat, que transcorre entre Àger (la Noguera) i Amposta
(Montsià). També es coneix com l’eix de l’Ebre perquè
una bona part del seu traçat avança en paral·lel al recorregut del riu. A l’alçada de Tortosa creua pel mig del nucli de Ferreries i dificulta la comunicació entre Tortosa i
els pobles situats a l’oest de la carretera, com és el cas de
Roquetes. A més el tram central de l’eix de l’Ebre, entre
Xerta i Tortosa, de 14,5 quilòmetres, té una intensitat
mitjana diària de 7.063 vehicles i un índex de sinistralitat molt elevat a causa del seu traçat sinuós, els canvis
de rasant i els nombrosos accessos a camins i finques.
L’any 2001 el Pla Territorial Parcial de les Terres de
l’Ebre va proposar el desdoblament de l’eix de l’Ebre
entre Lleida i Amposta amb una variant a l’altura de
Tortosa. El Departament de Política Territorial i Obres
Públiques va decidir iniciar el projecte de desdoblament amb el tram que corresponia a la variant de Tortosa. L’any 2005 en va licitar la redacció de l’Estudi
informatiu i d’impacte ambiental.
El març de 2008 va sortir a informació pública l’Estudi informatiu de la variant de Tortosa desdoblada que
proposava tres traçats amb diferents graus d’allunyament respecte les àrees urbanes. El primer vorejava
per l’oest el nucli urbà de Roquetes i passava a prop
de l’Observatori de l’Ebre. El segon, el més central i
considerat òptim pel Departament, partia del nucli de
Vinallop i avançava cap al nord-oest fins a l’encreuament amb la T-342 (de Roquetes als Reguers), des d’on
continuava cap a l’est fins a enllaçar novament amb la
C-12 al començament del terme municipal d’Aldover.
El tercer era un traçat situat lleugerament més a l’oest.
El gener de 2010 el Departament de Política Territorial va aprovar definitivament l’Estudi informatiu i
d’impacte ambiental de la variant de Tortosa, que confirmava que l’opció escollida era el traçat central, per
la urbanització del Canalet. Tindria una longitud de
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12 quilòmetres, dos carrils per sentit de circulació i un
cost previst de 81 milions d’euros. Poc després es va licitar el projecte constructiu, que es va adjudicar el juliol de 2010. Tanmateix la victòria electoral de CiU a les
eleccions autonòmiques celebrades la tardor de 2010
va paralitzar l’inici de les obres.
El 2012 el conseller de Territori i Sostenibilitat anunciava per sorpresa que finalment el projecte de desdoblament de l’eix de l’Ebre al seu pas per Tortosa no
seguiria cap de les alternatives previstes en l’Estudi
informatiu sinó que mantindria el traçat actual amb
diversos canvis com el soterrament a l’alçada de Ferreries.
Sent que som ja al juny del 2013 i continuem sense
cap notícia al respecte d’aquesta important i necessària obra, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Presentar el projecte constructiu del desdoblament
de la C-12 al seu pas per Tortosa amb l’objectiu de presentar-lo a informació pública i licitar les obres durant
el 2013.
2. Incorporar als pressupostos de la Generalitat del
2014 la partida necessària per fer-ho possible.
Palau del Parlament, 23 de maig de 2013
Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades
i Santacreu, Núria Ventura Brusca, diputats, del GP
SOC

Núm. 101

Exposició de motius
La nit del dia 23 de maig, a l’estació de tren de Mataró, un home va perpetrar un greu atac de tipus racista contra dues noies, insultant i agredint a una menor
d’origen magrebí.
L’home va ser detingut pels Mossos d’Esquadra i està
acusat d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa, una
falta de lesions i dos delictes contra la integritat moral.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya:
1. Condemna el greu atac racista que va tenir lloc a
l’estació de Mataró la nit del dia 23 de maig de 2013,
contra dues noies.
2. Insta al Departament d’Interior del Govern de la
Generalitat:
a. A incrementar la vigilància enfront de qualsevol tipus d’amenaça d’agressió racista i a continuar identificant i detenint als seus autors.
b. A aplicar en aquests casos el Protocol contra delictes d’odi i discriminació.
c. A detectar i a actuar contra qualsevol tipus de pronunciaments de persones, grups o partits polítics, que
puguin intentar justificar l’odi o les agressions de tipus
racista.
Palau del Parlament, 4 de juny de 2013
Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, portaveu adjunt; Jaume Bosch Mestres, Salvador Milà
Solsona, diputats, del GP ICV-EUiA

Proposta de resolució de condemna d’una
agressió racista a l’estació de tren de Mataró

Presentació

Proposta de resolució sobre la construcció
de l’illa d’equipaments del Mercat del Guinardó, de Barcelona

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya

Tram. 250-00540/10

Tram. 250-00539/10

Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 19342 / Admissió a tràmit: Mesa

Presentació

del Parlament, 11.06.2013

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 19535 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, portaveu adjunt, Jaume Bosch Mestres, diputat, Salvador
Milà Solsona, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada
davant la Comissió d’Interior.
3.10.25.

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni
Cuadrado, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals.
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Exposició de motius
Les obres de construcció de l’Illa d’Equipaments del
Mercat del Guinardó, Unitat d’Actuació 3 (UA3), de
Barcelona contemplen la construcció d’un nou Mercat, la construcció d’habitatges de protecció oficial,
un Centre d’Atenció Primària Salut Guinardó, un casal
per a joves, un centre per a la gent gran, l’Escola Bressol Guinardó, una residència de Gent Gran i centre de
dia i dues zones verdes de 2800 metres quadrats de
superfície, tots ells equipaments de primera necessitat
per al barri del Guinardó.
La construcció de l’Illa d’equipaments està patint un
retard considerable sobre el calendari previst, l’any
2002 se’ls va dir que durant l’any 2004 estarien acabades les obres.
Aquesta actuació, llargament reivindicada pels veïns i
veïnes del Guinardó, ha de permetre iniciar la recuperació i regeneració de l’espai públic que, també degut
a l’allargament de les obres es veu greument degradat,
facilitant que aquell entorn recuperi allò que va ser en
el seu dia, l’element dinamitzador del barri que faciliti
la creació d’un futur eix comercial.
El gran deteriorament de la zona fa molts anys que s’ha
produït un abandonament complert de carrers, edificis, etc. Fa que la seguretat en aquest barri sigui alarmant i que de les 75 botigues que hi havia a la associació al voltant del mercat, en aquest moment només
en quedin 18, amb el que representa aquesta pèrdua
a nivell social, econòmic i de degradació de l’entorn.
L’escola que ha d’anar a l’illa d’equipament UA3, ubicada als baixos del carrer de la Garrotxa havia d’estar enllestida el setembre del 2012 i l’aparcament, el Mercat i
la Torre el durant el 2013 i el CAP i la residència el 2014.
En aquests moments l’abandonament total de les obres
per part de treballadors i maquinària posen en evidència i de manera clara l’incompliment de de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.
Degut a aquest fet veïns, veïnes i comerciants afectats,
veuen amb preocupació i gran malestar que cada vegada és més difícil poder recuperar la vida del barri,
que era ple de vida i ara només te locals tancats i poca
gent a les botigues.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament insta al Govern de la Generalitat el compliment dels seus compromisos, amb la finalització i posada en funcionament dels equipaments de la Unitat d’Actuació 3 (UA3) de barri del Guinardó de Barcelona.
Palau del Parlament, 4 de juny de 2013
Maurici Lucena i Betriu Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC

3.10.25.

Núm. 101

Proposta de resolució sobre les immatriculacions de béns immobles
Tram. 250-00541/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 19536 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni
Cuadrado, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals.
Exposició de motius
El procediment d’immatriculació d’un immoble o terreny és una acte d’una gran complexitat perquè requereix tota una sèrie de documentació i testimonis que
han d’acreditar, davant de notari, l’existència del domini de la propietat i els paràmetres de localització,
espai, límits etc.
Aquest tràmit laboriós que comporta un procés administratiu determinat feixuc i costós es converteix en
una nimietat quan qui ha d’immatricular és l’estament
de l’Església.
Durant el mandat del President Aznar, el Govern de
l’Estat va fer una reforma de la Llei hipotecària concedint a l’Església Catòlica la potestat d’inscriure al
seu nom béns i llocs de culte que no estaven inscrits a
nom de ningú (acte d’immatriculació), utilitzant unes
formalitats diferents de les establertes com a imprescindibles per a la resta de la ciutadania.
Des d’aleshores, els veïns i veïnes de moltes localitats de l’estat espanyol han vist com béns de culte que
s’han construït en terrenys públics i amb fons municipals creient que eren del poble han passat de la nit al
dia a mans d’alguns bisbats.
Atès que els bisbes tenen un rang i autoritat similar
a la d’un notari, s’ha permès anotar més de 4000 finques utilitzant com a única condició una acreditació
d’aquest eclesiàstic responsable de la zona en qüestió.
També, cal tenir en compte que mitjançant un edicte, l’estament està exempt de fer pública l’adquisició
i conseqüentment, aquesta manca de publicitat fa que
en la majoria de casos es passés el termini per presentar recurs. Un cop els béns immobles són inscrits
a favor de l’Església, aquesta els podrà vendre amb la
corresponent plusvàlua que s’hi afegeixi.
Algunes comunitats autònomes ja han començat a denunciar aquestes praxis, com per exemple les immatriculacions massives que s’han donat a Navarra o la
protesta popular que va provocar el cas la fortalesa de
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Xàbia, en el País Valencià, on l’ajuntament va fer pública la seva intenció d’acudir als tribunals
En uns moments com els actuals amb una situació de
crisi econòmica punyent i que cada cop més famílies no tenen cap ingrés per fer front a les seves despeses, no té cap congruència que l’Església pugui seguir
mantenint aquesta situació de privilegi.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Reclamar al Ministeri de Justícia una llista de les
immatriculacions de bens immobles efectuades a Catalunya.
2. Instar la Direcció General de Patrimoni perquè realitzi les gestions adients per immatricular tots els béns
públics sense registrar i els posi a nom de la Generalitat, prèvia consulta a l’ajuntament pertinent, oferint-li
la informació perquè l’immatriculi al seu nom, si així
ho estima i en cas contrari, formalitzar el tràmit com a
Generalitat per conservar el patrimoni català en poder
dels seus legítims propietaris, el poble.
3. Instar el Govern de l’Estat perquè modifiqui l’article
206 del Decret de 8 de febrer de 1946, pel qual s’aprova la nova redacció oficial de la Llei Hipotecària, suprimint l’Església Catòlica com a subjecte competent
per immatricular.
Palau del Parlament, 17 de maig de 2013
Maurici Lucena i Betriu Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC

Proposta de resolució de rebuig de la Llei
orgànica de millorament de la qualitat de
l’ensenyament
Tram. 250-00542/10

Presentació

Exposició de motius
Els esdeveniments que s’estan produint en el món de
l’ensenyament a Catalunya en els darrers temps estan
significant un veritable trasbals que afecta al conjunt
de la comunitat educativa, i en especial a l’ensenyament públic.
Si bé hi ha una crisi econòmica que afecta la liquiditat
de l’Estat i del Govern autonòmic, veiem com aquest
fet s’està aprofitant per imposar decisions sobre la població, no tant de caire econòmic, si més no de caire ideològic, i destinades a coartar l’autonomia de les
persones i la participació democràtica, a l’ensems que
es cedeixen cotes de decisió importants (cada vegada
més) als poders econòmics a costa de les persones, els
col·lectius i la participació.
Aquest tipus de decisions afecten especialment l’escola pública, i tal com s’ha comprovat en altres països,
representen un important retrocés respecte de l’equitat
i la igualtat d’oportunitats aconseguida en els darrers
anys.
D’una banda la LOMCE representa un important control de l’Estat espanyol respecte del currículum, esdevenint així una eina per reduir el coneixement i el desenvolupament de la cultura pròpia de cada comunitat.
No ens referim només a la llengua, sinó que també a
les ciències socials o a coneixements lligats al món local.
Significa també una reestructuració gens clara de la
formació professional i de la seva qualitat, sense prou
garanties que els estudiants no acabin sent una font de
mà d’obra barata. A més, menysprea uns seguit de coneixements generals que, com a ciutadans i ciutadanes, el jovent ha de continuar adquirint.
El sistema de revàlides que pretén imposar esdevé un
sistema per:
1. Seleccionar infants i joves de forma jeràrquica quan
encara són molt joves.
2. Controlar el conjunt del sistema educatiu en ser que
el professorat i els centres tendiran a preparar l’alumnat per a fer aquests exàmens amb èxit més que a una
educació integral i personalitzada.
3. No contempla quina mena d’ajuts ha de rebre l’alumnat amb més dificultats o amb necessitats educatives
especials fora de la repetició, la qual cosa pot provocar
autèntiques bosses de marginalitat en molts centres.

Grup Mixt
Reg. 19545 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
David Fernàndez i Ramos, portaveu, Joaquim Arrufat
i Ibàñez, portaveu adjunt, Isabel Vallet Sánchez, diputada del Grup Mixt, d’acord amb el que estableixen els
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i
Universitats.
3.10.25.

Núm. 101

D’altra banda la consideració que models sexistes
(com el que manté la separació de l’alumnat segons el
sexe) siguin considerats igualment vàlids representen
una important regressió per a la coeducació, durant
tants anys treballada al nostre país.
No cal dir que hi veiem adoctrinament pel tractament
que té la religió, afectant el currículum de tot l’alumnat.
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Finalment el model de gestió que s’hi imposa, obrint
la possibilitat a la privatització i a la participació d’empreses en l’esponsorització, obrint la possibilitat de
contractació de personal docent per part de les direccions. Les conseqüències poden ser catastròfiques per
l’equitat *, negant barris sencers dels recursos necessaris per al desenvolupament de les seves escoles.
Pel que fa a la LEC demostra certs paral·lelismes. La
possibilitat d’externalitzar la gestió o l’avaluació, el fet
que progressivament el pes de decisió dels centres recaigui en una sola persona (la direcció), són elements
claus que impliquen un desviament del model educatiu
català cap al model d’escola privada concertada.
Les dades que tenim, si ens fixem en els nivells de resiliència de l’alumnat *, ens expliquen que el model públic ha estat més eficient que el privat fins al dia d’avui.
Per contra, la reacció ha estat desmantellar el model
de comunitat escolar de la pública i imitar el model de
la concertada i la privada. És a dir, enlloc de millorar
el sistema, el que fem és desarticular el sistema que
utilitza la ciutadania més humil econòmicament.
Cal parlar del decret de direccions, del d’autonomia de
centres i del darrer decret de plantilles.
Tot plegat el que fa és jerarquitzar l’ensenyament, essent que certes titulacions (que han impartit coneixements poc controlats al nostre parer) valguin més que
un bon projecte, el paper de la inspecció, i el de la direcció de centre, esdevinguin els principals protagonistes del procés educatiu.
En aquest context el docent passa a ser una figura totalment depenent de la direcció. I a més fet de tal manera que precaritza les condicions de treball i atempta
l’estabilitat laboral de les persones docents (valor que
considerem necessari pel bon funcionament de l’educació).
El decret possibilita (i àdhuc indueix) que moltes direccions es vegin temptades a actuar segons criteris
personals o corporativistes més que en pro dels interessos de l’alumnat. I també que, en aquest context, el
centre acabi estant al servei de la promoció personal
de la direcció més que al servei de l’atenció de les necessitats de l’alumnat.
Finalment les retallades que s’estan aplicant estan perjudicant el sistema educatiu començant pels centres
que atenen la població més deprimida. Seria més responsable pensar en una distribució dels recursos diferent que atengués millor als que més ho necessiten.
De fet aquest model que ja ha estat aplicat en altres
països (com ara al Regne Unit) està produint uns resultats prou indesitjables i de difícil correcció. De fet
li veiem molt poc en comú amb models que fins no fa
gaire es veien dignes d’imitar pels mitjans de comunicació (com ara el finlandès).
* OCDE, PISA 2006.

3.10.25.
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Menció a part mereix la Universitat. L’augment progressiu del preu de les matrícules i la separació de recursos que s’està produint entre les universitats públiques i les universitats privades a favor d’aquestes
darreres demana una redistribució d’aquests recursos
si no es vol que els estudis superiors acabin esdevenint
un fenomen fonamentalment elitista en la nostra societat. L’elevat percentatge de persones llicenciades del
nostre país (tot i el famós fracàs escolar), per sobre del
36% indica que un dels nostres actius principals, allò
que podem oferir a Europa i al món, és precisament el
coneixement d’aquest exèrcit de persones formades i
que l’Estat no sap vendre. És inconcebible que alguns
alumnes hagin d’abandonar els estudis pel simple fet
que no se’ls puguin pagar.
D’altra banda, veiem que aquest conjunt de reformes
no és aïllat. Esdevé un intent més del conjunt de reformes que està patint l’Estat i Catalunya destinats a
estructurar una societat més jeràrquica, amb més privilegis i avantatges per uns pocs, i més dependència,
precarització i anul·lació de drets per a la majoria de
la població.
És per això que creiem que cal una reflexió més pausada i que impliqui la participació de tots els agents
implicats en l’educació.
És per això que es fa urgent, cada cop més, aturar la
línia de decisions presa cap a la privatització, jerarquització i neutralització de la participació democràtica als centres del nostre país.
Per aquests motius, el Grup Mixt CUP-AE presenta
la següent:
Proposta de resolució
1. Que aquest Parlament s’oposi públicament a la Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza en
el seu conjunt.
2. Que en cas que sigui aprovada al Congrés dels Diputats no sigui aplicada al territori català.
3. Implantar una moratòria sobre la LEC fins que no
sigui reestudiada pel conjunt dels agents educatius, en
especial els de l’ensenyament públic, amb la possibilitat que sigui reformulada en termes de garantia d’equitat i participació democràtica.
4. La retirada immediata de l’anomenat decret de
plantilles.
5. L’establiment del preu de les matrícules universitàries unificat i en funció de la renda familiar, amb l’objectiu gradual d’establir-ne la gratuïtat en un termini
de 10 anys per a tots els estudis no obligatoris (mecanismes de control de rendiment a part).
6. La creació d’una comissió parlamentària que estudiï l’execució de les retallades pressupostàries i en faci
públics els seus estudis.
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7. Realitzar un mandat parlamentari sobre el govern
que prioritzi els ajuts sobre les persones més necessitades i els centres amb menys recursos, tot anul·lant
concerts, si fos necessari, en tots els nivells educatius.

cions o revàlides comunes per a tot l’Estat com a eina
de control sobre la metodologia, el contingut i els valors i com a condicionant als mestres a l’hora de prioritzar continguts.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

La LOMCE va molt més enllà dels aspectes lingüístics i recentralitzadors més criticats pel govern de la
Generalitat i ataca la cohesió social perquè no fa cap
referència als alumnes amb necessitats educatives específiques, segrega els alumnes per capacitats des de
2n. ESO amb la creació de tres itineraris acadèmics
diferenciats, separa els alumnes en funció de l’elecció
de l’assignatura de Religió i incentiva la segregació
per sexes blindant els concerts econòmics a les escoles
que la practiquen.

David Fernàndez i Ramos, portaveu; Joaquim Arrufat
i Ibàñez, portaveu adjunt; Isabel Vallet Sánchez, diputada, del Grup Mixt

Proposta de resolució sobre la retirada del
Projecte de llei orgànica de millorament de
la qualitat de l’ensenyament i la destitució
del ministre d’Educació
Tram. 250-00543/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 19575 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, portaveu adjunt, Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i
Universitats.
Exposició de motius
El consell de ministres del passat divendres, 17 de
maig va aprovar el projecte de llei orgànica de millora
de la qualitat educativa (LOMCE) per a que es doni
pas al seu tràmit parlamentari.
El text actual ha estat aprovat sense consens amb la
comunitat educativa, ni amb els agents socials ni amb
els governs autonòmics ni locals, ni amb els partits polítics de l’oposició.
La LOMCE és la setena reforma en profunditat de la
norma estatal d’Educació en 35 anys de democràcia i
la seva manca de consens anuncia una vuitena reforma, una situació inèdita a la resta de països europeus i
que provoca incredulitat, incertesa, frustració i indignació en el professorat.
La LOMCE ataca el model d’immersió lingüística, que
pretén segregar els alumnes en funció de la llengua i
relega el català com assignatura no troncal. Recentralitza les decisions educatives pel que fa al currículum
perquè l’Estat marca la major part de continguts (assignatures troncals) i té la voluntat d’homogeneïtzar
l’educació de forma efectiva creant nombroses avalua3.10.25.

També fomenta l’exclusió i la segregació i promou la
competència entre l’alumnat i entre els centres per damunt del valor de la cooperació i del treball en equip.
Prioritza els resultats per davant de la qualitat i de
l’equitat dels processos educatius, preveu la publicació
de rànquings i, fins i tot, mesures correctores pels centres amb baixos resultats.
La LOMCE va en sentit contrari a la necessària laïcitat del sistema educatiu perquè elimina l’assignatura
d’Educació per la Ciutadania i, atenent les pressions
de la cúpula eclesial, torna a col·locar amb força la Religió com assignatura que compta per a la nota final
d’ESO.
També és un atac al model d’escola democràtica perquè la participació del professorat i de les famílies
queda reduïda, es redueix l’autonomia dels centres, els
consells escolars seran consultius i perden competències en favor de les direccions i les direccions són escollides amb més intervenció per part de l’Administració.
La LOMCE relega els governs locals perquè els municipis deixen de ser interlocutors per a la programació
de l’oferta educativa i no tindran representants en els
consells escolars d’escoles concertades. Fet que quedarà reforçat per la reducció de les competències municipals prevista en la reforma de la Llei de Bases de
Règim Local.
La LOMCE defineix l’educació com un servei i no
pas com un dret i afavoreix la privatització i l’esperit
mercantilista. Amplia la durada dels concerts econòmics a sis anys, blinda les escoles d’elit que segreguen
els alumnes per sexes, permet la selecció d’alumnes,
crea rànquings de resultats i no assegura la gratuïtat
en l’educació infantil i en els estudis post-obligatoris.
Tampoc garanteix l’oferta pública suficient en un territori perquè l’oferta s’ordenarà en funció de la demanda
de les famílies i, per tant, l’escola pública pot quedar
com a oferta subsidiària de la concertada.
La LOMCE també oblida aspectes fonamentals com
l’educació de les persones adultes i l’educació al llarg
de la vida.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el govern a:
1. A reclamar al govern de l’Estat la retirada del projecte de llei de millora de la qualitat educativa (LOMCE)
perquè si s’aplica significarà una pèrdua de la qualitat
de la participació de la comunitat educativa i dels governs locals, perquè atempta contra la cohesió social i
la immersió lingüística a Catalunya, recentralitza, segrega i mercantilitza l’educació i perquè tindrà un impacte negatiu en la qualitat de l’educació.
2. A demanar el cessament immediat del ministre
d’educació, Sr. José Ignacio Wert per la seva manca
de diàleg i de consens amb la comunitat educativa, els
agents socials, els governs autonòmics i locals i els
partits polítics de l’oposició.
3. A instar tota la comunitat educativa de Catalunya a
mantenir el sistema d’immersió lingüística i el conjunt
de programes de cohesió socials, malgrat l’aprovació
de la LOMCE.
Palau del Parlament, 5 de juny de 2013
Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, portaveu adjunt; Marc Vidal Pou, diputat, del GP d’ICVEUiA

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

Presentació

Núm. 101

sanitària durant el mes d’agost a partir de les 15h, a
tots els seus centres d’atenció primària (CAP) del Vallès Occidental.
Els centres d’atenció primària (CAP) ofereixen assistència sanitària bàsica, és a dir, aquella que no és especialitzada ni hospitalària. L’ABS inclou un primer
nivell assistencial sanitari i també pot incloure d’altres
serveis, com la promoció de la salut, l’educació sanitària, la prevenció de la malaltia, així com el manteniment i la recuperació de la salut.
Tenir una xarxa de CAP on alguns, a més de l’assistència bàsica, ofereixen atenció continuada, serveis
d’urgències i especialitats, és garantia de la qualitat de
l’atenció i de l’accessibilitat de la població als serveis
sanitaris, perquè d’aquesta manera s’aconsegueix que
la població tingui centres sanitaris de referència, sovint, a prop de casa seva.
La mesura de l’ICS tindrà un impacte negatiu sobre la
qualitat de l’assistència sanitària al Vallès Occidental.
La decisió s’ha pres pràcticament al juny (només dos
mesos abans d’aplicar la mesura de tancament), sense
que l’ICS l’hagi fet pública encara i sense haver explicat com es farà efectiva.
Si la decisió obeeix només a criteris econòmics, cal saber exactament quin és l’estalvi que l’ICS realitza amb
aquesta mesura (en personal, en serveis energètics i d’aigua, en consumibles, etcètera) i quines conseqüències
tindrà la mesura en els drets dels treballadors sanitaris.
Per altra banda, durant l’agost no disminuirà significativament l’assistència als CAP atès que, d’ençà l’inici
de la crisi, cada cop menys persones marxen de vacances i, si ho fan, les escurcen.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
presenta la següent:
Proposta de resolució

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 19576 / Admissió a tràmit: Mesa

1. Garantir que el mes d’agost els Centres d’Atenció
Primària del Vallès Occidental romandran oberts fins
les 21 hores, com venia sent habitual en anys anteriors.

del Parlament, 11.06.2013

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

Garantir que en els Centres d’Atenció Primària que
s’ha pres la decisió de reduir els horaris d’atenció es
mantingui els mateixos horaris que en anys anteriors
en el període d’estiu.
Palau del Parlament, 5 de juny de 2013
Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, portaveu adjunt; Josep Vendrell Gardeñes, diputat, del GP
d’ICV-EUiA

Exposició de motius
Segons s’ha informat al personal dels centres d’atenció
primària del Vallès Occidental l’Institut Català de la
Salut (ICS) ha decidit tancar el servei d’atenció bàsica
3.10.25.
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Proposta de resolució de suport a l’associació Altra Italia i a les víctimes dels bombardejos feixistes sobre Catalunya que han
presentat una querella per aquests bombardejos
Tram. 250-00545/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds
- Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt
Reg. 19583 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Dolors Camats Luis, portaveu del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, David Fernàndez i Ramos,
portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament,
presenten la proposta de resolució següent de suport a
l’entitat Altra Itàlia i a les víctimes que han interposat
la querella pels bombardejos massius de l’aviació feixista sobre Barcelona i altres viles i ciutats de Catalunya entre els anys 1937-1939, d’exercici d’accions en
representació i defensa de la població afectada i exigència de desgreuge per part de l’Estat Italià, per tal
que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia
i Drets Humans.

Núm. 101

delictes, en especial el de lesa humanitat, i per tant
acorda que es segueixin les investigacions per determinar la naturalesa dels fets, la seva gravetat, el nombre de víctimes, morts i ferits i determinar-ne els possibles responsables de tan criminals accions.
Com nombrosos historiadors han senyalat, aquells
bombardejos sobre una ciutat indefensa com Barcelona, i també com Granollers i d’altres ciutats catalanes,
o com Guernika, per part de la legió Còndor dels nazis
alemanys, van ser el primer cas d’una nova tàctica militar de intimidació i destrucció massiva de poblacions
civils, que lamentablement es va implementar en la segona guerra mundial.
Els fets que són objecte de la querella estan gravats en
la memòria col·lectiva del poble de Catalunya i mereixen ser investigats i valorats, per una raó de justícia
història, de recuperació de la memòria democràtica,
de respectes i reconeixement a les víctimes, morts i
ferits, i als seus familiars, i en general per tal que fets
com aquells no es tornin a produir mai més.
I és especialment significatiu i d’agrair que la iniciativa d’aquesta acció de justícia hagi estat impulsada
per una Associació de ciutadans i ciutadanes italians
residents a Catalunya, al costat de representants de les
víctimes directes.
Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignats presenten la següent:
Proposta de resolució

Exposició de motius
Entre el 12 de febrer de 1937 i el 29 de gener de 1939
la denominada «Esquadra legionària Baleares» enviada pel règim feixista italià de Mussolini, en complicitat amb els rebels franquistes, va bombardejar sistemàticament moltes ciutats i pobles de Catalunya, sent
de destacar els bombardejos massius sobre la ciutat de
Barcelona, així són de destacar, pels seus resultats criminals, els bombardejos del 30 de gener de 1938, en
que sols a la plaça de Sant Felip Neri i d’altres punts de
Barcelona van morir més de 153 persones, molts d’ells
infants, o els dels dies 16, 17 y 18 de març de 1938,
amb un resultat de més de 670 morts. En total els bombardejos sols sobre Barcelona van arribar a causar entre 4.700 i 6.000 morts, sols sobre Barcelona, segons
diversos historiadors. Més d’un milió de quilograms
de bombes van caure sobre Barcelona.
Aquests fets, han estat denunciats, per mitjà d’una
querella criminal interposada per l’Associació ALTRA ITÀLIA. Movimento per la sinistra a Barcelona« en exercici de l’acció popular, així com pels Srs.
Alfonso Cánovas i Anna Raya en exercici de l’acusació particular com a perjudicats directes per aquells
fets, que l’Audiència provincial de Barcelona, Secció
10ª, en una interlocutòria de 22 de gener de 2013 analitza detalladament per trobar-hi indicis de diversos
3.10.25.

1. Manifesta el seu reconeixement i suport a «l’Associació ALTRA ITÀLIA. Movimento per la sinistra a
Barcelona» i Srs. Alfonso Cánovas i Anna Raya, per
la seva encertada i justa iniciativa en haver interposat querella criminal, davant els tribunals de Catalunya, pels massius i cruels bombardejos que la denominada «Esquadra legionària Baleares», enviada pel
règim feixista italià de Mussolini, en complicitat amb
els rebels franquistes va realitzar entre el 12 de febrer
de 1937 i el 29 de gener de 1939 sobre moltes ciutats
i pobles de Catalunya i en especial sobre la ciutat de
Barcelona.
2. Insta el govern de la Generalitat a:
a) Facilitar tot el suport material i personal que calgui
i tots els documents i dades de que es disposi en arxius
públics, per contribuir a la ràpida instrucció d’aquesta
causa.
b) Personar-se com a acusació en el procediment penal
de referència i demés que es puguin seguir, en interès dels milers de ciutadans i ciutadanes de Barcelona i d’altres viles i ciutats de Catalunya, encara supervivents que van ser víctimes directes o indirectes
d’aquells actes criminals, així com dels descendents
dels afectats ja morts.
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3. Així mateix insta al govern de la Generalitat per tal
que, bé directament, o per mitjà del Ministeri d’Afers
Exteriors del Estat espanyol es reclami a l’Estat italià
que, en virtut de la continuïtat institucional dels estats,
conforme al dret internacional vigent, demani formalment perdó i realitzi un acte públic de desgreuge per
aquells bombardejos realitzats per l’Estat italià durant el règim feixista sobre poblacions civils catalanes
indefenses, en connivència amb les tropes aixecades
contra el govern legítim de la República espanyola, per
tractar-se d’uns actes no emparats en cap legalitat internacional ni en el dret de guerra.

A data d’avui diversos consells comarcals no han rebut
de la Generalitat els diners d’aquestes beques.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2013

Al Consell Comarcal de la Selva estan pendents de rebre les bestretes corresponents al curs 2012-2013.

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Dolors Camats Luis, portaveu del GP ICV-EUiA; David
Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt

Proposta de resolució sobre les beques de
menjador
Tram. 250-00546/10

Presentació

És el cas per exemple del Consell Comarcal Pallars
Sobirà al la Generalitat aquest curs només ha fet l’ingrés dels mesos de setembre i octubre. El deute actual
és de 260.000 euros.
Al Baix Llobregat a dia d’avui la Generalitat ha pagat
al Consell Comarcal 800.000 euros per al curs 20122013, quan quantia total destinada a beques menjador
és de 3.014.791 euros, el deute per tant és de 2.214.791
euros.

O el cas de l’Alt Empordà que en aquests moments
s’està pagant el primer trimestre del curs escolar 20122013.
En aquests moments de crisi, cal tenir en compte que
hi ha moltes famílies que no es poden permetre fer
l’esforç de pagament d’aquest serveis. Hi ha casos on
l’esforç recau en els serveis socials municipals per fer
front a situacions i per garantir l’alimentació d’alguns
infants
És important tenir en compte que per moltes famílies
s’ha convertit en l’única garantia de que els seus fills
facin un àpat diari en condicions al dia

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 19590 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío MartínezSampere Rodrigo, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats

El compliment de les obligacions i el pagament de les
partides de beques menjador és per tant una obligació
no tan sols legal sinó de sensibilitat social mínima. No
pagar beques menjador és la línia vermella que no podem creuar
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament insta al Govern a:

Exposició de motius
El sistema públic de beques té com a objectiu la compensació de les desigualtats econòmiques i socials.
Més enllà, estem parlant de drets de la ciutadania a
l’educació. Del dret al suport social i econòmic adreçat a famílies amb dificultats econòmiques i socials i,
també, del dret que tenen reconegut nens/es amb necessitats educatives especials
Mitjançant el Decret 160/1996, de 14 de maig (DOGC
núm. 2208, de 20.5.1996), es regula el servei escolar
de menjador als centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament.

1. Pagar de forma immediata els deutes pendents amb
els Consells Comarcals per les beques menjador
2. Garantir per al 2013 la quantia destinada a les beques menjador i augmentar-la en els pressupostos pel
curs 2013-2014
Palau del Parlament, 5 de juny de 2013
Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío MartínezSampere Rodrigo, diputada, del GP SOC

Les entitats amb competència de gestió dels ajuts de
menjador, tant obligatoris com no obligatoris, són els
Consells Comarcals, a excepció de la ciutat de Barcelona, on els ajuts són gestionats pels Serveis Territorials a Barcelona-I (ciutat) i el Consorci d’Educació de
Barcelona, mitjançant convocatòria pública.
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el manteniment
del Registre Civil com a servei públic de les
administracions públiques
Tram. 250-00547/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup
Parlamentari Socialista, Grup Mixt
Reg. 19634 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Els diputats i diputades sotasignants, d’acord amb el
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament
del Parlament, presenten la proposta de resolució següent Contra la Privatització del Registre Civil i Per
Una Justícia de Proximitat per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia i Drets Humans.
Exposició de motius
El Ministeri de Justícia està tramitant un projecte de
llei que preveu la privatització dels Registres Civils
que –de dependre directament de l’administració de
justícia– passarien a ser gestionats pels Registradors
de la Propietat i Mercantils, amb la corresponent implantació de taxes per la prestació dels serveis que
presten els Registres civils i als que tenen dret a accedir tots els ciutadans i ciutadanes, com ara els temes
relatius a canvi d’ordre de cognoms, expedients matrimonials, canvis de nom, expedició de certificacions
sobre estat civil, expedient de naturalització i de nacionalitat i similars, que fins ara són gratuïts.
A més de la imposició de taxes per prestació de serveis pels registres civils, aquesta privatització suposarà la pèrdua de llocs de treball públic, corresponent al
personal auxiliar de l’administració de justícia que ara
presta serveis als Registres Civils, així com una evident limitació de l’accés universal i gratuït als serveis
que presten.
Cal recordar que l’adminsitració de l’Estat, així com
el govern de la Generalitat, han estat invertint milions
d’euros, en aquests darrers anys, per tal de digitalitzar
les dades del registre civil, millorar la inter-connectivitat i facilitar l’expedició de documents.
Si bé es cert que actualment s’estan produïnt molts retards en l’atenció al públic, en especial als registres civils de les grans ciutats com Barcelona i d’altres que
tenen un gran nombre d’expedients que tramiten, en
especial de naturalització i demés vinculats a temes de
la nacionalitat, familiars, etc, la solució als retards i a
la congestió dels serveis en els registres civils no pot
ser la privatització i l’encariment del servei, el que pot
suposar una discriminació per raons econòmiques i un
desapoderament dels serveis públics.
3.10.25.
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De fet, la Llei 20/2011 de Registre Civil, vigent i aprovada per un amplíssim consens a les Corts Generals,
estableix una transformació estructural del sistema registral, optant un Registre Civil electrònic amb una
base de dades única per tot l’Estat, adaptada a les noves tecnologies.
La Llei 20/2011 atorga les competències relatives al
Registre Civil a oficines públiques servides per funcionaris distints dels adscrits al Poder Judicial, què han
de centrar-se en la funció constitucionals de jutjat i fer
executar allò jutjat; així es descarrega l’Administració
de Justícia d’aquesta funció que no li era pròpia, però
mantenint la competència dins les administracions públiques. La Llei preveu a la seva disposició addicional
desena la entrada en vigor en un termini de tres anys
per tal de crear un sistema registral civil públic, àgil,
accessible, gratuït i de qualitat.
Front això, i de forma sorprenent, el govern de l’Estat
pretén saltar-se una llei de consens i implantar sense
diàleg un Registre Civil privatitzat en mans de registradors de la propietat i notaris.
D’altra part, el govern de l’Estat també ha anunciat la
modificació dels actuals partits judicials modificant la
Llei Orgànica del Poder Judicial i la Llei de Demarcació i Planta Judicial que contempla també la desaparició dels Jutges de Pau, sense que es prevegui la constitució d’altres organs jurisdiccionals de proximitat,
d’àmbit de poble, barri o districte, de fàcil accés a la
ciutadania, amb tramitació àgil, simple i gratuïta, per
resoldre qüestions menors en els àmbits civil, veïnal,
de propietat horitzontal, faltes o temes administratius de caràcter local i de poca complexitat, com s’ha
vingut reclamant reiteradament per part de les administracions locals, de les entitats veïnals i cíviques i en
general de tots els agents jurídics. Aquesta desaparició
dels Jutjats de pau, sense la implantació i ampliació
d’organs jurisdiccionals de proximitat amb les mateixes o més àmplies competències, suposa una altra mesura d’allunyament de la ciutadania, de la Justícia, un
encariment d’aquest accés i alhora que suposarà una
major càrrega de treball als òrgans jurisdiccionals ja
existents de primera instància i instrucció. Tot això pot
suposar un nou atemptat al dret constitucional a la tutela judicial efectiva.
Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignants presenten la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya:
Primer. Manifesta la necessitat de que els Registres
Civils es mantinguin com a part del servei públic integrant de l’estructura pública d’acord amb la Llei
20/2011 de Registre Civil, prestant el millor servei
d’accés universal i grauït per a tota la ciutadania, desevolupant l’accés electrònic a les seves certificacions.
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Segon. Insta al govern de la Generalitat:
1.-A traslladar al govern de l’Estat i al Congrés de Diputats i al Senat espanyols:
A. La voluntat del govern i del Parlament de Catalunya
de que els Registres Civils es mantinguin com a part
del servei públic integrant de l’estructura de les administracions públiques d’acord amb la Llei 20/2011 de
Registre Civil, prestant el millor servei d’accés universal i grauït per a tota la ciutadania, desevolupant
l’accés electrònic a les seves certificacions, pel que es
demana no es presenti qualsevol projecte de llei que
suposi la gestió d’aquest servei per part dels Registradors de la Propietat i Mercantils o la imposició de taxes per la prestació dels serveis que actualment donen
els Registres Civils. I que, front això, s’agilitzen les
actuacions corresponents per garantir la entrada en vigor de la Llei 20/2011 al termini establert: 21 de juliol
de 2014.
B. La petició de que es mantinguin i millorin els òrgans judicials de proximitat, com els actuals Jutjats de
Pau i que, en tot cas es prevegui, la constitució de nous
òrgans jurisdiccionals de proximitat, d’àmbit de poble,
barri o districte, de fàcil accés a la ciutadania, amb
tramitació àgil, simple i gratuïta, per resoldre qüestions menors en els àmbits civil, veïnal, de propietat horitzontal, faltes o temes administratius de caràcter local i de poca complexitat.
C. Que es potenciin les accions de mediació en aquests
àmbits com s’ha vingut reclamant reiteradament per
part de les administracions locals, de les entitats veïnals i cíviques i en general de tots els agents jurídics.
2. A que, en l’exercici de les competències en recursos humans i materials en matèria d’administració de
Justícia, i mentre no entre en vigor la Llei 20/2011, el
govern estableix un pla d’actuació global doti de més
personal i de més material necessari als Registres civils de Barcelona i de les demés ciutats de Catalunya
que ho necessitin, i implanti una estructura organitzativa per optimar els recursos personals i materials amb
la finalitat de reduir els terminis de tramitació d’expedients de registre civil, que estan afectant greument
als drets dels ciutadans i ciutadanes a l’accés a la justícia i a la resolució dels expedient que afecten a drets
personals i familiars.
Palau del Parlament, 24 de maig de 2013
Dolors Camats i Luis, portaveu; Salvador Milà i Solsona, diputat, GP ICV-EUiA; Maurici Lucena i Betriu,
portaveu; Ferran Pedret i Santos, diputat, del GP SOC;
David Fernàndez i Ramos, portaveu del G Mixt

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre la retirada del
Projecte de llei orgànica per a la millora de la
qualitat educativa i sobre la defensa del model d’escola catalana
Tram. 250-00548/10

Presentació
Ramona Barrufet i Santacana, del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, Anna Simó i Castelló,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo,
del Grup Parlamentari Socialista, Joan Mena
Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa,
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt
Reg. 19677 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Els grups sotasignants, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament,
presenten la proposta de resolució següent per tal que
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament
i Universitats.
Exposició de motius
El dret universal a l’educació ha d’estar garantit pels
poders públics. La LOMCE posa en qüestió la universalitat del dret a l’educació en introduir l’expressió
«titulares del derecho a la educación» on s’indica, per
passiva, que hi pot haver persones que no siguin «titulars» del dret. En el mateix article rebaixa la responsabilitat dels poders públics i dóna la mateixa potestat
de regulació i finançament als agents privats: «otros
agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación...»
– El talent individual i col·lectiu és el resultat de l’educació, no una qualitat innata i inamovible. Els infants
tenen dret a construir la seva identitat i els seus talents en un procés de cooperació social que redefineix contínuament la cultura col·lectiva, el patrimoni
humà primordial. Aquesta és precisament la grandesa
de l’educació, que ens permet ser millors que nosaltres
mateixos. No podem compartir que el sistema educatiu tingui com a missió reconèixer diferències d’origen
i «encauzarlas en distintas trayectorias», sinó compensar-les mitjançat una bona educació per fer efectiva la
igualtat d’oportunitats en la vida adulta.
– L’educació implica un compromís ètic amb la societat i amb la convivència democràtica. Defensem l’educació en els valors comuns d’una societat democràtica,
un currículum laic en l’educació bàsica, que permeti a les persones la formació de criteri lliure i propi,
des del respecte i el coneixement de diferents opcions
ideològiques o religioses. La diferenciació escolar de
l’alumnat que cursa religió i el que cursa una assigna-
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tura alternativa i l’eliminació d’una formació comuna
en els valors de ciutadania no són mesures adequades
per al conreu de l’esperit crític ni de la solidaritat democràtica.
– La segregació escolar opera contra l’educació, la
construcció de coneixement i la cohesió social. La
LOMCE promou la segregació escolar de l’alumnat
per nivell adquisitiu, amb la promoció del mercat educatiu i de polítiques de competitivitat entre escoles.
Promou la segregació per sexe, la segregació per religió, per «especialització curricular», per rendiment
escolar... Facilita la segregació escolar, també, mitjançat una normativa d’admissió d’alumnes que dóna
potestat a les direccions dels centres per seleccionar
l’alumnat.
– La corresponsabilitat és un factor d’èxit en l’educació. Cal tota una tribu per educar un infant. És necessari que la normativa educativa tingui coherència en el
conjunt d’Europa. Igualment és necessària la capacitat
de decisió en educació de la societat catalana a través
del seu govern i dels seus poders locals, per a la implementació de les polítiques sobre el territori i per a
la pervivència de la cultura pròpia. Alhora és imprescindible la capacitat de fer projecte educatiu concret a
cada centre o grup de centres, amb la implicació de la
comunitat educativa. La LOMCE ignora les directives
europees, usurpa competències al govern de Catalunya, anul·la la capacitat d’intervenció dels municipis,
desconsidera la intervenció dels agents socials i minimitza la participació de la comunitat educativa en
el sistema. D’aquesta manera, el sistema és més ineficient, i als seus actors principals se’ls redueix el millor que poden aportar: la seva responsabilitat i la seva
iniciativa.
– L’escola catalana i la immersió lingüística han estat
una política de consens a Catalunya i un factor d’integració per a la ciutadania catalana de qualsevol origen. La societat catalana no ha de permetre la fractura social ni la pèrdua cultural que l’aplicació de la
LOMCE suposaria, en permetre escoles amb llengües
vehiculars diferents, o en reduir el pes de la llengua i
la cultura catalanes en el sistema educatiu. En aquest
sentit operen no només els preceptes de la LOMCE relacionats amb les competències de la Generalitat, i sobre el propi currículum, sinó les disposicions relatives
a l’avaluació mitjançant proves externes amb efectes
sobre la promoció i la selecció de l’alumnat.
– La millora de la qualitat de l’educació pública s’aconsegueix mitjançant un esforç col·lectiu i continu basat
en el coneixement de les ciències de l’educació, en la
investigació i en la innovació pedagògica. És inacceptable la selecció i la classificació de les matèries del
currículum, els plantejaments organitzatius i de gestió, l’errònia concepció d’autonomia de centres... La
LOMCE no avança en la formació del professorat i del
conjunt de la comunitat educativa, ni en la promoció
de la investigació, la transferència de coneixement i la
3.10.25.
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innovació. Al contrari, la LOMCE s’ufana de basar-se
en el «sentido común».
Per aquests motius, el Grups sotasignants presenten la
següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta Govern de la Generalitat a:
1. Instar al Govern de l’estat a procedir a la retirada del
text del «Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de
la calidad educativa» (LOMCE).
2. Defensar les bases inclusives del model d’escola catalana definides en el nostre ordenament jurídic.
Palau del Parlament, 23 de maig de 2013
Ramona Barrufat i Santacana, diputada del GP de
CiU; Anna Simó i Castelló, diputada del GP d’ERC;
Rocio Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del
GP SOC; Joan Mena Arca, diputat del GP d’ICV EUiA; Quim Arrufat Ibáñez, diputat del G Mixt

Proposta de resolució de condemna als
atacs al monument a les víctimes del nazisme de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-00549/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 19680 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, portaveu adjunt, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.
Exposició de motius
El monument a les víctimes del nazisme erigit al jardí de la Torre Balldovina de Santa Coloma de Gramenet, instal·lat per l’Ajuntament de la ciutat en col·
laboració amb l’associació Amical de Mauthausen, ha
estat objecte de diverses agressions: A començaments
d’aquest any la placa del monument que recorda als
colomencs morts als camps nazis va ser totalment destrossada i la resta del conjunt degradat amb pintades.
L’Ajuntament en motiu dels actes de commemoració
del Dia de l’Holocaust va substituir la placa, va nete-
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jar el monument i va arranjar l’entorn. Però, posteriorment, la placa ha estat novament malmesa. Aquest
actes no semblen fruit d’una bretolada sinó part d’una
estratègia de grups pronazis.

En només dos anys, la caiguda d’intervencions quirúrgiques a l’Hospital de Figueres ha estat de més del
23%, mentre que al Sant Jaume d’Olot la davallada és
de gairebé un 17%.

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

Així doncs, l’Hospital de Figueres, el Sant Jaume
d’Olot i el Santa Caterina de Salt encapçalen la llista de centres hospitalaris que han registrat una major
caiguda de l’activitat quirúrgica a les comarques gironines els darrers dos anys que ha produït desigualtats
territorials en la distribució per centres de l’activitat
quirúrgica a les comarques gironines.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya:
1. Expressa la seva més enèrgica condemna dels atacs
rebuts pel monument a les víctimes del nazisme i fa
arribar la seva solidaritat a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i a l’Associació Amical de Mauthausen.
2. Insta al Departament d’Interior del Govern de la
Generalitat a investigar a fons aquestes agressions i
l’activitat de grups feixistes, nazis o neonazis a Santa Coloma de Gramenet i a tot el país, per tal de que
els autors d’aquesta agressió o d’altres del mateix tipus
puguin ser portats davant la justícia.
Palau del Parlament, 5 de juny de 2013
Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, portaveu adjunt; Jaume Bosch Mestres, diputat, del GP
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el retorn de
l’activitat quirúrgica als hospitals públics de
regió sanitària de Girona
Tram. 250-00550/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 19681 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari Socialista,
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de
resolució següent per tal que sigui substanciada davant
la Comissió de Salut.
Exposició de motius
L’activitat quirúrgica a la Regió Sanitària de Girona va
decaure passant de 29.324 intervencions quirúrgiques
l’any 2010 a 27.086 l’any 2011, i recuperant-se l’any
2012 fins arribar a 29.319, però amb fortes desigualtats
territorials, incrementant-se en l’àrea del Gironès, Pla
de l’Estany i Selva interior a expenses de decréixer a
l’Hospital de Santa Caterina de Salt i la Clínica Salus
Infirmorum.
3.10.25.

Per ordre, l’Hospital de Figueres lidera la caiguda de
l’activitat quirúrgica. El centre hospitalari de l’Alt Empordà va programar l’any passat 979 operacions menys
que el 2010, el que significa un descens del 23,58% de
les intervencions. A continuació, l’Hospital Sant Jaume d’Olot veu reduïda la seva activitat al quiròfan en
367 operacions menys que fa dos anys i una caiguda
del 16,89% en l’activitat operatòria. Per últim, l’hospital Santa Caterina de Salt, que dóna cobertura al sector sanitari Gironès, Pla de l’Estany i Selva Interior i a
una població de més de 300.000 persones, també veu
disminuïda la seva activitat en 387 intervencions, el
que representa una caiguda de gairebé el 10% de l’activitat quirúrgica.
Activitat quirúrgica programada 2010-2012. Regió sanitària de Girona

Clínica Girona
Salus Infirmorum
Comarcal
la Selva
Campdevànol
Figueres
Palamós
Josep Trueta
Sant Jaume
Calella
Sant Jaume
Olot
Santa Caterina
Ico Girona
Total

2010

2011

2012

Variació
2010-12

1.313

1.174

1.261

– 3,96%

1.060

1.064

1.270

+ 19,81%

3.057
912
4.152
3.915
5.767

2.620
960
3.499
3.985
5.567

3.008
1.080
3.173
4.916
6.090

– 1,60%
+ 18,42%
– 23,58%
+ 25,57%
+ 5,60%

2.964

2.593

3.093

+ 4,35%

2.173
3.966
45

1.860
3.708
56

1.806
3.579
43

– 16,89%
– 9,76%
– 4,44%

29.324

27.086

29.319

– 0,02%

L’any 2011 el Departament de Salut decideix la gerència-direcció compartida entre els hospitals Josep Trueta i Santa Caterina, en el projecte de CIMS (Créixer,
Innovar i Millorar en Salut) entre l’Institut Català de
la Salut de les comarques gironines i l’empresa pública IAS (Institut d’Assistència Sanitària). L’activitat
quirúrgica a Santa Caterina va davallar l’any 2011 i
2012 (un 9,76% menys, s’han intervingut 387 persones
menys) per contra l’activitat pública a la Clínica Salus
Infirmorum ha crescut un 20,38% (de 1.060 persones
intervingudes l’any 2010 a 1.270 el 2012).
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Activitat quirúrgica programada 2010-2012 (sector públic).
Josep Trueta + Santa Caterina
2010

2011

2012

Variació
2010-12

Josep Trueta
Santa Caterina

5.767
3.966

5.567
3.708

6.090
3.579

+ 5,60%
- 9,76%

Total

9.733

9.275

9.669

- 0,66%

Activitat quirúrgica programada 2010-2012 (sector privat).
Clínica Girona + Salus Infirmorum
2010

2011

2012

Variació
2010-12

Clínica Girona
Salus Infirmorum

1.313
1.060

1.174
1.064

1.261
1.270

- 3,96%
+ 20,38%

Total

2.373

2.238

2.531

+ 6,66%

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Retornar l’activitat quirúrgica de l’any 2010 durant
els anys 2013 i 2014, habilitant les partides pressupostàries necessàries, en els Hospitals Públics de la regió
Sanitària de Girona: Hospital de Figueres, Hospital
Sant Jaume d’Olot, Hospital de Sta. Caterina de Salt,
Hospital Comarcal de La Selva, i mantenir l’activitat
del 2012 als Hospitals Josep Trueta de Girona, Hospital de Campdevànol, Hospital de Palamós i Hospital
Sant Jaume de Calella.
2. Revisar la compra d’activitat quirúrgica programada pels anys 2014 i següents de la Clínica Girona i la
Clínica Salus Infirmorum, prioritzant la xarxa hospitalària de titularitat pública que pot assumir més intervencions.
3. Garantir que el CIMS (Créixer, Innovar i Millorar
en Salut) no propiciï la pèrdua de l’activitat assistencial a cadascun dels centres i globalment.
Palau del Parlament, 5 de juny de 2013
Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Núm. 101

Proposta de resolució sobre el garantiment
de la igualtat d’horari de docència per als
alumnes de les escoles concertades
Tram. 250-00551/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 19745 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca,
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa,
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de
resolució següent per tal que sigui substanciada davant
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Exposició de motius
En l’últim període, el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya ha establert línies de subvenció a les escoles privades per tal d’oferir la sisena
hora a centres educatius concertats en barris en situació de vulnerabilitat o amb alt percentatge de població
nouvinguda. Actualment són 27 centres a tot el país
que s’acullen a aquesta subvenció.
Si el Govern de la Generalitat de Catalunya retira
aquest programa d’ajudes a centres educatius concertats, es pot donar la situació que hi hagi famílies que,
degut a la situació econòmica actual, no podran fer
front i assumir el cost econòmic d’aquest servei. Per
tant, es produiria una situació de desigualtat entre les
famílies que, econòmicament, sí que poden fer front al
pagament d’aquest servei i d’altres que no.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Que en un mateix centre educatiu els i les alumnes
no tinguin un marc horari diferenciat en funció de la
situació econòmica de les famílies.
2) Garantir que no hi hagi segregació escolar entre els
i les alumnes dels centres educatius en funció de si les
famílies poden fer front al pagament d’una sisena hora.
Palau del Parlament, 6 de juny de 2013
Dolors Camats Luis
Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre els preus de la
matrícula dels cicles formatius de grau superior i les mesures per a poder accedir a
aquests estudis
Tram. 250-00552/10

sistema de Formació Professional accessible per millorar la qualificació dels ciutadans i que promogui la
seva ocupabilitat.
Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 19753 / Admissió a tràmit: Mesa

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Congelar els preus públics en la matricula de
curs dels cicles formatius de grau superior pel curs
2013/2014.

del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Agnès Russiñol i Amat, diputada del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya,
Xavier Cima Ruiz, diputat del Grup Parlamentari, de
CiU d’acord amb el que estableixen els articles 145 i
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre les accions per millorar
la igualtat d’oportunitats per cursar cicles de Formació
Professional[municipi], per tal que sigui substanciada
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Exposició de motius
La situació de crisi econòmica actual està generant
que moltes persones del nostre país no tinguin capacitat econòmica per cobrir les seves necessitats bàsiques. En aquest context, la igualtat d’oportunitats en
l’accés a l’educació és bàsica per la construcció d’un
país més just i pròsper.
La Formació Professional és la formació que facilita
les competències i les qualificacions necessàries per
a l’accés i la progressió professional en el món laboral
i cal destacar que en els últims 10 anys la Formació
Professional Inicial ha doblat el nombre d’alumnes que
han cursat aquest tipus d’estudis, passant de 59.068 a
120.620. Pel que fa a les famílies professionals que
constitueixen l’oferta, destaca la forta concentració
en cinc famílies (Administració i Gestió, Seguretat i
Medi Ambient, Informàtica i comunicacions, Comerç
i Màrqueting i Serveis socioculturals i a la comunitat) les quals absorbeixen dues terceres parts del total
d’usuaris (63%). Actualment, les persones que cursen
cicles formatius de grau superior són 51.127 dels quals
36.075 els cursen en centres públics.
Potenciar la formació professional ha de permetre impulsar la recuperació econòmica i posar una base formativa solida per a l’equilibri entre ocupabilitat de les
persones i llocs de treball presents i futurs. En aquest
sentit, i en el context econòmic actual, Catalunya no
es pot permetre que cap persona es quedi sense estudiar Formació Professional per raons econòmiques. El
Govern de la Generalitat ha de vetllar per garantir un
3.10.25.
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2. Demanar a l’estat espanyol el traspàs efectiu de les
beques.
3. Garantir que l’accés als estudis de formació professional no queda limitat a cap persona per raons econòmiques. Articular de manera immediata un sistema
de bonificacions complementari que com a mínim cobreixi el 50% del preu públic per a aquells alumnes
que tenen concedida beca.
4. Intensificar la informació i la comunicació sobre les
beques disponibles a tots els estudiants.
5. Quan millorin els ingressos de la Generalitat de Catalunya, arbitrar noves mesures urgents per assegurar
la igualtat d’oportunitats en l’accés a la formació professional inicial.
Palau del Parlament, 6 de juny de 2013
Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Agnès Russiñol i Amat, diputada del GP d’ERC; Xavier Cima
Ruiz, diputat del GP de CiU

Proposta de resolució sobre l’Escola Abrera
Tram. 250-00553/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 19808 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, portaveu adjunt, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.
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Exposició de motius
L’any 2007 es va anunciar la inauguració de la nova
escola Abrera (Baix Llobregat), ara en procés de selecció d’un nom per la comunitat educativa, pel setembre de 2008. En lloc de la inauguració prevista,
es van col·locar els primers mòduls prefabricats al pati
de l’escola Ernest Lluch. S’ha de tenir en compte que
l’escola Ernest Lluch de la població ja presentava algunes mancances d’espai donat que mantenia el mateix
número d’alumnes que una escola de tres línies, però
amb l’espai d’una escola de dues línies.
En aquests moments, els alumnes de l’escola Abrera
porten més de quatre anys en una situació de provisionalitat, ubicats en el pati d’una altra escola (compartint
espais fonamentals com el menjador) i amb deficiències extremes tant de personal d’administració i serveis
com d’adequació dels espais.
La prioritat fonamental ha de ser la construcció del
nou edifici que ha d’acollir l’escola Abrera, no obstant,
fins que no arribi aquest moment, s’ha de garantir el
bon funcionament de l’escola atenent a la seva singularitat i precarietat.

Núm. 101

dar els mòduls prefabricats per tal de garantir els requisits mínims establerts pel RD 132/2012.
Palau del Parlament, 6 de juny de 2013
Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, portaveu adjunt; Jaume Bosch Mestres, diputat, del GP
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’atenció als infants necessitats durant l’estiu
Tram. 250-00554/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 19960 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament

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

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López
Rueda, diputat, Fernando Sánchez Costa, diputat del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de
resolució següent per tal que sigui substanciada davant
la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Proposta de resolució

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Fa pocs dies, l’Associació Educativa Integral del Raval, que atén 135 nens de famílies del barri barceloní
durant tot l’any, advertia que «avui apareixen realitats
que feia molts anys que no vèiem, amb situacions de
precarietat extrema que posen en perill el desenvolupament dels nens i fins i tot la seva dignitat», sobretot pel que fa a l’alimentació, i afagien que «la situació s’ha agreujat molt i calen més recursos» per poder
atendre tothom que ho necessita, tot admetent que «el
dia a dia» del Raval «sobrepassa» la seva «capacitat
d’abast».

1) Garantir la continuïtat de l’escola Abrera (Baix Llobregat) i donar suport a la tasca duta a terme per la comunitat educativa d’aquest centre educatiu.
2) Elaborar un Pla Urgent per a l’escola Abrera que garanteixi el seu òptim i adequat funcionament fins a la
construcció del nou edifici previst, que planifiqui, com
a mínim, les següents mesures:
a) Assignar el personal d’administració i servei previst
per la normativa per al proper curs 2013-2014.
b) Establir, conjuntament amb la comunitat educativa, el número de mòduls prefabricats necessaris per al
bon funcionament de l’escola.
c) Condicionar els lavabos de l’escola de forma adequada.
d) Establir un protocol que solucioni els actuals problemes de massificació del menjador amb un únic horari de gestió.
e) Condicionar l’entrada a l’escola, de forma consensuada amb la comunitat educativa, guanyant espai a la
via pública com a zona de vianants que no faci perillosa l’accessibilitat al centre.
3) Condicionar els terrenys cedits per la construcció
de la tercera escola d’Abrera amb l’objectiu de traslla3.10.25.

L’associació, que té avui en dia 117 nens en llista d’espera que no pot atendre, el 40%, derivats dels serveis
socials, feia una crida per aquest estiu ja que com reconeixia «amb les beques de la Fundació, aquests nens
hauran de pagar com a màxim 35 euros per tres setmanes de casal i una de colònies, però moltes famílies
no poden afrontar ni aquesta despesa».
Aquesta situació d’emergència social, es suma al fet
que, un cop tancat el periode lectiu escolar, moltes
d’aquestes famílies que, en l’actualitat reben una ajuda
de menjador escolar el deixaran de rebre, però tampoc
tindran els recursos per fer front a una alimentació sana i equilibrada per als infants.
Com publicava el diari La Vanguardia «Què passarà amb els fills de famílies afectades per la crisi quan
tanqui l’escola el 21 de juny? Imagineu als nois a casa
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o al carrer sense res a fer durant tres mesos. Sense poder anar de vacances, sense poder comptar amb una
activitat que els mantingui ocupats i, en el cas més extrem, sense menjar a la nevera».

ces a ningú, sinó d’un programa amb un fort contingut
social i educatiu, l’educació en el lleure, i que pot assegurar a molts infants un tracte just i una bona alimentació en bona part de l’estiu.

D’aquesta forma les entitats socials han anat presentant al llarg dels darrers mesos projectes propis i específics per «garantir que durant l’estiu tinguin alguna
activitat i també una alimentació sana i equilibrada en
els casos en què no estigui assegurada».

Novament, per part de la Generalitat la situació pot
agreujar-se, donat a que, la manca de renovació de
convenis com l’Acord de col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l’Agència Catalana de Joventut per al desenvolupament del programa
de vacances per a famílies amb fills i filles menors de
18 anys a la Xarxa Nacional d’Albergs socials de Catalunya’ o el ‘Conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l’Agència Catalana
de Joventut per al suport de fills i filles de les famílies
nombroses i famílies monoparentals que participen en
le programa l’estiu és teu 2012’ provocar molta incertes sobre les disposicions pressupostàries de la Generalitat per aquest estiu en aquest àmbit.

Així, per exemple, la Fundació Catalana de l’Esplai va
llançar fa algunes setmanes la seva campanya de captació amb l’objectiu de finançar 6.000 beques que garanteixin l’accés al lleure a altres tants nens.
De la mateixa manera Creu Roja de Catalunya ha impulsat una campanya d’emergència per alimentar des
del 22 de juny fins l’11 de setembre a mil nens catalans, l’únic suport és el menjar que reben a l’escola
a través d’una beca menjador, ha informat aquest dimarts l’entitat humanitària en un comunicat.
La situació no és nova. De fet, el Grup Municipal del
Partit Popular de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona ja va presentar a la Comissió de Qualitat de Vida,
Igualtat, Joventut i Esports una proposta per incloure,
en el marc del Conveni amb el Banc dels Aliments,
oferir esmorzars als centres educatius i equipaments
socials que atenen infants en risc d’exclusió social,
coordinat conjuntament amb les entitats territorials
d’atenció a la infància en risc d’exclusió social.
Aquesta és una situació que, no només el Govern de
la Generalitat no ha previst sinó que ha agreujat donat
que la manca de pressupostos aprovats de la Generalitat ha creat una situació d’incertesa entre les entitats
que hi treballen en l’àmbit de la infància i del lleure. Així, com reconeixen algunes entitats, la manca de
previsió pressupostària de l’administració obligarà a
«carregar la factura d’algunes ajudes socials a la iniciativa privada. És el cas de la Fundació Pere Tarrés,
d’educació en el lleure, que a més de recaptar, com cada any, donacions particulars per a la campanya Cap
infant sense colònies, s’ha vist forçada per primer cop
a buscar la col·laboració econòmica d’entitats afins,
com Càritas. En concret, Càritas haurà d’avançar els
100.000 euros que la Fundació esperava rebre aquest
2013 de la Generalitat.
Com han reconegut els responsables de l’entitat «El
pressupost prorrogat cobreix els serveis bàsics, però
els convenis amb entitats de lleure no estaran resolts
fins que no hi hagi un nou pressupost del 2013», explicant que la seva contribució –que no recuperarà si
el Govern no aprova una ajuda de 100.000 euros a la
Fundació en el seu nou pressupost– es justifica per la
necessitat «urgent» de «garantir la cohesió social».
A més, les entitats han fet una crida a la Generalitat
per garantir els programes de colònies i casals d’estiu.
No es tracta d’una mesura capriciosa, de pagar vacan3.10.25.

A tot això s’afegeix la manca de renovació dels convenis entre la Generalitat de Catalunya i les entitats
del lleure, signats ja amb retard durant l’octubre de
2012, que posen en perill l’aportació de la Generalitat
a aquestes entitats per un valor de prop de 4,2 milions
d’euros, aportació que són fonamentals per les activitats d’estiu incloent les de educació en el lleure i alimentació.
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 establir un pla de xoc per garantir que durant
l’estiu els infants en situació de pobresa i risc social
tinguin alguna activitat i una alimentació sana i equilibrada que contempli:
a) Establir amb les entitats municipalistes, diputacions, Departament de Benestar Social i Família, Departament d’Ensenyament, Departament de Salut, serveis socials bàsics, escoles, entitats socials i col·legis
professionals de l’àmbit social un sistema de detecció
d’infants amb necessitats alimentàries de cara a l’estiu.
b) L’ampliació del crèdit i del concepte dels ajuts individuals de menjador per als mesos d’estiu atorgant-los
automàticament a aquelles famílies que el tenen concedit per al curs 2012-2013.
c) L’articulació d’aquests ajuts individuals de menjador mitjançant vals-menjar amb col·laboració amb els
municipis, banc d’aliments i comerços d’alimentació.
d) Enfortir la col·laboració i la tasca d’estiu dels Bancs
d’Aliments mitjançant l’ampliació institucional de la
campanya «la fam no fa vacances» per aconseguir que
les persones més necessitades d’aquí rebin ajuda alimentària durant l’estiu.
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e) Incloure, en el marc dels convenis amb els Bancs
dels Aliments, l’oferiment d’esmorzars durant els mesos d’estiu als centres educatius oberts i equipaments
socials que atenen infants en risc d’exclusió social,
coordinat conjuntament amb les entitats territorials
d’atenció a la infància en risc d’exclusió social.
f) Signar de manera urgent els acords de col·laboració
entre la Generalitat de Catalunya i les entitats per fomentar la realització de programes i activitats de caràcter social, cívic, educatiu, associatiu i de promoció
de la salut per a infants i joves corresponent a l’any
2013.
g) Establir, en el marc de les tarifes d’aplicació que
aplica l’Agència Catalana de la Joventut als participants del programa de Vacances per a Famílies de
2013, un sistema de descomptes per aquelles famílies
amb menors recursos.
h) Augmentar el descompte que s’aplica a les famílies
nombroses i monoparentals que participen en les estades del programa l’Estiu és teu, del 10% al 25%.
i) Impulsar un pla d’escoles obertes a l’estiu que garanteixi l’obertura de centres educatius durant els mesos
no lectius de manera equilibrada al territori amb l’impuls d’activitats educatives, de lleure i servei de menjador escolar.
j) Reunir la Taula d’Excedents Alimentaris per tractar dels problemes d’alimentació infantil durant l’estiu,
per establir, en el marc de les seves competències, un
pla d’acció propi en l’àmbit de l’aprofitament dels productes consumibles, però no comercialitzables.
Palau del Parlament, 3 de juny de 2013
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael López
Rueda, Fernando Sánchez Costa, diputats, del GP del
PPC

Proposta de resolució sobre la modificació
de les funcions del Consell Assessor per a
la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari
Tram. 250-00555/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 19961 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López
Rueda, diputat, Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de reso3.10.25.
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lució següent per tal que sigui substanciada davant la
Comissió de Salut.
Exposició de motius
El Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés
del Sistema Sanitari, és un òrgan col·legiat assessor
del president la Generalitat i del Govern en matèria
de polítiques orientades a garantir el desenvolupament
sostenible del sistema sanitari i impulsar-ne la millora
de la gestió i el progrés adequat als requeriments del
context assistencial i socioeconòmic, creat pel Decret
147/2011, de 18 de gener, de creació del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema
Sanitari.
Malgrat el seu caràcter consultiu i la seva composició
formada per experts, el Consell, fins ara, no ha tingut
un retorn per part del Govern de la Generalitat d’acord
amb les competències que el propi Govern li va atorgar. D’aquesta forma la majoria d’informes i l’assessorament que el Consell ha elaborat sobre polítiques de
salut que estava desenvolupant la Generalitat no han
tingut cap reflex ni impacte ni en el disseny de les mateixes, ni en la seva implementació posterior.
A més, el Consell, a diferència d’altres òrgans consultius i assessors de la pròpia Generalitat no compta
amb la capacitat, reconeguda normativament, per incidir i participar en els avantprojectes de llei, projectes
de decrets legislatius, projectes de decret, reglaments,
plans i programes de Govern relacionats amb la seva
competència.
Això ha fet que el Consell, nascut com una eina fonamental en el disseny, implementació i avaluació de
les polítiques públiques relacionades amb l’àmbit de
la salut, no hagi pogut desenvolupar, fins ara, totes les
potencialitats que les seves competències li podrien
permetre.
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. Modificar l’article 2 del Decret 147/2011, de 18 de
gener, de creació del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari, relatiu a les
funcions del Consell, per tal que entre aquestes funcions hi figurin també les següents:
a) Emetre dictàmens amb caràcter preceptiu, no vinculant i previ a la tramitació corresponent a avantprojectes de llei, projectes de decret legislatius, projectes
de decret, reglaments del Govern, plans i els programes que el Govern relacionats amb el sistema sanitari,
de competència de la Generalitat.
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b) Elaborar propostes, informes o estudis a sol·licitud
del Govern o els consellers o conselleres o per iniciativa pròpia sobre matèries de l’àmbit de les competències pròpies del Consell Assessor.
c) Avaluar la implementació de la normativa de salut a
Catalunya així com dels plans i programes del Govern
que despleguin aquesta normativa.
2. Donar accessibilitat a totes les propostes, informes,
estudis i dictàmens elaborats pel Consell Assessor per
a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari, un
cop aprovats, mitjançant la seva publicació al web de
la Generalitat.
Palau del Parlament, 3 de juny de 2013
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael López
Rueda, Jordi Roca Mas, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la visibilitat del
Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el
Progrés del Sistema Sanitari
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tingut cap reflex ni impacte ni en el disseny de les mateixes, ni en la seva implementació posterior.
De fet, aquesta manca de visibilitat va ser recollida per
informacions a Economia Digital avisaven que «les
cadires del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el
Progrés del Sistema Sanitari en matèria de sanitat del
President de la Generalitat, Artur Mas, fa temps que
estan buides. L’òrgan creat per vetllar per la modernització i la millora de la gestió sanitària no es reuneix
des de fa gairebé un any, segons han assegurat diversos dels seus membres a aquest diari»
Les declaracions realitzades pel seu president, eren,
encara, més dures afirmant que «La Generalitat treballa ja en els pressupostos del 2013 i ningú ens ha
convocat». És més, el propi president va mostrar públicament el seu desacord en un vidoeblog del Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona (COMB) referent a la
primera retallada de 1.000 milions que el President va
aplicar a la sanitat pública catalana.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:

Tram. 250-00556/10

Proposta de resolució
Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 19962 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López
Rueda, diputat, Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la
Comissió de Salut.
Exposició de motius
El Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés
del Sistema Sanitari, és un òrgan col·legiat assessor
del president la Generalitat i del Govern en matèria
de polítiques orientades a garantir el desenvolupament
sostenible del sistema sanitari i impulsar-ne la millora
de la gestió i el progrés adequat als requeriments del
context assistencial i socioeconòmic, creat pel Decret
147/2011, de 18 de gener, de creació del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema
Sanitari.
Malgrat el seu caràcter consultiu i la seva composició
formada per experts, el Consell, fins ara, no ha tingut
un retorn per part del Govern de la Generalitat d’acord
amb les competències que el propi Govern li va atorgar. D’aquesta forma la majoria d’informes i l’assessorament que el Consell ha elaborat sobre polítiques de
salut que estava desenvolupant la Generalitat no han
3.10.25.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a augmentar la visibilitat del Consell Assessor
per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari
tot habilitant un espai en el portal web de la Generalitat per donar visibilitat al Consell on consti les seves
funcions, l’activitat i els informes, acords i propostes
que el Consell elabori en el marc de les seves funcions.
Palau del Parlament, 3 de juny de 2013
Josep Enric Millo i Rocher. Portaveu; Rafael López
Rueda, Jordi Roca Mas, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el pagament
del deute de l’Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials a les entitats de recursos assistencials
Tram. 250-00557/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 19963 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López
Rueda, diputat, Fernando Sánchez Costa, diputat, Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
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tal que sigui substanciada davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració.
Exposició de motius
El 9 de maig passat, la Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMR) va remetre una carta a la Directora
General de l’ICASS en el que exposava la situació de
les residències associades a la seva entitat en relació al
deute que tenia la Generalitat acumulat. Segons UPIMIR la situació que hi havia a juny de 2012 s’havia
agreujat i pel mes de juny anunciava que «les empreses que no van poder satisfer la totalitat de la nòmina
del mes de juliol de 2012 començaran a rebre les corresponents denúncies dels seus treballadors per quantitats degudes, transcorregut un any des de la generació del deute salarial»
Segons continuava l’entitat «portem un any suportant
una important manca de liquiditat, sense ser culpables
de la mateixa; portem 12 mesos ajornant pagaments i
nvolucrant el nosre personal i proveïdors en la nostra
crisi de tresoreria; portem 52,8 setmanes donant servei als nostres usuaruis sense haver disminuït qualitat
i portem 365 dies sent ignorats per la nostra Administració pel que es refereix al tema impagaments»
Aquesta situació s’afegeix a la denunciada fa pocs dies per l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) en el que informaven que havien detectat
que els centres col·laboradors no cobren res dels nous
ingressos des de desembre 2012, que molts centres de
dia i residències no han cobrat l’actualització de les
bestretes de tot l’any 2012, i que, igualment, tampoc
no s’estan cobrant les actualitzacions de grau.
Segons s’informava fruit del nou baròmetre d’ACRA, a
més de la nòmina íntegra pendent des de juliol de 2012,
quant a les empreses i entitats col·laboradors associades, l’ICASS té amb cadascuna d’elles un deute afegida que arriba ja a una altra mensualitat completa,
segons la informació recollida a través de dos baròmetres enviats recentment als socis d’ACRA.
Un deute, si cap, encara més preocupant que les quantitats pendents des de juliol, ja que s’incrementa mes
rere mes i està relacionada amb el fet que el 83% dels
socis enquestats hagin denunciat que no han cobrat res
pel que fa a l’actualització dels bestretes de l’any passat, que tampoc s’estigui pagant res pels nous ingressos des de desembre, ni tampoc pel que fa a les actualitzacions de grau dels usuaris.

Núm. 101

ment dels pagaments de l’ICASS del divendres 7 de
setembre. En aquest sentit, ACRA denúncia que a data
d’avui encara no s’ha informat formalment a aquesta comissió sobre l’evolució de la situació dels pagaments, tot i les greus dificultats que estan patint els
centres col·laboradors, concertats i de gestió, i reclama
públicament el pagament immediat de totes aquelles
quantitats pendents»
Fruit d’aquesta situació de confusió i desconcert que
viu el sector i de manca de diàleg amb el Departament és el fet que les entitats treballen més per «notícies oficioses» que no pas per declaracions formals
i compromisos ferms per part de la Generalitat. Així, per exemple l’Associació de Centres d’Atenció a
la Dependència de Catalunya (ACAD) anunciava als
seus socis que «hem tingut notícies de què l’ICASS
ha estat introduint bestretes en les nòmines dels centres col·laboradors, fins i tot potser que amb la nòmina
d’abril 2013 (pagament aquest mes de maig) incloguin
bestretes dels usuaris ingressats fins a febrer de 2013.
Estigueu alerta quan pengin la nòmina per comprovar
si els vostres usuaris ja hi consten i us liquiden les bestretes (700 euros GII o 1000 euros GIII)».
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. Convocar de manera urgent a les entitats que agrupen entitats de recursos assistencials a una nova comissió de seguiment dels pagaments de l’ICASS.
2. Informar formalment a aquesta comissió i al Parlament sobre l’evolució de la situació dels pagaments, tot
i les greus dificultats que estan patint els centres col·
laboradors, concertats i de gestió.
3. Establir un calendari de pagaments del deute de
l’ICASS per aquest any 2013 que doni estabilitat i certesa al sector a l’hora de planificar els recursos socials
i de negociar amb els sindicats una via no judicial per
resoldre els problemes de manca de pagament de les
nòmines.
Palau del Parlament, 3 de juny de 2013
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael López
Rueda, Fernando Sánchez Costa, Marisa Xandri Pujol, diputats, del GP del PPC

Tot això s’afegia la denúncia de les patronals sobre la
manca de diàleg amb el Departament. Per una banda UPIMIR denunciava que, dies abans de la setmana santa, les associacions que agrupen entitats de recursos assistencials estaven convocades a una reunió
al Depatament de Benestar Social i Família, reunió
que es va anul·lar, i que, a hores d’ara encara no s’ha
mantingut. Per la seva banda, ACRA lamentava que
«ja fa nou mesos de la reunió de la comissió de segui3.10.25.
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Proposta de resolució sobre l’enfortiment
dels criteris socials en l’adjudicació dels
contractes de gestió de serveis socials
Tram. 250-00558/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 19964 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López
Rueda, diputat, Fernando Sánchez Costa, diputat, Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració.
Exposició de motius
El proppassat 13 de maig, es publicava en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 6.374) el
concurs per a la «Gestió de servei públic, en la modalitat de concessió, del servei de diagnòstic dels infants acollits als centres d’acollida de l`àmbit del Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència dels Serveis
Territorials de Girona del Departament de Benestar
Social i Família, i de les funcions de l’Equip de Valoració de Maltractaments Infantils (EVAMI) - Exp.
BE-2013-1090».
En aquest concurs es valora amb 35 punts el projecte
tècnic/metodològic i amb 65 punts l’oferta econòmica
mentre que en la puntuació de les ofertes no s’estableix
una limitació per la baixa temerària.
Posteriorment, el dia 17 de maig (DOGC 6.378) apareix publicat una nova licitació de contracte de gestió de servei públic, en aquest cas referit al concurs
la Gestió de servei públic, en la modalitat de concessió, dels serveis d’ocupació de 20 places residencials
d’acció educativa en el CRAE Residència Lluís Folch
i Camarasa, a Santa Oliva, comarca del Baix Penedès,
per a infants i/o adolescents dependents de la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Exp.
BE-2013-591; on novament tenim una valoració 35
punts projecte tècnic i 65 punts oferta econòmica i on
novament no apareix limitació de la baixa temerària.
Aquest fet és d’especial gravetat donat que fins ara la
proporció més habitual en aquesta tipologia de serveis
era fins ara de 49 punts pel projecte tècnic versus 51
punts pel projecte econòmic. De fet, ens trobem, durant aquest any, els primers casos on el Departament
de Benestar i Família utilitza per a la gestió de serveis socials una proporció superior atorgada al projecte econòmic.
3.10.25.
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És més, fins ara, la proporció 49/51 s’havia reduït a
una proporció 40/60 en licitacions de serveis socials
aparegudes a principis d’any. Així va ser, per exemple,
la licitació de la gestió de servei públic, en la modalitat de concessió, dels serveis d’ocupació de 13 places
residencials d’acció educativa en el CRAE Residència
l’Espurna, a Rubí (Vallès Occidental) per a infants i/o
adolescents dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, durant l’any 2013.
Això significa que ha hagut, novament, una davallada
dels criteris tècnics i socials enfront dels criteris purament econòmics.
Posteriorment, i en referència a la gestió dels centres
d’acollida, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 24 de maig (núm. 6.382) una nova licitació del
concurs, amb una esmena, modificant la ponderació
de criteris tècnics i econòmics: han pujant la puntuació tècnica a 40 punts; i baixat l’econòmica a 60. Per
afegir més confusió el Diari Oficial corresponent al 30
de maig (núm. 6.386) tornava a modificar un contracte, en aquest cas el corresponent al CRAE «Residència Lluís Folch i Camarasa», on novament els aspectes
tècnics puntuaven 40 i els econòmics, 60.
Es dóna la circumstància afegida que, altres contractes
de serveis que està en l’actualitat licitant la Generalitat
de Catalunya fora de l’àmbit social, estan incorporant
els mateixos criteris que incorporen els contractes de
serveis socials. Així per exemple el «Servei de manteniment integral de l’aeroport de Lleida-Alguaire» té,
en les seves clàusules administratives uns criteris d’adjudicació on es valora amb 60 l’oferta econòmica i 40
l’oferta tècnica.
O, per exemple, la licitació de les «Obres de renovació
de 7 aparells de via a l’estació de Sant Cugat dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya» en la que la
«proposta tècnica» es valora amb 40 punts i la «proposta econòmica» en 60.
El fet de l’abandonament de les clàusules socials per
part de la Generalitat, i, sobretot, per part del Departament de Benestar i Família és un fet preocupant.
És conegut, que, mitjançant la inclusió de clàusules socials en la contractació pública, les administracions no
només tenen la capacitat d’enfortir els principis de solidaritat, igualtat de tracte i d’oportunitats en els àmbits social i econòmic, sinó que també poden contribuir a la millora del funcionament del mercat laboral.
En aquest sentit, una contractació pública socialment
responsable ha de fer una aposta decidida per millorar
la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat,
així com de col·lectius desfavorits i en risc d’exclusió
mitjançant l’impuls de noves polítiques actives d’ocupació basades en la incorporació de clàusules socials
en la contractació per part del sector públic i de les
empreses privades.
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Així mateix, les administracions públiques, a través
de la contractació pública, poden fomentar la igualtat
d’oportunitats d’homes i dones contribuint d’aquesta
manera al desenvolupament del principi constitucional
d’igualtat, així com a la millora de la qualitat de l’ocupació.
Cal recordar que tot plegat atempta contra la Directiva 2004/18/CE del Parlament Europe, que, en el seu
apartat 46 especifica que «Per tal de garantir la igualtat de tracte, els criteris d’adjudicació han de permetre
comparar les ofertes i avaluar de manera objectiva. Si
es reuneixen aquestes condicions, determinats criteris
d’adjudicació econòmics i qualitatius, com els que es
refereixen al compliment de les exigències mediambientals, poden permetre que el poder adjudicador satisfaci les necessitats del públic afectat, tal com es van
definir en les especificacions del contracte. En aquestes mateixes condicions, i poder adjudicador pot regir-se per criteris destinats a satisfer exigències socials
que en particular, responguin a necessitats-definides
en les especificacions del contracte-pròpies de les categories de població especialment desafavorides a les
quals pertanyin els beneficiaris/usuaris de les obres,
subministraments i serveis que són objecte del contracte».
Aquesta directiva troba la seva concreció en dos articles específics de la Llei 30/2007 de Contractes del
Sector Públic. Així en el seu article 102 estableix que
«1. Els òrgans de contractació poden establir condicions especials en relació amb l’execució del contracte,
sempre que siguin compatibles amb el dret comunitari i s’indiquin en l’anunci de licitació i en el plec o
en el contracte. Aquestes condicions d’execució es poden referir, en especial, a consideracions de tipus mediambiental o a consideracions de tipus social, amb
la finalitat de promoure l’ocupació de persones amb
dificultats particulars d’inserció en el mercat laboral,
eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en dit
mercat, combatre l’atur, afavorir la formació en el lloc
de treball [...].»
Més endavant, en l’article 134, sobre els criteris de valoració de les ofertes especifica que «1. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta
econòmicament mes avantatjosa s’han d’atendre criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, tals
com la qualitat, el preu, la fórmula utilitzable per revisar les retribucions lligades a la utilització de l’obra o
a la prestació del servei, el termini d’execució o lliurament de la prestació, el cost d’utilització, les característiques mediambientals o vinculades amb la satisfacció d’exigències socials que responguin a necessitats,
definides en les especificacions del contracte, pròpies
de les categories de població especialment desafavorides a què pertanyin els usuaris o beneficiaris de les
prestacions a contractar [...] Quan només s’utilitzi un
criteri d’adjudicació, aquest ha de ser, necessàriament,
el del preu mes baix.»
3.10.25.
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És cert que, tal com hem vist, segons la legislació vigent, la ponderació dels criteris d’adjudicació definits
per a cada contracte no tenen uns barems màxims ni
mínims establerts i, per tant, és cada òrgan adjudicador el que determina el pes relatiu que es dóna a cada
criteri. Quan es tracta de la ponderació relativa de diversos criteris, la llei tan sols determina.
Això fa més necessari la necessitat de l’adopció d’un
marc legislatiu i d’implementació de polítiques que estableixi, reguli i normalitzi la implantació de clàusules
socials en la nostra legislació.
La implantació de clàusules socials suposa la idea de
la discriminació positiva. La jurisprudència del Tribunal Constitucional reconeix aquesta figura àmpliament: «El principi d’igualtat permet el tractament
desigual davant situacions de fet desiguals» o també:
«L’actuació dels poders públics per posar remei, així,
la situació de determinats grups socials definits i col·
locats en posicions d’innegable desavantatge en l’àmbit laboral, per raons que resulten de tradicions i hàbits
profundament arrelats en la societat i difícilment eliminables, no pot considerar vulneradora del principi
d’igualtat, tot i que s’estableixi per a ells un tracte més
favorable, ja que es tracta de donar tractament diferent
a situacions efectivament diferents». I el Tribunal Suprem: «L’Administració no està obligada a acceptar el
millor preu, sinó l’oferta més favorable a l’interès públic».
De fet a Catalunya ja s’havia fet alguns passos en
aquest sentit. Cal recordar que a nivell autonòmic i
municipal han estat diverses les experiències d’inclusió de criteris addicionals al preu, que han tingut com
a objectiu, precisament, valorar la qualitat o les exigències socials del contracte amb l’objectiu que en la
fase de definició de les clàusules tècniques, s’incloguin
altres criteris a més del preu o que la valoració del
preu sigui proporcionada respecte a l’objectiu del contracte, amb la finalitat d’evitar processos de subhasta o
ofertes temeràries, que finalment acaben perjudicant
d’una o altra manera el servei ofert als ciutadans.
És més, durant l’any 2011 es va crear, per part de la
Generalitat de Catalunya, l’Oficina de Supervisió i
Avaluació de la Contractació Pública, que ha treballat
en l’àmbit de les clàusules socials conjuntament amb
la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya tot dependent del Departament de Presidència,
i per tant, amb una visió transversal de les clàusules
socials, que, en teoria, havia d’afectar a la totalitat de
la contractació de la Generalitat.
Malauradament, l’experiència dels nous contractes
demostra que, malgrat les promeses, les declaracions
d’intencions i les suposades polítiques endegades per
la Generalitat a favor de les clàusules socials, la realitat és que la contractació pública es continua basant
actualment en uns criteris objectius (condicions tècniques i preu) i l’aplicació d’uns principis (lliure concur-
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rència i publicitat), no tenint en compte altres principis
de caràcter ètic, social i solidari.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:

Núm. 101

Proposta de resolució sobre el lliurament als
grups parlamentaris dels treballs del Consell
Assessor de Polítiques Socials i Familiars
Tram. 250-00559/10

Presentació

Proposta de resolució

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

Reg. 19965 / Admissió a tràmit: Mesa

1. Reformular de manera immediata, en aquelles licitacions que estan en curs i les que es licitaran durant
l’any 2013, els criteris d’adjudicació dels contractes de
gestió de serveis socials en els que s’estableixi una importància relativa al criteri econòmic i s’enforteixi els
criteris socials en el disseny i la prestació de serveis
socials, de tal forma que:

del Parlament, 11.06.2013

a) En cap cas els criteris purament econòmics suposin
una valoració més alta que els criteris tècnics.
b) S’estableixin en totes les valoracions el criteri de
baixa temerària.
c) El criteri purament econòmic només es consideri quan la igualtat de puntuació amb altres criteris ho
justifiqui.
2. Establir, mentre el Govern de la Generalitat no ho
reguli normativament, un codi de bones pràctiques del
Departament de Benestar i Família en el que s’estableixi la introducció de clàusules socials en els contractes del Departament.
3. Reglamentar, en el termini d’un any, la inclusió de
clàusules socials i reserves de mercat en la contractació pública de béns i serveis, per augmentar les oportunitats de treball de les empreses d’Economia Solidària i del Tercer Sector Social, a proposta conjunta
dels Departaments competents en economia, política
social, les entitats municipalistes i les entitats més representatives de l’economia social i el Tercer Sector.
Palau del Parlament, 3 de juny de 2013
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael López
Rueda, Fernando Sánchez Costa, Marisa Xandri Pujol, diputats, del GP del PPC

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López
Rueda, diputat, Fernando Sánchez Costa, diputat, Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració.
Exposició de motius
El Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars,
és un òrgan col·legiat assessor del president o presidenta de la Generalitat i del Govern, en matèria de polítiques orientades a impulsar un procés de desenvolupament del sistema de benestar social i de promoció de la
família creat pel Decret 256/2011, de 8 de febrer, amb
competències assessores en matèria de política social
i familiar.
Malgrat el seu caràcter consultiu i la seva composició
formada per experts, el Consell, fins ara, no ha tingut
un retorn per part del Govern de la Generalitat d’acord
amb les competències que el propi Govern li va atorgar. D’aquesta forma la majoria d’informes que el
Consell ha elaborat sobre polítiques socials i familiars
que estava desenvolupant la Generalitat no ha tingut
cap reflex ni impacte ni en el disseny de les mateixes,
ni en la seva implementació posterior.
És més, la tasca del Consell ha estat, en els dos anys de
la seva existència, intensa, fet que s’ha reflectit en una
activitat de treball amb altres consells assessors que ha
comportat posicionaments valuosos per l’activitat de
la política social de la Generalitat que no sempre ha
tingut el retorn esperat ni adequat a les funcions que el
Govern li va encomanar.
Tota aquesta tasca ingent no només no ha tingut repercussió en l’activitat social de la Generalitat, sinó que
resta desconeguda, no només per als diputats i diputades d’aquesta Cambra, o per als professionals dels
serveis socials, sinó, a més, per al gran públic en general.
El Consell, a diferència d’altres òrgans consultius i assessors de la pròpia Generalitat no compta amb la capacitat, reconeguda normativament, per incidir i participar en els avantprojectes de llei, projectes de decrets
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legislatius, projectes de decret, reglaments, plans i
programes de Govern relacionats amb la seva competència.
A més, com el Consell Assessor de Polítiques Socials
i Familiars és un òrgan col·legiat assessor del president
de la Generalitat i del Govern, en matèria de polítiques orientades a impulsar un procés de desenvolupament del sistema de benestar social i de promoció de la
família, no té capacitat per relacionar-se directament
amb els Grups Parlamentaris, i, per tant, tota la informació ha de ser tramitada mitjançant el propi Govern,
i més concretament, el Departament de Presidència
Això ha fet que el Consell, nascut com una eina fonamental en el disseny, implementació i avaluació de
les polítiques públiques relacionades amb l’àmbit dels
serveis socials i familiars, no hagi pogut desenvolupar,
fins ara, totes les potencialitats que les seves competències li podrien permetre.
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. Fer a mans dels Grups Parlamentaris en el termini d’un mes els informes, acords i propostes realitzats
fins ara pel Consell Assessor de Polítiques Socials i
Familiars, és a dir: la valoració del projecte de Pressupostos pel 2011, les valoracions i propostes referents als canvis normatius que afecten les polítiques
socials i la família, els criteris per al pressupost de la
Generalitat de Catalunya per a l’exercici de 2012, els
comentaris i legislació de referència relatius als drets
subjectius en l’àmbit dels serveis socials, la situació
del discurs polític sobre la immigració i la diversitat a
Catalunya, la resposta a la moció 26/IX del Parlament
de Catalunya, el treball en tres volums Cap a un nou
model català de l’autonomia personal’, les propostes
per a la lluita contra la pobresa, o el document per a la
Cimera socioeconòmica.
2. Fer arribar als Grups Parlamentaris, de manera periòdica en el moment en el que el Govern en tingui coneixement, els informes, acords i propostes realitzats
pel Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars
en la seva tasca d’assessorament i anàlisi de les polítiques socials i familiars.
Palau del Parlament, 4 de juny de 2013
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael López
Rueda, Fernando Sánchez Costa, Marisa Xandri Pujol, diputats, del GP del PPC
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Proposta de resolució sobre la celebració
del vintè aniversari de l’Any Internacional de
la Família
Tram. 250-00560/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 19966 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López
Rueda, diputat, Fernando Sánchez Costa, diputat, Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració.
Exposició de motius
L’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar l’any 1994 com l’Any Internacional de la Família sota el lema «Família, recursos i responsabilitats
en un món en evolució». La proclamació d’aquest any
tenia com a objectiu impulsar l’adopció de mesures a
favor de la família.
L’any 2014 es celebrarà el 20è aniversari de l’Any internacional de la família proclamat l’any 1994. Aquesta commemoració representa un moment per reflexionar sobre la importància de les famílies, i els reptes
socials i polítics pendents en les polítiques envers les
famílies, així com ressituar les famílies i les seves necessitats en el centres de l’activitat pública.
L’Assemblea General de l’ONU reconeix, a través de
la Resolució 66/126, que els preparatius i celebració
el 2014 d’aquest aniversari és una oportunitat per tal
d’incrementar la cooperació a tots els nivells respecte
a les qüestions relacionades amb les famílies i emprendre accions per reforçar les polítiques i els programes
centrats en les famílies com a part d’un enfocament
ampli, integral i transversal en el seu tractament.
L’ONU ha assenyalat com a línies d’actuació prioritàries els temes de «les polítiques de lluita contra la pobresa centrades en la família», «les polítiques d’equilibri entre la vida laboral i familiar», i «les iniciatives
de solidaritat intergeneracional». Diverses entitats de
l’àmbit ja han iniciat els preparatius d’aquesta commemoració amb iniciatives i activitats a favor de les famílies des de l’actualitat fins l’any 2014 seguint les línies
d’actuació que ha marcat la ONU per aquest 2014.
L’Assemblea General de la ONU destaca la importància de formular, executar i supervisar les polítiques relatives a les famílies, fent especial èmfasi en els àmbits de l’eradicació de la pobresa, la plena ocupació i el
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treball digne, així com l’assoliment de l’equilibri entre
feina i família, la integració social i la solidaritat intergeneracional.
Les famílies han de ser una prioritat de les diferents
administracions i les polítiques familiars han de ser
un conjunt d’actuacions que, d’una manera articulada,
global, transversal i integral, s’encaminin a reconèixer, donar suport i protegir a les famílies per la important aportació que realitzen a la societat.
És necessari per tant, que, per tal de continuar amb
l’assoliment dels objectius de l’Any Internacional de la
Família i donar el ple suport als preparatius d’aquesta
commemoració, la Generalitat s’impliqui a fons en la
seva commemoració.
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 adherir-se als preparatius i la celebració del
XXè Aniversari de l’Any Internacional de la Família,
promogut per l’Assemblea General de l’ONU.
Palau del Parlament, 4 de juny de 2013
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael López
Rueda, Fernando Sánchez Costa, Marisa Xandri Pujol, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el lliurament als
grups parlamentaris dels treballs del Consell
Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés
del Sistema Sanitari
Tram. 250-00561/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 19967 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López
Rueda, diputat, Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la
Comissió de Salut.
Exposició de motius
El Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés
del Sistema Sanitari, és un òrgan col·legiat assessor
del president la Generalitat i del Govern en matèria
de polítiques orientades a garantir el desenvolupament
3.10.25.
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sostenible del sistema sanitari i impulsar-ne la millora
de la gestió i el progrés adequat als requeriments del
context assistencial i socioeconòmic, creat pel Decret
147/2011, de 18 de gener, de creació del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema
Sanitari.
Malgrat el seu caràcter consultiu i la seva composició
formada per experts, el Consell, fins ara, no ha tingut
un retorn per part del Govern de la Generalitat d’acord
amb les competències que el propi Govern li va atorgar. D’aquesta forma la majoria d’informes i l’assessorament que el Consell ha elaborat sobre polítiques de
salut que estava desenvolupant la Generalitat no han
tingut cap reflex ni impacte ni en el disseny de les mateixes, ni en la seva implementació posterior.
És més, la tasca del Consell ha estat, en els dos anys de
la seva existència, intensa, fet que s’ha reflectit en una
activitat de treball amb altres consells assessors que ha
comportat posicionaments valuosos per l’activitat de
la política sanitària de la Generalitat que no sempre ha
tingut el retorn esperat ni adequat a les funcions que el
Govern li va encomanar.
Tota la tasca realitzada no només no ha tingut repercussió en l’activitat social de la Generalitat, sinó que
resta desconeguda, no només per als diputats i diputades d’aquesta Cambra, o per als professionals dels
serveis sanitaris, sinó, a més, per al gran públic en general.
El Consell, a diferència d’altres òrgans consultius i assessors de la pròpia Generalitat no compta amb la capacitat, reconeguda normativament, per incidir i participar en els avantprojectes de llei, projectes de decrets
legislatius, projectes de decret, reglaments, plans i
programes de Govern relacionats amb la seva competència.
A més, com el Consell Assessor per a la Sostenibilitat
i el Progrés del Sistema Sanitari com a òrgan col·legiat
assessor del president la Generalitat i del Govern en
matèria de polítiques orientades a garantir el desenvolupament sostenible del sistema sanitari i impulsar-ne
la millora de la gestió i el progrés adequat als requeriments del context assistencial i socioeconòmic no té
capacitat per relacionar-se directament amb els Grups
Parlamentaris, i, per tant, tota la informació ha de ser
tramitada mitjançant el propi Govern, i més concretament, el Departament de Presidència
Això ha fet que el Consell, nascut com una eina fonamental en el disseny, implementació i avaluació de
les polítiques públiques relacionades amb l’àmbit de
la salut, no hagi pogut desenvolupar, fins ara, totes les
potencialitats que les seves competències li podrien
permetre.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Fer a mans dels Grups Parlamentaris en el termini d’un mes els informes, acords i propostes realitzats
fins ara pel Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el
Progrés del Sistema Sanitari.
2. Fer arribar als Grups Parlamentaris, de manera periòdica en el moment en el que el Govern en tingui
coneixement, els informes, acords i propostes que realitzi el Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari en la seva tasca d’assessorament i anàlisi de les polítiques de salut.
Palau del Parlament, 4 de juny de 2013
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael López
Rueda, Jordi Roca Mas, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el programa
Pacient Expert Catalunya
Tram. 250-00562/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 19968 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López
Rueda, diputat, Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la
Comissió de Salut.
Exposició de motius
El Programa Pacient Expert Catalunya, sorgit l’any
2006, està basat en experiències desenvolupades en altres països, com Gran Bretanya, que han generat evidència científica sobre els seus efectes positius per a
la salut. El programa té com finalitat millorar la comprensió de la malaltia crònica per part dels pacients,
mitjançant la transferència i l’intercanvi de coneixements del pacient expert amb la resta de pacients, promoure canvis d’hàbits que millorin la qualitat de vida
i la convivència amb la malaltia com una part més del
procés assistencial.
El pacient expert es tria entre el grup de pacients afectats d’una determinada malaltia crònica i ha de complir criteris de voluntarietat, capacitat d’autocura i
absència de discapacitats psicofísiques. Així mateix,
es valoren les seves capacitats d’empatia, interès per
3.10.25.
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ajudar, motivació i habilitats comunicatives. Aquesta valoració es du a terme mitjançant una entrevista
estructurada, seguida d’un qüestionari dissenyat per a
la valoració de perfils personals, coneixements sobre
la malaltia i habilitats en el seu maneig. La formació
inicial del pacient expert la realitzen els professionals
sanitaris del propi equip d’atenció primària, que actuaran després com a observadors.
En l’actualitat el Programa Pacient Expert Catalunya
aplega un total de 126 Equips d’Atenció Primària i 3
Unitats Hospitalàries dels 369 EAPs que tenim a tot
el territori, és a dir que arriba a poc més d’un terç dels
Equips d’Atenció Primària tractant un seguit de patologies cròniques que s’han anat ampliant en el temps
com són la insuficiència Cardíaca, la malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica, el Tractament Anticoagulant
Oral, la Diabetis Mellitus 2, la Fibromiàlgia, la Deshabituació Tabàquica, l’Ansietat o la Malaltia de Chagas
en fase crònica.
Així, durant el període 2006-2011, s’han realitzat un
total de 134 grups dins del Programa Pacient Expert
Catalunya a nivell de tot el territori català: 39 a Insuficiència Cardíaca (IC), 60 en Teràpia Anticoagulant
Oral (TAO), 27 a Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC), 2 en Diabetis Mellitus Tipus 2 (DM2),
2 a Fibromiàlgia, 2 en Trastorn d’Ansietat, 1 a Deshabituació tabàquica i 1 en Malaltia de Chagas on han
participat un total de 1310 pacients dels quals 111 van
actuar com pacients experts de grup. D’aquests 1310
pacients, 335 presenten Insuficiència Cardíaca (IC),
621 estan en Tractament Anticoagulant Oral (TAO),
259 presenten MPOC i finalment 77 pertanyen als primers grups de Diabetis Mellitus Tipus 2 (DM2), Fibromiàlgia, Trastorn d’Ansietat, Deshabituació Tabàquica i Malaltia de Chagas realitzats l’any 2010-2011.
De l’anàlisi de les dades dels primers grups de Insuficiència Cardíaca on partíem d’uns coneixements sobre
la malaltia del 70% i d’uns hàbits i estils de vida adequats del 53%, es va observar al finalitzar la intervenció un increment dels coneixements en un 9,2% i una
millora dels hàbits de vida en un 20.1% al finalitzar la
intervenció educativa. Als 6 mesos de finalitzar la intervenció aquest increment va ser 13.2% (9.4-17%) en
els coneixements i d’un 25% (5-42.4%) en els hàbits de
vida respecte a l’inici de la intervenció. Als 12 mesos,
la millora observada va ser d’un 12.7% (8.9%-16.5%)
en els coneixements d’un 29.2% (10.7%-48.2%) en els
hàbits de vida respecte a l’inici de la intervenció. Un
altre aspecte a destacar és l’alt grau de satisfacció dels
participants, tal i com es desprèn de les enquestes realitzades.
Una altra dada positiva, extreta dels primers grups dirigits a un centenar de pacients amb insuficiència cardíaca, és que les visites a l’atenció primària per descompensacions de la malaltia (ofec, augment brusc de
pes i cansament) han baixat un 36%. El mateix ha succeït en les visites als serveis d’urgències. Per tant, tot
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sembla indicar que les iniciatives centrades en donar
més autonomia al pacient resulten eficients a l’hora de
millorar la seva salut i la seva capacitat de gestionar
els símptomes.
Els resultats obtinguts fins ara, doncs, comparables
amb els d’altres programes de similars característiques d’àmbit internacional, ha d’impulsar a la Generalitat a avançar en la implantació a tot Catalunya del
programa mitjançant una ampliació tant territorial
com de les patologies que s’hi inclouen.
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. Ampliar el nombre de grups que participen en el
Programa Pacient Expert Catalunya a tots els Equips
d’Atenció Primària de Catalunya en la present legislatura així com a altres hospitals de la xarxa ICS i a altres proveïdors de serveis de salut.
2. Realitzar un estudi per ampliar les patologies que
s’inclouen en l’actualitat en el Programa Pacient Expert.
Palau del Parlament, 4 de juny de 2013
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael López
Rueda, Jordi Roca Mas, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’impuls de
plans d’acció i campanyes de donació de
sang
Tram. 250-00563/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 19969 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

Banc de Sang i Teixits de Girona, amb la Federació
Catalana de Donants de Sang, les associacions gironines, els delegats i els voluntaris, un pla d’acció regional per a recuperar els nivells de donació del 2010 i
poder contribuir a la suficiència en les necessitats dels
receptors a tot Catalunya».
A més, un segon punt de la moció instava a «impulsar,
durant els anys 2013 i 2014, una campanya de donació de sang a les comarques gironines, amb una utilització especial de les noves tecnologies al servei de la
promoció de la donació de sang, i estendre el programa d’aprenentatge i servei sobre la donació de sang a
l’àmbit escolar».
Aquesta proposta de resolució tenia el seu origen en
una valoració del responsable del Banc de Sang de Girona, el doctor Joan Profitós, que afirmava que el Banc
de Sang i Teixits de Catalunya disposava de 6.000
bosses de sang, una reserva per a només sis dies, enfront de les 10.000 bosses que s’havien arribat a disposar d’estoc i lluny de la situació òptima, que seria
disposar d’un estoc de 8.000 bosses.
Cal dir, però, que la situació no és única de les comarques gironines. Si bé és veritat que les donacions
de sang van caure en un any de 35.366 a 32.992, és a
dir un 6,71%, la caiguda ha estat generalitzada a tot
Catalunya. Així a Barcelona s’ha passat de 170.552
a 166.947 donacions amb una reducció del 2,11%, a
l’Alt Pirineu i Aran, de 2.697 a 2.567, amb una baixada
del 4,82%; a Lleida, de 18.944 a 17.777 amb una reducció del 6,16% i a Terres de l’Ebre de 9.052 a 8.407
amb una baixada del 7,23%. Únicament el Camp de
Tarragona amb una evolució de 23.813 a 24.369 (un
2,33% més) i la Catalunya Central amb una variació
de 20.256 a 21.313 (un 5,22% més) van apujar en donacions durant 2012.
Cal doncs, ampliar l’abast de la resolució aprovada pel
Parlament de Catalunya al conjunt del Principat per,
com deia la proposta de resolució original «revertir la
situació actual l’any 2013 amb accions que permetin
treballar des de la proximitat amb les associacions de
donants de sang».
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López
Rueda, diputat, Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la
Comissió de Salut.
Exposició de motius
El 16 de maig d’enguany, la comissió de Salut del Parlament de Catalunya aprovava una proposta de resolució del Grup Parlamentari Socialista en el que s’instava al Govern a «promoure des de l’empresa pública
3.10.25.
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Promoure des dels Bancs de Sang i Teixits, amb la
Federació Catalana de Donants de Sang, les associacions de base, els delegats i els voluntaris, plans d’acció
a totes les regions sanitàries per a recuperar els nivells
de donació del 2010 i poder contribuir a la suficiència
en les necessitats dels receptors a tot Catalunya.
2. Impulsar, durant els anys 2013 i 2014, una campanya de donació de sang a tot Catalunya, amb una utilit-

Tramitacions en curs

73

17 de juny de 2013

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

zació especial de les noves tecnologies al servei de la
promoció de la donació de sang, i estendre el programa d’aprenentatge i servei sobre la donació de sang a
l’àmbit escolar.
Palau del Parlament, 4 de juny de 2013
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael López
Rueda, Jordi Roca Mas, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’Associació de
Laringectomitzats de Lleida
Tram. 250-00564/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 19970 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri Pujol, diputada, Jordi Roca Mas, diputat, Dolors
López Aguilar, diputada, del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

que l’Associació duia a terme en els pacients del Pirineu i Aran, i que es practicaven al Sant Hospital de La
Seu i a l’Hospital de Tremp i han disminuït el nombre
de rehabilitacions a Lleida capital que han estat assumides per l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i
l’Hospital Santa Maria de Lleida. El problema és que
el tipus de rehabilitació que reben els pacients dista
molt del que es fa en el centre de laringectomitzats de
Lleida, ja que suposa un tipus de especificitat que en
aquests centres hospitalaris no hi és.
L’Associació de laringectomitzats de la província de
Lleida lamenta també que, des de fa anys, des del departament de Salut de la Generalitat no es facin campanyes preventives al càncer de laringe. Per la seva
banda, si es faciliten les condicions necessàries, l’entitat es compromet a donar continuïtat a la campanya
de salut de prevenció de malalties que afecten a la veu,
com el càncer de laringe, iniciada l’any passat i de sensibilització i visibilitat del col·lectiu laringectomitzat,
amb l’organització d’actes en motiu del Dia Nacional
del Laringectomitzat (1 de març) i el Dia Mundial de
la Veu (16 d’abril).
La voluntat de les persones laringectomitzades que
atén l’Associació és continuar rebent l’atenció i rehabilitació per part dels grups d’autoajuda que durant tants
anys han ajudat a les persones, i no ser un pacient aïllat que assisteix a realitzar un tractament al seu hospital o CAP de referència.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:

Exposició de motius
Des de gener de 2013 l’Associació de laringectomitzats
i mutilats de la veu de la província de Lleida no rep cap
tipus d’ajut econòmic del departament de Salut. Concretament, el passat 20 de desembre els representants
de l’APL van rebre una carta en la que se’ls notificava a través de Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) que,
d’acord amb el nou encàrrec assistencial per l’exercici
2013 del Servei Català de la Salut, que no es procediria a prorrogar el contracte signat amb aquesta entitat
en data 4 de novembre de 1999, de prestació de serveis
assistencials per a la rehabilitació foniàtrica a malalts
laringectomitzats i amb deficiències de la fonació.
Així el 28 de desembre de 2012, seguint les indicacions del Gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i
Aran, se’ls notificava que per a l’exercici 2013 no es
subscriuria el Conveni de col·laboració entre l’Associació i la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell.
El Departament de Salut, a través de GSS i Fundació
Sant Hospital de La Seu atorgava fins l’any 2012 uns
40.000 euros anuals (des de l’any 1999, 21.000 euros per
Lleida ciutat i des del 2008, 9.000 per La Seu i 9.000 per
Tremp). Actualment, aquesta xifra s’ha reduït a zero.
Des que han deixat de rebre aquests fons a l’associació
de Laringectomitzats de Lleida feia un servei d’atenció a Lleida capital, a La Seu d’Urgell i a Tremp s’han
vist obligats a interrompre les tasques de rehabilitació
3.10.25.
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Cedir a l’Associació de laringectomitzats i mutilats
de la veu de la província de Lleida, de la mateixa manera que fa amb altres entitats, un espai a l’Hospital
Arnau de Vilanova, a l’Hospital Santa Maria o en algun CAP de Lleida per tal de treballar coordinadament amb el servei de rehabilitació, otorinolaringologia i programa de deshabituació del tabac.
2. Incloure en els pressupostos del 2013 i 2014 una
partida del 50% del que s’havia atorgat fins ara (uns
20.000 euros) per tal d’assegurar la viabilitat de l’Associació. En el cas de que es continuï amb una retallada econòmica de la prestació de serveis, assegurar
que se’ls hi doni col·laboració mitjançant subvenció del
projecte que desenvolupa l’entitat.
3. Iniciar una sèrie de campanyes preventives al càncer de laringe.
Palau del Parlament, 4 de juny de 2013
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Marisa Xandri
Pujol, Jordi Roca Mas, Dolors López Aguilar, diputats, del GP del PPC
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Proposta de resolució sobre el centre
d’atenció primària de Fenals, a Lloret de Mar
Tram. 250-00565/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 19971 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López
Rueda, diputat, Sergio Santamaría Santigosa, diputat, Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.
Exposició de motius
El desembre de 2006 es va procedir a l’obertura del
Centre d’Assistència Primària de Fenals a Lloret de
Mar (Selva). El que hauria d’haver estat el tercer CAP
de Lloret de Mar es va traduir que, a efectes pràctics,
va ser el segon, el CAP del barri del Rieral va entrar
en funcionament més tard. L’obertura es va fer en un
terreny i unes instal·lacions provisionals, en espera que
l’edifici que anava a allotjar el CAP definitiu es construís i es posés a disposició de la Generalitat la planta
baixa tal com estava previst.
En aquests més de sis anys de funcionament del CAP
de Fenals s’ha aconseguit apropar les instal·lacions i
els professionals de la sanitat a una zona de Lloret on
la població ha experimentat un fort creixement i on en
l’actualitat hi viuen més de 7.000 persones. També és
necessari fer notar que en aquesta zona de Lloret, durant els mesos d’estiu, la població es veu incrementada per l’arribada de turistes que s’allotgen als establiments hotelers, així com amb l’arribada de la població
que posseeix una segona residència.
En aquests més de sis anys de funcionament s’ha aconseguit, igualment, donar cobertura sanitària a milers
de ciutadans i ciutadanes, no només de Lloret, sinó
també de les persones que ens visiten. També s’ha
aconseguit descongestionar el CAP del centre, i encara
més amb la posterior obertura del CAP del barri del
Rieral.
El passat 6 de maig, l’alcalde de Lloret de Mar (Selva),
va anunciar el tancament del CAP de Fenals amb la
intenció de reubicar de traspassar les visites de l’ambulatori de Fenals fins al CAP del Rieral ja que considerava que no era lògic «tenir buit el CAP del Rieral
mentre s’estan oferint atencions mèdiques en els barracons de Fenals».
Aquesta decisió va agafar per sorpresa a grups municipals, ciutadans i associacions de veïns ja que ni
3.10.25.
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l’Ajuntament de la ciutat, ni la Corporació de Salut
Selva-Maresme ni el Departament de Salut havia comunicat prèviament la decisió. Decisió que va arribar
a través d’una fotocòpia del document que es va enviar
al comité d’empresa del CAP.
Cal recordar, que ja al setembre de 2011, es va anunciar la supressió de les urgències dels centres d’atenció
primària de Lloret de Mar, en el marc de la reordenació de les urgències que va portar a terme el departament de Salut. En aquest sentit, els ambulatoris
d’aquesta zona, que formen part de la Corporació de
Salut del Maresme i la Selva van deixar d’estar operatius, i el servei nocturn que feien fins aleshores va ser
assimilat per l’Hospital Comarcal de Blanes i per una
ambulància medicalitzada del Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM).
Fruit d’això el Ple municipal de Lloret de Mar de 20 de
maig va aprovar una moció en la que per unanimitat
tots els grups municipals demanaven el manteniment
del CAP de Fenals, moció que, donada la seva unanimitat, el Parlament de Catalunya i el Govern de la
Generalitat ha de tenir en compte de cara al replantejament del seu tancament.
De fet aquesta moció és fruit de la mobilització de
l’associació de veïns de Fenals, que estan preparant la
constitució d’una plataforma contra el tancament del
CAP amb la redacció d’un un manifest de defensa del
centre sanitari, l’enviament d’escrits al departament de
Salut de la Generalitat i la realització de manifestacions, recollides de firmes o pancartes penjades als balcons si la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
acaba complint l’anunci de clausurar el centre sanitari
el proper 22 de juny i no es fa enrera.
La lluita dels veïns de Fenals no és d’ara. El gener de
2005, l’associació de veïns del barri ja va presentar
una moció en contra d’un dels punts del ple de Lloret,
en el qual es demanava que la ubicació del nou CAP
(centre d’atenció primària) de Lloret fos al barri de Fenals i no a la zona del Rieral, tal i com l’Ajuntament de
Lloret de Mar havia decidit. Per aquest motiu, l’associació de veïns va presentar una recollida de signatures
contràries a aquesta decisió i va demanar que el nou
CAP s’ubiqui a Fenals.
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. Retirar l’ordre de tancament del CAP de Fenals de
Lloret de Mar (La Selva) i que, per tant, el mantingui
obert deixant els mateixos serveis que fins al moment
ha realitzat.
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2. Garantir l’atenció sanitària continuada al municipi
de Lloret de Mar (La Selva), sobretot pel que fa a les
urgències nocturnes.
Palau del Parlament, 5 de juny de 2013
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael López
Rueda, Sergio Santamaría Santigosa, Jordi Roca Mas,
diputats, del GP del PPC

Núm. 101

tat ha d’establir un model educatiu d’interès públic que
garanteixi aquests drets». I reclamen el seu dret a portar-los a un centre públic, discrepen de tenir que adequar-se a uns horaris que contemplen la jornada partida i el cost econòmic que els suposarà (més de 150
euros mensuals).
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’una
nova línia de secundària a l’Institut Terres de
Ponent, de Mollerussa
Tram. 250-00566/10

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar, de forma urgent, la dotació per el curs
2013-2014 d’una quarta línia a primer de Secundària
en el IES Terres de Ponent de Mollerusa.
Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 19972 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Marisa Xandri
Pujol, Dolors López Aguilar, María José García Cuevas, diputades, del GP del PPC

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri
Pujol, diputada, Dolors López Aguilar, diputada, María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament
del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Proposta de resolució sobre el manteniment
a Lleida del centre de l’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 250-00567/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 19973 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

Exposició de motius
Els alumnes del Pla d’Urgell que han finalitzat els estudis de primària i que s’han preinscrit en un dels dos
instituts públics de Mollerussa, l’IES la Serra o IES
Terres de Ponent, no tenen garantida la plaça en cap
dels centres.
El departament d’Educació ha anunciat a les famílies
afectades que, de moment, només tenen l’opció d’iniciar el curs de Secundària en l’institut concertat de La
Salle de Mollerussa. El motiu, segons els serveis territorials d’educació, és que tant l’IES Terres de Ponent
com el de la Serra no poden acollir a tots els preinscrits
perquè la xifra de sol·licituds és superior a l’oferta de
places. Concretament, a l’IES Terres de Ponent tenen
80 vacants i 100 sol·licituds, queden 20 alumnes sense
assignar en primera instància, que sumades a una previsió de 10 repetidors són en total de 110. A l’Institut
la Serra tenen 113 vacants i 121 sol·licituds, queden 8
alumnes sense assignar en primera instància, que sumades a una previsió de 7 repetidors són en total 128.
Les famílies afectades, denuncien que el fet de tenir
que portar els seus fills i filles al centre La Salle suposa vulnerar l’article 21 de l’EAC que reconeix «que
totes les persones tenen dret a una educació de qualitat
i a accedir-hi en condicions d’igualtat. La Generali3.10.25.

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Dolors López
Aguilar, diputada, i Marisa Xandri Pujol, diputada,
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de
resolució següent per tal que sigui substanciada davant
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Exposició de motius
Els mitjans de comunicació s’han fet ressò del propòsit
de la Generalitat de Catalunya de traslladar l’equip de
recerca de genètica porcina, que actualment te la seva
seu a l’ETSEA, de la Universitat de Lleida, al centre
situat a la Torre Marimón de Caldes de Montbui.
D’altra banda, les mateixes notícies fan referència al
futur trasllat del centre investigador en genètica i millora vegetal de l’IRTA fóra de la seva seu actual, comprometent les potencialitats a nivell de docència i de
recerca de la Universitat de Lleida.
El desmantellament o el trasllat dels indicats centres
de recerca poden suposar la desaparició del potencial
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docent i investigador de Lleida, i comprometre la seva
capitalitat agroalimentària.
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 adoptar les mesures necessàries per evitar el
trasllat del centre investigador de l’IRTA i per assegurar la continuïtat de l’activitat investigadora a Lleida
com a capital agroalimentària de Catalunya, tot mantenint el centre de recerca en el campus de l’Escola
Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida.
Palau del Parlament, 4 de juny de 2013
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Dolors López
Aguilar, Marisa Xandri Pujol, diputades, del GP del
PPC

Proposta de resolució sobre la construcció
del centre d’educació Can Record a Sant
Esteve de Palautordera
Tram. 250-00568/10

Núm. 101

Esteve ja ha posat a disposició del Departament els
terrenys per a la construcció del nou institut. No cal
dir que el funcionament d’un centre escolar en aules
prefabricades incideix en la qualitat dels serveis, per
no parlar de la comoditat de l’alumnat i del professorat. A més, el centre no compta amb les mínimes
instal·lacions necessàries, com ara un gimnàs, una sala
polivalent o sales de reunions.
Per aquests motius, el Grup Mixt presenta la següent:
Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya considera que l’aposta
pel futur del nostre país passa per l’aposta per una educació pública de qualitat, la qual cosa exigeix, també,
que els centres escolars disposin d’unes instal·lacions
adequades.
2. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a que
el Departament d’Ensenyament compleixi amb els
compromisos adquirits i procedeixi a la construcció
del centre Can Record a Sant Esteve de Palautordera amb l’objectiu que aquest entri en funcionament el
curs 2014-2015.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2013
Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt

Presentació
Grup Mixt
Reg. 19997 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

Proposta de resolució sobre el servei presencial de traductors dels Mossos d’Esquadra

A la Mesa del Parlament

Tram. 250-00569/10

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt,
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146
del Reglament del Parlament, presenta la proposta de
resolució següent per tal que sigui substanciada davant
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20005 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

Exposició de motius

A la Mesa del Parlament

Sant Esteve de Palautordera és un municipi del Vallès
Oriental que compta, actualment, entorn de 2500 habitants. En els darrers 15 anys ha doblat la seva població a causa, principalment, de l’arribada de persones
joves provinents d’altres parts del país i, sobretot, de
Barcelona. Aquest creixement sobtat, ara ja esmorteït, es va traduir en un increment notable de la població en edat escolar. És per això que el 2007 el llavors
Departament d’Educació va decidir crear una secció
d’institut (el SES Can Record) que permetés esponjar
l’Institut Reguissol de la població veïna de Santa Maria de Palautordera.

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

En aquell moment, el Departament es va comprometre a edificar un edifici en el termini de dos anys. Sis
anys després, el SES Can Record continua format per
mòduls prefabricats, malgrat que l’Ajuntament de Sant
3.10.25.

Exposició de motius
Cada any un gran nombre de persones estrangeres visita Catalunya com a turistes o per realitzar negocis.
El turisme en sentit ampli és un dels pilars de la nostra
economia que requereix d’una visió transversal.
Les persones que ens visiten esperen gaudir de la nostra terra o realitzar negocis. Aquesta gran experiència a vegades es veu afectada per què en alguns casos

Tramitacions en curs

77

17 de juny de 2013

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

aquestes persones estrangeres pateixen algun petit delicte o falta com un furt o un robatori.
Davant d’aquest negativa experiència, és imprescindible una resposta ràpida i efectiva que permeti que el
visitant s’acabi emportant un record positiu. Per això,
és imprescindible l’atenció que es faci de la víctima en
aquell moment i que es senti en tot moment emparada
i recolzada.
En aquest moment, d’interposar la denúncia, una intervenció ràpida i eficaç del Cos del Mossos d’Esquadra és imprescindible. Per això, cal que dotem als
nostres agents de les eines necessàries per fer aquesta
atenció el millor possible. El temps de resposta és un
factor clau per aquesta atenció. Tanmateix, és imprescindible promoure i facilitar als agents que dominen
idiomes que puguin realitzar aquesta atenció.
El Cos dels Mossos d’Esquadra ha licitat, el passat 7
de desembre de 2012, la contractació de la prestació,
en el marc de les actuacions policials, dels serveis d’interpretació i de traducció de llengües a les unitats centrals i territorials del CME corresponent a l’any 2013.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:

3.10.30.
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DEBATS GENERALS

Debat general sobre el món agrari
Tram. 255-00004/10

Presentació
Conseller del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Reg. 19637 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Josep Maria Pelegri i Aixut, conseller d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya, en compliment del que disposa la lletra a) de la Moció 18/X del Parlament de Catalunya, sobre la situació i les perspectives del sector
primari, aprovada en la sessió plenària de 9 de maig de
2013, i d’acord amb l’art. 134 del Reglament del Parlament, en nom del Govern,
Sol·licita:
La celebració d’un debat general al Parlament sobre el
món agrari.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Garantir el servei presencial de traductors en l’Oficina d’atenció ciutadana de Plaça de Catalunya i de
Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona i de l’Aeroport
en tant que no es pugui garantir la prestació d’aquest
servei directament per agents del cos.
2. Incloure en el catàleg de cursos validats aquelles titulacions oficials que reconeixen el coneixement d’idiomes i s’atorguin mèrits pel fet d’acreditar el coneixement de llengües estrangeres en els diferents processos
de provisió de places.
3. Identificar en la vigent relació de llocs de treball
aquells llocs de treball, les funcions dels quals permetin una valoració com a mèrit dels cursos de llengües
estrangeres en el moment de la seva provisió.

Així mateix, i en compliment del que disposa l’art.
134.4, proposa el guió següent de temes que es proposen com objecte de debat:
– La nova Política Agrària Comuna (PAC) i la nova
Política Pesquera Comuna (PPC).
– Consolidació dels regadius.
– Foment de la competitivitat i la internacionalització
dels sector productius en els àmbits agroalimentari,
forestal, pesquer i aqüícola.
– Equilibri dels mercats, venda directa i organitzacions de productors.
Barcelona, 27 de maig de 2013
Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Palau del Parlament, 7 de juny de 2013
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

3.10.30.

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre
el sector de la cultura

3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.20.

INTERPEL·LACIONS

Núm. 101

Interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil
Tram. 300-00058/10

Tram. 270-00004/10

Presentació
Esmenes a la totalitat

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 20494 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 14.06.2013

Reg. 19669 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 19669)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
el que estableixen els articles 104 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a
la totalitat a la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la
cultura (tram. 270-00004/10).

1

Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposta de proposició de llei.

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 19 i 20
de juny de 2013.
– Sobre la pobresa infantil.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2013
Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil i les beques de menjador
Tram. 300-00059/10

Palau del Parlament, 5 de juny de 2013
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20627 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 14.06.2013

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per al
desenvolupament d’una banca pública catalana
Tram. 270-00006/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 18.06.2013 al 02.07.2013).
Finiment del termini: 03.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2013.

A la Mesa del Parlament
Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la
interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 19 i 20 de
juny de 2013.
– Sobre pobresa infantil i beques menjador.
Palau del Parlament, 13 de juny de 2013
Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

3.10.65.
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Interpel·lació al Govern sobre la necessitat
d’adoptar mesures per a reordenar el model
econòmic

Interpel·lació al Govern sobre les mesures
per a garantir la sostenibilitat de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau

Tram. 300-00060/10

Tram. 300-00062/10

Presentació

Presentació

Grup Mixt
Reg. 20723 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 14.06.2013

Grup Parlamentari de Ciutadans
Reg. 20738 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 14.06.2013

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt,
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel·
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple
que ha de tenir lloc els propers dies 19 i 20 de juny de
2013.

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans,
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la interpel·
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple
que ha de tenir lloc els propers dies 19 i 20 de juny de
2013.

– Sobre la necessitat d’adoptar les mesures necessàries
per reordenar el model econòmic.
Palau del Parlament, 14 de juny de 2013
David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

– Quines mesures pensa prendre el Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya per tal de garantir
la sostenibilitat de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau?
Palau del Parlament, 13 de juny de 2013
Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

José Manuel Villegas Pérez
Diputat del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre la gestió de les
plantilles docents als centres educatius
Tram. 300-00061/10

Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
Presentació

Tram. 300-00063/10

Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 20724 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 14.06.2013

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20740 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 14.06.2013

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel·lació següent, per
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc
els propers dies 19 i 20 de juny de 2013.
– Quin és el capteniment del govern en relació a la
gestió de les plantilles docents als centres educatius?
Palau del Parlament, 14 de juny de 2013
Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

3.20.

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel·lació següent, per
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc
els propers dies 19 i 20 de juny de 2013.
– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat
sobre la política fiscal?
Palau del Parlament, 14 de juny de 2013
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Interpel·lació al Govern sobre la situació
d’impagament amb les entitats del tercer
sector

Núm. 101

4.

INFORMACIÓ

4.40.

ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Tram. 300-00064/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20741 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 14.06.2013

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’una diputada
Tram. 234-00016/10

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel·lació següent, per
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc
els propers dies 19 i 20 de juny de 2013.
– Quins són els propòsits d’actuació del Govern de la
Generalitat davant la situació d’impagaments amb les
entitats del Tercer Sector?
Palau del Parlament, 14 de juny de 2013
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats

Al Ple del Parlament
La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió
tinguda l’11 de juny de 2013, ha acordat d’establir el
dictamen següent:
Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament
de Catalunya, i d’examinar les dades declarades per
la diputada Isabel Vallet Sànchez relatives a les activitats professionals, laborals o empresarials que exerceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb l’article 16.1.b del Reglament i la legislació aplicable, la
Comissió, en compliment del que disposa l’article 11.2
del Reglament, proposa al Ple la situació de compatibilitat de la diputada Isabel Vallet Sànchez (tram. 23400016/10).
Palau del Parlament, 11 de juny de 2013
El secretari
Benet Maimí i Pou

La presidenta de la Comissió
Carmen de Rivera i Pla

Resolució d’autorització de signatura en les
presidències de la Comissió d’Investigació
sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses i de la Comissió d’Investigació sobre
les Possibles Responsabilitats Derivades de
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels
Consumidors
Resolució

Presidència del Parlament
Atès el que estableixen els articles 48.2 i 59.1.b del
Reglament del Parlament de Catalunya, i en ús de les
competències que em són conferides,
Resolc:
1. Autoritzar a les presidències de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Re4.40.
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lacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
(Resolució 11/X del Parlament, del 13 de febrer de
2013, BOPC 27, del 18.2.2013) i de la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
(Resolució 2/X del Parlament, del 9 de gener de 2013,
BOPC 39, de l’11.3.2013) la signatura de les actuacions
següents:
a) Les cartes de petició de documentació a les entitats i autoritats que les comissions d’investigació hagin
acordat de demanar de conformitat amb el corresponent pla de treball aprovat i en els termes que estableix
l’article 48.2 del Reglament del Parlament.
b) Els requeriments de compareixença de les persones
que les comissions d’investigació hagin acordat de demanar de conformitat amb el corresponent pla de treball aprovat i amb el que estableix l’article 59.1.b del
Reglament del Parlament.
2. Establir que en les actuacions que les presidències de les comissions d’investigació signin en virtut
d’aquesta resolució es faci constar que és per autorització de signatura de la presidenta del Parlament.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2013
Núria de Gispert i Català
Presidenta del Parlament de Catalunya

Núm. 101

Resolució de la presidència del Parlament
per la qual es fa pública la renúncia de Ricardo Rodrigo Amar a la condició de membre del Consell Social de la Universitat de
Barcelona
Comunicació

Presidència del Parlament
Faig constar que, en data del 5 de juny de 2013, Ricardo Rodrigo Amar ha renunciat a la condició de membre del Consell Social de la Universitat de Barcelona,
càrrec per al qual va ésser elegit pel Parlament en la
sessió plenària tinguda el 22 de maig de 2013, d’acord
amb els articles 81, 82 i 85 de la Llei 1/2003, del 19 de
febrer, d’universitats de Catalunya.
Palau del Parlament, 12 de juny de 2013
La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

4.45.

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS
DEL PARLAMENT

4.45.02.

PLE DEL PARLAMENT

Composició del Ple del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament
per la qual es fa pública la renúncia de Josep Miquel Delgado Padrosa a la condició
de membre del Consell Social de la Universitat de Girona

Tram. 396-00001/10

Renúncia de la condició de diputat

Presidència del Parlament
Comunicació

Presidència del Parlament
Faig constar que, en data del 5 de juny de 2013, Josep Miquel Delgado Padrosa ha renunciat a la condició de membre del Consell Social de la Universitat de
Girona, càrrec per al qual va ésser elegit pel Parlament
en la sessió plenària tinguda el 26 de maig de 2010,
d’acord amb els articles 81, 82 i 85 de la Llei 1/2003,
del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

D’acord amb l’article 17.a del Reglament, la presidenta
del Parlament ha pres nota de la renúncia a la condició
de diputat al Parlament de Catalunya, de Pedro Chumillas Zurrilla, del GP del Partit Popular de Catalunya, amb efectes des del dia 13 de juny de 2013.
Palau del Parlament, 13 de juny de 2013
La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català
N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

4.45.02.
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Composició de la Comissió d’Interior

COMISSIONS LEGISLATIVES

Tram. 410-00005/10

Composició de la Comissió d’Empresa i
Ocupació

Substitució de diputats
Reg. 19585 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

Tram. 410-00003/10

A la Mesa del Parlament

Substitució de diputats
Reg. 19546 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt,
d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de
diputats a les comissions parlamentàries:

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix
el Reglament del Parlament, comunica els següents
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió
Comissió d’Interior

Comissió

Alta

Comissió d’Empresa i Ocupació

Mireia Canals i Botines

Alta

Xavier Cima i Ruíz

Isabel Vallet Sánchez

Baixa

Baixa

Ramona Barrufet i Santacana

David Fernàndez i Ramos

Dolors Rovirola i Coromí

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Palau del Parlament, 29 de maig de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió d’Ensenyament
i Universitats

Composició de la Comissió de Justícia i
Drets Humans

Tram. 410-00007/10

Tram. 410-00004/10

Substitució de diputats

Substitució de diputats

Reg. 19584 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

Reg. 19549 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament
David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt,
d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de
diputats a les comissions parlamentàries:

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix
el Reglament del Parlament, comunica els següents
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:

Comissió

Comissió

Comissió de Justícia i Drets Humans

Comissió d’Ensenyament i Universitats

Alta

Alta

Isabel Vallet Sánchez

Joan Morell i Comas

Baixa

Baixa

Georgina Rieradevall i Tarrés

Anna Figueras i Ibáñez

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Palau del Parlament, 29 de maig de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.45.05.
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Composició de la Comissió de Benestar, Família i Immigració

Núm. 101

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

Tram. 410-00009/10

Substitució de diputats
Reg. 19552; 19586 / Coneixement:
Mesa del Parlament, 11.06.2013

Substitució de diputats
Reg. 19550 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

Reg. 19552
A la Mesa del Parlament
David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt,
d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de
diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió

A la Mesa del Parlament
David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt,
d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de
diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Comissió de Salut

Alta

Alta

David Fernàndez i Ramos

Isabel Vallet Sánchez

Baixa

Baixa

Georgina Rieradevall i Tarrés

Georgina Rieradevall i Tarrés

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt
Reg. 19586

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

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix
el Reglament del Parlament, comunica els següents
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:

Substitució de diputats
Reg. 19551 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

Comissió
A la Mesa del Parlament

Comissió de Salut

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt,
d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de
diputats a les comissions parlamentàries:

Alta
Maria Glòria Renom i Vallbona
Baixa

Comissió

Montserrat Ribera i Puig

Comissió de Cultura i Llengua

Palau del Parlament, 29 de maig de 2013

Alta

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Joaquim Arrufat i Ibàñez
Baixa
Georgina Rieradevall i Tarrés
Palau del Parlament, 4 de juny de 2013
David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

4.45.05.
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Núm. 101

Baixa

COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Maria Glòria Renom i Vallbona
Palau del Parlament, 29 de maig de 2013
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

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

Substitució de diputats
Reg. 19589 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

Composició de la Comissió de la Sindicatura
de Comptes

A la Mesa del Parlament

Tram. 412-00005/10

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix
el Reglament del Parlament, comunica els següents
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:

Substitució de diputats
Reg. 19547; 19588 / Coneixement:
Mesa del Parlament, 11.06.2013

Reg. 19547

Comissió
Comissió de Peticions

A la Mesa del Parlament

Alta

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt,
d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de
diputats a les comissions parlamentàries:

Marta Pascal i Capdevila
Baixa
Maria Dolors Rovirola i Coromí

Comissió

Palau del Parlament, 29 de maig de 2013

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Alta
Isabel Vallet Sànchez
Baixa

Composició de la Comissió del Síndic de
Greuges

David Fernàndez i Ramos
Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Tram. 412-00004/10

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Substitució de diputats
Reg. 19587 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

Reg. 19588

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix
el Reglament del Parlament, comunica els següents
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix
el Reglament del Parlament, comunica els següents
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:

Comissió

Comissió

Comissió del Síndic de Greuges

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Alta

Alta

Anna Figueras i Ibáñez

Anna Solé i Ramos

4.45.10.

Fascicle tercer
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Baixa

Núm. 101

Composició de la Comissió de Polítiques de
Joventut

Antoni Font i Renom

Tram. 411-00002/10

Palau del Parlament, 29 de maig de 2013
Substitució de diputats

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Reg. 19556 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
4.45.12.

COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió d’Igualtat de les
Persones

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt,
d’acord amb el que estableix l’article 42 del Reglament
del Parlament, comunica els canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades a les comissions parlamentàries:

Tram. 411-00001/10

Comissió

Substitució de diputats

Comissió de Polítiques de Joventut

Reg. 19555 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

Alta
Joaquim Arrufat i Ibàñez

A la Mesa del Parlament

Baixa

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt,
d’acord amb el que estableix l’article 42 del Reglament
del Parlament, comunica els canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades a les comissions parlamentàries:

Georgina Rieradevall i Tarrés
Palau del Parlament, 4 de juny de 2013
David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Comissió
Comissió d’Igualtat de les Persones

Composició de la Comissió de la Infància

Alta

Tram. 411-00004/10

Joaquim Arrufat i Ibàñez

Substitució de diputats

Baixa

Reg. 19557 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

Georgina Rieradevall i Tarrés
Palau del Parlament, 4 de juny de 2013
David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

A la Mesa del Parlament
David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt,
d’acord amb el que estableix l’article 42 del Reglament
del Parlament, comunica els canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades a les comissions parlamentàries:
Comissió
Comissió de la Infància
Alta
David Fernàndez i Ramos
Baixa
Georgina Rieradevall i Tarrés
Palau del Parlament, 4 de juny de 2013
David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

4.45.12.
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COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

4.45.14.

Composició de la Comissió d’Estudi del Dret
a Decidir

Núm. 101

COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’INVESTIGACIÓ

Composició de la Comissió d’Investigació
sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les
Empreses

Tram. 406-00004/10

Adscripció de diputats del Grup Mixt; Grup
Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa

Tram. 407-00002/10

Reg. 20013; 20015; 20243 / Coneixement:

del Parlament, 11.06.2013

Substitució de diputats
Reg. 19548 / Coneixement: Mesa

Mesa del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament

Reg. 20013
A la Mesa del Parlament
David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt,
d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica que els diputats David Fernàndez i
Ramos, Quim Arrufat Ibáñez ha estat designats membre de la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2013

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt,
d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de
diputats a la comissió parlamentària:
Comissió
Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i
les Empreses
Alta

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Isabel Vallet Sánchez
Baixa

Reg. 20015

Joaquim Arrufat i Ibàñez

A la Mesa del Parlament

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica que els diputats Maurici Lucena i Betriu i Ferran Pedret i Santos han estat
designats membres de la Comissió d’Estudi del Dret
a Decidir.

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

4.45.30.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

DISTRIBUCIÓ DE REPRESENTANTS
EN ELS ÒRGANS

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
Atribució de la presidència de la Comissió
d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals
per mitjà de Fracturació Hidràulica

Reg. 20243
A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, d’acord amb el que estableix el Reglament
del Parlament, comunica que els diputat Jaume Bosch
i Mestre i Dolors Camats i Luis han estats designats
membres de la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2013
Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

4.45.13.

Tram. 408-00012/10

Acord

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’11 de
juny de 2013, d’acord amb la Junta de Portaveus i
d’acord amb l’article 41.2 del Reglament, ha acordat
que la presidència d’aquesta Comissió correspongui al
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
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D’acord amb els antecedents i el manifestat a la Junta
de Portaveus, la Mesa de la Comissió tindrà exclusivament un president com a òrgan rector. Així mateix
s’encomana al lletrat que ha d’assistir la Comissió de
fer les funcions de secretari, als efectes d’aixecar l’acta
de les sessions i d’expedir, amb el vistiplau del president, les certificacions que correspongui.

Núm. 101

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

Designació de membres
Reg. 19748 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013
El secretari primer
Miquel Iceta i Llorens

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Composició de la Comissió de Polítiques de
Lluita contra la Desocupació
Tram. 408-00017/10

A la Mesa del Parlament
David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt,
d’acord amb el que estableix l’article 62 del Reglament
del Parlament, comunica que el representant del Grup
Mixt a l’Intergrup de Suport a la Bicicleta és el diputat
David Fernàndez i Ramos.
Palau del Parlament, 6 de juny de 2013
David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Acord

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’11 de
juny de 2013, d’acord amb la Junta de Portaveus i de
conformitat amb els articles 58.2 i 40.1 del Reglament, ha acordat que la Comissió estigui formada per
dos membres de cada grup parlamentari. La Comissió
ha d’adoptar les decisions pel sistema de vot ponderat.

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

Designació de membres
Reg. 19682; 19747 / Coneixement:
Mesa del Parlament, 11.06.2013

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013
El secretari tercer
Josep Rull i Andreu

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Reg. 19682
A la Mesa del Parlament

4.48.

INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Composició de l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva
Tram. 413-00001/10

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 62
del Reglament del Parlament, comunica que la representant del Grup Parlamentari Socialista a l’Intergrup
per la Pau i la Llibertat al Sàhara és la diputada Núria
Ventura Brusca.
Palau del Parlament, 5 de juny de 2013
Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Designació de membres
Reg. 19749 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

Reg. 19747

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt,
d’acord amb el que estableix l’article 62 del Reglament
del Parlament, comunica que la representant del Grup
Mixt a l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva és la diputada Isabel Vallet Sànchez.

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt,
d’acord amb el que estableix l’article 62 del Reglament
del Parlament, comunica que el representant del Grup
Mixt a l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara és
el diputat Quim Arrufat Ibáñez.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2013

Palau del Parlament, 6 de juny de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

4.48.
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Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
Tram. 413-00004/10

Designació de membres
Reg. 20008 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article
62 del Reglament del Parlament, comunica que el representant del Grup Parlamentari de Ciutadans a l’intergrup del Poble Gitano és el diputat Jordi Cañas Pérez.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2013
Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

4.50.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS
I DE MOCIONS

4.50.01.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució
100/X, sobre el garantiment dels recursos
destinats al Consorci per a la Normalització
Lingüística
Tram. 290-00080/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 19285 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:

Núm. 101

En el marc de les actuacions de política lingüística, el
Govern promou l’ensenyament de la llengua catalana
a la població adulta en general i, de manera especial,
en l’atenció a la immigració, atès que l’aprenentatge
del català és un element clau de cohesió i una necessitat per a la integració i la participació activa de les
persones adultes en la vida social, cultural, política i
econòmica. Aquesta funció s’articula principalment
per mitjà del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).
En aquest sentit, el Govern de la Generalitat, mitjançant el Departament de Cultura continua treballant,
d’acord amb el que estableix la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística, per garantir i consolidar
la coordinació necessària i els recursos humans i econòmics destinats al CPNL, en la mesura que les disponibilitats pressupostàries ho permeten, perquè pugui
assolir els seus objectius i planificar les seves activitats, especialment els cursos de català dels nivells bàsic, elemental, intermedi i de suficiència de català.
A més, amb l’objectiu de contribuir a la reducció de
l’analfabetisme i a l’acollida de la població nouvinguda, el CPNL i el Departament de Cultura col·laboren
d’una manera activa i constantment amb el Departament de Benestar Social i Família, com a competent
en matèria d’immigració, i amb el Departament d’Ensenyament, com a competent en matèria de formació
d’adults, d’acord amb el que estableixen els articles 69,
70 i 71 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.
Així mateix, us informo que el passat 29 de maig la
Directora general de Política Lingüística va adreçar
una carta als portaveus de cultura dels diferents grups
parlamentaris en què els proposa, per a les pròximes
setmanes, la celebració d’una reunió on tractar el paper del Govern de la Generalitat i dels municipis en el
CPNL.
Finalment, cal afegir que el Departament de Cultura
informarà la Comissió de Cultura i Llengua del Parlament de Catalunya de les conclusions del Pla director, un cop hagin estat valorades pels òrgans corresponents del CPNL.

Mesa del Parlament, 11.06.2013

A la mesa de la Comissió
Núm. de resolució: 290-00080/10
Sobre: Control de compliment de la Resolució 100/X,
sobre el garantiment dels recursos destinats al Consorci per a la Normalització Lingüística.

Barcelona, 27 de maig de 2013
Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 100/X, sobre el garantiment dels recursos destinats al Consorci per a la Normalització Lingüística (núm. tram. 290-00080/10), us
informo del següent:
Fer créixer el coneixement i l’ús de la llengua catalana
en tot el territori de Catalunya és l’objectiu que respon,
des de 1988, a la voluntat compartida de la Generalitat
de Catalunya amb nombrosos ajuntaments, consells
comarcals i diputacions.
4.50.01.
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Núm. 101

Control del compliment de la Moció 23/X,
sobre el procés per a constituir una banca
pública al servei dels interessos col·lectius

COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 19/X,
sobre les polítiques de salut sexual, afectiva
i reproductiva i la interrupció voluntària de
l’embaràs
Tram. 390-00019/10

Designació de la Comissió competent

Tram. 390-00023/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.06.2013

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.06.2013

Control del compliment de la Moció 24/X,
sobre el desplegament dels Mossos d’Esquadra i les mesures per a combatre la inseguretat ciutadana

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

Tram. 390-00024/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.06.2013

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.06.2013

Control del compliment de la Moció 21/X,
sobre l’exercici de l’autogovern del poble
aranès

4.53.

SESSIONS INFORMATIVES I
COMPAREIXENCES

4.53.03.

SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Tram. 390-00021/10

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la situació jurídica derivada de les interlocutòries
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la concessió de la gestió del servei d’abastiment d’aigua en alta d’Aigües Ter
Llobregat a Acciona

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.06.2013

Tram. 354-00065/10

Control del compliment de la Moció 22/X,
sobre l’atur i les mesures per a fomentar
l’ocupació
Tram. 390-00022/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat,
en la sessió núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.06.2013

4.50.02.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb
el conseller d’Economia i Coneixement sobre l’impacte econòmic en la tresoreria de la
Generalitat de la suspensió de la concessió
de la gestió del servei d’abastiment d’aigua
en alta d’Aigües Ter Llobregat a Acciona

Núm. 101

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i
Universitats, 07.06.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre la dimissió del director general de Serveis Penitenciaris i sobre
la seguretat de les presons i la rehabilitació i
reinserció dels interns

Tram. 354-00066/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost, en la sessió núm. 6, tinguda el 12.06.2013,
DSPC-C 128.

Tram. 354-00080/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb
el conseller d’Economia i Coneixement sobre la liquidació del pressupost de la Generalitat del 2012

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa (reg. 19573).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia i Drets
Humans, 12.06.2013.

Tram. 354-00072/10

Rebuig de la sol·licitud

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller
d’Empresa i Ocupació sobre la lluita contra
la desocupació juvenil

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost, en la sessió núm. 6, tinguda el 12.06.2013,
DSPC-C 128.

Tram. 354-00081/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb
el conseller d’Economia i Coneixement sobre el resultat de l’estudi de les balances fiscals del 2010
Tram. 354-00077/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost, en la sessió núm. 6, tinguda el 12.06.2013,
DSPC-C 128.

Sol·licitud de compareixença: Marta Vilalta i Torres,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto Roquet, del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg.
19574).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 11.06.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb
la consellera d’Ensenyament sobre l’ús del
castellà en matèries no lingüístiques en el
sistema educatiu català
Tram. 354-00079/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: María José Garcia Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 19388).
4.53.03.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de
Justícia sobre la seva presumpta participació en l’encàrrec o l’autorització de la investigació i el seguiment de membres del Govern

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de
Justícia sobre la dimissió del director general de Serveis Penitenciaris

Tram. 354-00082/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya (reg. 19670).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.06.2013.

Tram. 354-00085/10

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Socialista (reg. 19727).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.06.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre els motius pels quals
el Protectorat de Fundacions ha demanat el
concurs de creditors de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, de Barcelona

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller
d’Empresa i Ocupació sobre el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016
Tram. 354-00083/10

Tram. 354-00086/10

Sol·licitud i tramitació
Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud

de compareixença: Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya (reg. 19671).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 06.06.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller
d’Empresa i Ocupació sobre el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de
Ciutadans (reg. 20255).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia i Drets
Humans, 12.06.2013.

4.53.05.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Tram. 354-00084/10

Sol·licitud de compareixença del director general de Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les
línies d’actuació de la Direcció General de
Joventut

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Inés Arrimadas García,
del Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 19679).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 06.06.2013.

Tram. 356-00093/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada per Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg.
16143).
Coneixement: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, 11.06.2013.

4.53.05.
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Sol·licitud de compareixença del director de
l’Agència de Residus de Catalunya davant la
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè
informi sobre la prova pilot del sistema de
dipòsit, devolució i retorn d’envasos de Cadaqués (Alt Empordà)

Sol·licitud de compareixença de Francesc
Damià Calvet, director de l’Institut Català del
Sòl, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació, el
programa d’actuació i les previsions de futur
d’aquest institut

Tram. 356-00154/10

Tram. 356-00169/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.

Sol·licitud de compareixença del director de
l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el pla de sanejament financer de
l’Agència

Sol·licitud de compareixença de Leonard
Carcolé, director de l’Agència Catalana de
l’Aigua, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació, el
programa d’actuació i les previsions de futur
d’aquesta agència

Tram. 356-00155/10

Tram. 356-00170/10

Acord sobre la sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.

Sol·licitud de compareixença d’Enric Ticó i
Buxadós, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, davant la Comissió
de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació, el programa d’actuació i les
previsions de futur de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Sol·licitud de compareixença de Jaume Fornt
i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la
situació, el programa d’actuació i les previsions de futur d’aquesta agència

Tram. 356-00168/10

Tram. 356-00171/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.

4.53.05.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.
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Sol·licitud de compareixença de Jaume Miranda i Canals, director de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, davant la Comissió de
Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre
la situació, el programa d’actuació i les previsions de futur d’aquest institut

Sol·licitud de compareixença de Toni Altaió
i Morral, portaveu de l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui les tasques de l’Obrador del Tercer
Sector Ambiental

Tram. 356-00172/10

Tram. 356-00182/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Tost i Borràs, director de l’Agència de Residus de Catalunya, davant la Comissió de
Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre
la situació, el programa d’actuació i les previsions de futur d’aquesta agència

Sol·licitud de compareixença de la directora
general de Polítiques Ambientals davant la
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè
expliqui les tasques de l’Obrador del Tercer
Sector Ambiental
Tram. 356-00183/10

Tram. 356-00173/10

Acord sobre la sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.

de compareixença de Joan Nogué
i Font, director de l’Observatori del Paisatge, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui les tasques d’aquesta
entitat

Sol·licitud de compareixença del degà del
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya davant
la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les activitats i les propostes del col·legi amb relació a la situació ambiental

Tram. 356-00181/10

Tram. 356-00227/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord sobre la sol·licitud

Sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.

4.53.05.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.
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Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fiscal interlocutor en delictes
d’odi i discriminació de la Fiscalia Superior
de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat
de les Persones perquè informi sobre la tasca de la Fiscalia contra l’homofòbia i els delictes vinculats a l’orientació sexual

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament davant la Comissió
d’Igualtat de les Persones perquè informi
sobre l’agenda política de la Xarxa

Tram. 356-00230/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió
núm. 5, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 130.

Tram. 356-00245/10

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió
núm. 5, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 130.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats per la
Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes de la Catalunya Nord davant la Comissió
d’Afers Institucionals perquè expliqui la seva
visió del tancament de la delegació de TV3 a
Perpinyà i les polítiques de la Generalitat de
suport a la llengua i la cultura catalanes a la
Catalunya Nord

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les llistes d’espera per a accedir
als procediments quirúrgics regulats pel Decret 354/2002
Tram. 356-00236/10

Tram. 356-00246/10

Sol·licitud
Sol·licitud

Sol·licitud:

Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya (reg. 17531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut,
06.06.2013.

Sol·licitud: Jaume Bosch i Mestres, juntament amb un
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
19166).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.06.2013.

Sol·licitud de compareixença de Virgínia Domingo i Reig, presidenta del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, davant la Comissió
de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les activitats del Col·legi

Sol·licitud de compareixença del director general de Recerca davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació de la recerca

Tram. 356-00239/10

Tram. 356-00247/10

Acord sobre la sol·licitud
Sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.

4.53.05.

Sol·licitud: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 19355).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut,
06.06.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes davant la Comissió d’Acció
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè
expliqui la situació de la Catalunya exterior i
faci propostes per a millorar el suport als catalans de l’exterior

Núm. 101

Sol·licitud de compareixença del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial davant la
Comissió de Polítiques de Joventut perquè
expliqui les mesures adoptades amb relació
a la formació professional
Tram. 356-00254/10

Tram. 356-00249/10

Sol·licitud
Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20187).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, 11.06.2013.

Sol·licitud de compareixença de Ricard
Aymerich, Josep M. Lluró i Enric Roca, autors de l’estudi «Junts a l’aula. Present i futur
del model d’educació comprensiva a Catalunya», davant la Comissió d’Ensenyament i
Universitats perquè presentin l’estudi

Sol·licitud: Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto Roquet, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg.
20010).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques
de Joventut, 11.06.2013.

Tram. 356-00250/10

Sol·licitud de compareixença de Sergi Contreras, president del Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya, davant la Comissió
de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació dels joves i la manera de combatre la desocupació juvenil

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 19744).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats, 07.06.2013.

Tram. 356-00255/10

Sol·licitud

Sol·licitud

de compareixença d’Antoni Argent Ballús, coordinador del projecte educatiu «Millorem», davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre
l’elaboració i les conclusions de l’estudi
d’aquest projecte educatiu
Tram. 356-00251/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 19867).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats, 07.06.2013.

4.53.05.

Sol·licitud: Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto Roquet, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg.
20011).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques
de Joventut, 11.06.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè
informi sobre la situació del català en l’àmbit
de l’Administració de justícia

Núm. 101

Compareixença d’Enrique Prados del Amo,
vicepresident executiu de l’agència de valors Gesmosa-GBI, amb relació al Projecte
de llei de l’impost sobre els dipòsits en les
entitats de crèdit
Tram. 353-00002/10

Tram. 356-00256/10

Decaïment
Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20188).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i
Drets Humans, 12.06.2013.

Decaïment en la sessió núm. 6 de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 12.06.2013,
DSPC-C 128.

Compareixença de Luis Jiménez, secretari
general de Comfia de Comissions Obreres,
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit

Sol·licitud de compareixença de Miquel
Sàmper Rodríguez, president del Consell
dels Col·legis d’Advocats de Catalunya, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans
perquè informi sobre la situació del torn
d’ofici

Tram. 353-00003/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 128.

Tram. 356-00260/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20321).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i
Drets Humans, 12.06.2013.

Compareixença de Pedro Vaquero, ponent
de la llei andalusa de dipòsits bancaris, amb
relació al Projecte de llei de l’impost sobre
els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 353-00007/10

4.53.15.

SESSIONS INFORMATIVES I
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 128.

Compareixença de Ramon Tremosa i Balcells, professor titular de teoria econòmica
de la Universitat de Barcelona, amb relació
al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit

Compareixença de Marta Espasa Queralt,
professora titular d’hisenda pública de la
Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en
les entitats de crèdit

Tram. 353-00001/10

Decaïment

Tram. 353-00009/10

Decaïment en la sessió núm. 6 de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 12.06.2013,
DSPC-C 128.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 128.

4.53.15.
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Compareixença d’Antoni Duran-Sindreu,
president de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals, amb relació al Projecte de
llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit

Núm. 101

Compareixença d’una representació de la
Comissió de Comerç i Turisme de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb
relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció

Tram. 353-00011/10

Tram. 353-00042/10

Substanciació
Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 128.

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 12.06.2013, DSPCC 127.

Compareixença d’una representació de la
Direcció General de Tributs de la Junta d’Extremadura amb relació al Projecte de llei de
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de
crèdit

Compareixença d’una representació de
l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de
Catalunya amb relació a la Proposició de llei
d’horaris comercials i determinades activitats de promoció

Tram. 353-00012/10

Tram. 353-00044/10

Decaïment
Substanciació

Decaïment en la sessió núm. 6 de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 12.06.2013,
DSPC-C 128.

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 12.06.2013, DSPCC 127.

Compareixença d’una representació de la
Direcció General de Tributs de la Junta d’Andalusia amb relació al Projecte de llei de
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de
crèdit

Compareixença d’una representació de la
Confederació de Comerç de Catalunya amb
relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció

Tram. 353-00013/10

Tram. 353-00046/10

Decaïment
Substanciació

Decaïment en la sessió núm. 6 de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 12.06.2013,
DSPC-C 128.

Compareixença d’una representació de la
Comissió Dona i Igualtat de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció

Compareixença d’una representació del
Consell de Gremis amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció

Tram. 353-00041/10

Tram. 353-00047/10

Substanciació

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 12.06.2013, DSPCC 127.

4.53.15.

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 12.06.2013, DSPCC 127.

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 12.06.2013, DSPCC 127.
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Compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció

Núm. 101

Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Emprenedores davant la
Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la situació de les dones al món
laboral i sobre les necessitats en polítiques
actives d’igualtat en empresa i ocupació

Tram. 353-00049/10

Substanciació

Tram. 357-00068/10

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 12.06.2013, DSPCC 127.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 12.06.2013,
DSPC-C 130.

Compareixença d’una representació de la
Cecot amb relació a la Proposició de llei
d’horaris comercials i determinades activitats de promoció

Compareixença d’una representació de la
Xarxa de Dones Directives i Professionals
de l’Acció Social davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la
situació de les dones al món laboral i sobre
les necessitats en polítiques actives d’igualtat en empresa i ocupació

Tram. 353-00050/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 12.06.2013, DSPCC 127.

Tram. 357-00069/10

Substanciació

Compareixença d’una representació de Pimec Comerç amb relació a la Proposició de
llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 12.06.2013,
DSPC-C 130.

Tram. 353-00055/10

Compareixença de Josep Abelló Padró, expresident del Consorci de Salut i Social de
Catalunya i exalcalde de Reus, davant la
Comissió d’Investigació sobre la Gestió en
l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 12.06.2013, DSPCC 127.

Tram. 357-00084/10

Substanciació

Compareixença d’una representació de la
Unió General de Treballadors amb relació
a la Proposició de llei d’horaris comercials i
determinades activitats de promoció
Tram. 353-00056/10

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses, tinguda el 10.06.2013, DSPC-C 121.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 12.06.2013, DSPCC 127.

4.53.15.
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Compareixença de Ramon Cunillera Grañó,
director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya i exdirectiu de la Corporació Salut del Maresme i la Selva, davant la
Comissió d’Investigació sobre la Gestió en
l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses

Núm. 101

Compareixença d’una representació del Sindicat Autònom de Policia de la Unió General
de Treballadors davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00257/10

Tram. 357-00103/10

Substanciació
Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses, tinguda el 10.06.2013, DSPC-C 121.

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de
Masses, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 124.

Compareixença d’una representació del Sindicat de Mossos d’Esquadra de Comissions
Obreres davant la Comissió d’Estudi dels
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús
de Material Antiavalots en Esdeveniments
de Masses

fCompareixença de Manel Ferré Montañés,
president del Consorci de Salut i Social de
Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les
Empreses

Tram. 357-00258/10

Tram. 357-00110/10

Substanciació
Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses, tinguda el 10.06.2013, DSPC-C 121.

Compareixença del director general de la
Policia davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de
Material Antiavalots en Esdeveniments de
Masses

Compareixença d’una representació del Col·
lectiu Autònom de Treballadors dels Mossos
d’Esquadra davant la Comissió d’Estudi dels
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús
de Material Antiavalots en Esdeveniments
de Masses

Tram. 357-00256/10

Tram. 357-00259/10

Substanciació

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de
Masses, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 124.

4.53.15.

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de
Masses, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 124.

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de
Masses, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 124.
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Núm. 101

Compareixença d’una representació del Sindicat de Policies de Catalunya davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i
Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots
en Esdeveniments de Masses

Compareixença de la directora general d’Administració de la Seguretat davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots
en Esdeveniments de Masses

Tram. 357-00260/10

Tram. 357-00263/10

Substanciació

Acord de tenir la sessió de compareixença

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de
Masses, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 124.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses en la sessió núm. 5, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 124.

Compareixença d’una representació del Sindicat de Comandaments de Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Estudi dels
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús
de Material Antiavalots en Esdeveniments
de Masses

Compareixença de Josep Lluís Trapero, comissari en cap del Cos de Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de
Material Antiavalots en Esdeveniments de
Masses

Tram. 357-00261/10

Tram. 357-00264/10

Substanciació
Acord de tenir la sessió de compareixença

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de
Masses, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 124.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses en la sessió núm. 5, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 124.

Compareixença d’una representació de la
Unió Sindical de la Policia Autonòmica de
Catalunya davant la Comissió d’Estudi dels
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús
de Material Antiavalots en Esdeveniments
de Masses

Compareixença de Marc Caparrós, inspector en cap de l’Àrea de la Brigada Mòbil del
Cos de Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i
Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots
en Esdeveniments de Masses

Tram. 357-00262/10

Substanciació

Tram. 357-00265/10

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de
Masses, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 124.

4.53.15.

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses en la sessió núm. 5, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 124.
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Compareixença de Núria Aymerich, directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de
Material Antiavalots en Esdeveniments de
Masses

Núm. 101

Compareixença de J. Antonio Quesada, cap
de la Policia Local de Terrassa, davant la
Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat
i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00269/10

Tram. 357-00266/10

Acord de tenir la sessió de compareixença
Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses en la sessió núm. 5, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 124.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses en la sessió núm. 5, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 124.

Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d’Estudi dels Models de
Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Compareixença d’Amadeu Recasens, exdirector de l’Escola de Policia de Catalunya,
davant la Comissió d’Estudi dels Models de
Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Tram. 357-00270/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Tram. 357-00267/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses en la sessió núm. 5, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 124.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses en la sessió núm. 5, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 124.

Compareixença de Miguel Ángel Gimeno,
president del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Compareixença de Joan Delort, cap de
l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat de
l’Ajuntament de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots
en Esdeveniments de Masses

Tram. 357-00271/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Tram. 357-00268/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses en la sessió núm. 5, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 124.

4.53.15.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses en la sessió núm. 5, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 124.
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Núm. 101

Compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi dels
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús
de Material Antiavalots en Esdeveniments
de Masses

Compareixença d’una representació de la
Coordinadora Catalana per a la Prevenció i
Denúncia de la Tortura davant la Comissió
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre
Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en
Esdeveniments de Masses

Tram. 357-00272/10

Tram. 357-00275/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses en la sessió núm. 5, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 124.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses en la sessió núm. 5, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 124.

Compareixença d’una representació de l’Associació Stop Bales de Goma davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i
Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots
en Esdeveniments de Masses

Compareixença d’una representació de la
Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia, del
Col·legi d’Advocats de Barcelona, davant la
Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat
i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Tram. 357-00273/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Tram. 357-00276/10

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses en la sessió núm. 5, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 124.

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses en la sessió núm. 5, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 124.

Compareixença d’una representació de l’associació Ojo con tu Ojo davant la Comissió
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre
Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en
Esdeveniments de Masses

Compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i
Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots
en Esdeveniments de Masses

Tram. 357-00274/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Tram. 357-00277/10

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses en la sessió núm. 5, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 124.

4.53.15.

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses en la sessió núm. 5, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 124.
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Núm. 101

Compareixença d’una representació de Justícia i Pau davant la Comissió d’Estudi dels
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús
de Material Antiavalots en Esdeveniments
de Masses

Compareixença de Marc Pons, especialista
en models d’ordre públic comparats, davant
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Tram. 357-00278/10

Tram. 357-00281/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses en la sessió núm. 5, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 124.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses en la sessió núm. 5, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 124.

Compareixença de Celso Das Neves, del
Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans o Degradants, davant la Comissió d’Estudi dels
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús
de Material Antiavalots en Esdeveniments
de Masses

Compareixença de Victòria Camps, catedràtic d’ètica, davant la Comissió d’Estudi dels
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús
de Material Antiavalots en Esdeveniments
de Masses

Tram. 357-00279/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses en la sessió núm. 5, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 124.

Tram. 357-00282/10

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses en la sessió núm. 5, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 124.

Compareixença de Malte Neutzler, de la Direcció Central de Policia de Frankfurt, davant la Comissió d’Estudi dels Models de
Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Compareixença de Miguel Ángel Fraile, secretari general de la Confederació Catalana
de Comerç, davant la Comissió d’Estudi dels
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús
de Material Antiavalots en Esdeveniments
de Masses

Tram. 357-00283/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Tram. 357-00280/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses en la sessió núm. 5, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 124.

4.53.15.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses en la sessió núm. 5, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 124.
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Compareixença de Gemma Galdón Clavell,
professora de sociologia i criminologia de la
Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots
en Esdeveniments de Masses

4.55.

ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15.

CONVOCATÒRIES

Núm. 101

Sessió plenària núm. 13

Tram. 357-00284/10

Convocada per al dia 19 de juny de 2013

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses en la sessió núm. 5, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 124.

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del
Ple del Parlament
19 de juny de 2013

Compareixença d’Estrella Fernández Martínez, de l’Institut d’Oftalmologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre
Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en
Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00285/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses en la sessió núm. 5, tinguda el
12.06.2013, DSPC-C 124.

Sessió informativa de la Comissió d’Acció
Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el
president de l’Institut Català Internacional
per la Pau per a presentar l’informe i la memòria d’activitats del 2012
Tram. 359-00007/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Rafael Grasa Hernández, president de
l’Institut Català Internacional per la Pau (reg. 20003).
Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió
Europea i Cooperació.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 11.06.2013.

10.00 h
Saló de Sessions
Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el
dia 19 de juny, a les 10.00 h).
2. Situació de compatibilitat d’una diputada. Tram.
234-00016/10. Comissió de l’Estatut dels Diputats.
Debat i votació del dictamen de la Comissió (Dictamen: BOPC 101).
3. Proposició de llei per a una nova ciutadania i per
a la igualtat efectiva de dones i homes. Tram. 20200012/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 27, 8).
4. Proposició de llei per a una nova ciutadania i per
a la igualtat efectiva de dones i homes. Tram. 20200025/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat de
totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 39, 25).
5. Proposició de llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes. Tram. 202-00032/10. Grup Parlamentari
de Convergència i Unió i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC
68, 32).
6. Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2007,
del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. Tram. 20200031/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 63, 16).
7. Interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil.
Tram. 300-00058/10. Grup Parlamentari Socialista.
Substanciació.
8. Interpel·lació al Govern sobre la situació d’impagament amb les entitats del tercer sector. Tram. 300-

4.55.15.

Informació

105

17 de juny de 2013

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

00064/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya. Substanciació.

4.67.

9. Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’adoptar mesures per a reordenar el model econòmic. Tram.
300-00060/10. Grup Mixt. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la gestió de les plantilles docents als centres educatius. Tram. 300-00061/10.
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.
13. Interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil
i les beques de menjador. Tram. 300-00059/10. Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.
14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
les perspectives del sector turístic. Tram. 302-00048/10.
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.
15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial i el model productiu. Tram.
302-00054/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

Reg. 20547

Comunicació

A la Mesa del Parlament
Pedro Chumillas Zurilla, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular Català, d’acord amb el que estableix l’article 17 a) del Reglament del Parlament de
Catalunya, presenta voluntàriament la seva renúncia a
la condició de diputat, tot expressant l’honor que ha representat ser membre d’aquesta Cambra.
Palau del Parlament, 12 de juny de 2013.
Pedro Chumillas Zurilla
Diputat del GP del PPC

4.70.

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

4.70.05.

DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT
DE LLEIS I ALTRES NORMES

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’aconfessionalitat dels actes i els serveis públics.
Tram. 302-00049/10. Grup Parlamentari Socialista.
Debat i votació.

Informe i memòria d’activitats de l’Institut
Català Internacional per la Pau corresponent al 2012

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de protecció a les famílies. Tram.
302-00050/10. Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya. Debat i votació.

Tram. 334-00016/10

Presentació

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model dels col·legis professionals. Tram. 30200051/10. Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
Debat i votació.
19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política cultural. Tram. 302-00052/10. Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.
20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la modificació de l’impost de successions i donacions i la política fiscal i pressupostària. Tram. 30200053/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya. Debat i votació.
Palau del Parlament, 14 de juny de 2013
La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

4.67.

COMUNICACIONS DELS GRUPS
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Renúncia de la condició de diputat

10. Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal.
Tram. 300-00063/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
11. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a garantir la sostenibilitat de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau. Tram. 300-00062/10. Grup Parlamentari de
Ciutadans. Substanciació.

Núm. 101

Rafael Grasa i Hernández, president de
l’Institut Català Internacional per la Pau
Reg. 20003 / Coneixement i tramesa a la
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i
Cooperació: Mesa del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Em complau posar-me en contacte novament amb vostè, com a president de l’Institut Català Internacional
per a la Pau (ICIP), per a sol·licitar formalment compareixença al Parlament de Catalunya per presentar la
memòria anual d’activitats 2012, tal i com estableix la
Llei de creació de l’ICIP. Concretament, al seu article 15, es diu que «La Junta de Govern ha d’elaborar
un informe anual de les activitats de l’Institut Català
Internacional per la Pau, que contingui les propostes
i les observacions que consideri rellevants. Aquest in-
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forme ha d’ésser publicat, lliurat al Govern i presentat
al Parlament i al Consell Català de Foment de la Pau».
Seguint amb els protocols ja establerts, m’agradaria
presentar davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió
Europea i Cooperació (CAEUEC) les activitats realitzades al 2012 i els projectes futurs.

Núm. 101

los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don
Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y
don Juan José González Rivas
Núm. registro: 7208-2012
Asunto: Recurso de inconstitucionalidad 7208-2012

Barcelona, 28 de maig de 2013

Fallo: Mantener la suspensión de la vigencia de los
arts. 16 (en lo relativo al nuevo art. 3 bis.1.1, apartado 1, del texto refundido de la Ley de tasas y precios
públicos de la Generalitat de Cataluña, aprobado por
Decreto Legislativo 3/2008, de 25 de junio) y 41 de la
Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas
y de creación del Impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos.

Rafael Grasa i Hernández
President

Auto

Li prego, doncs, que faci a mans de la Mesa la meva
demanda de poder presentar l’Informe de l’any 2012,
en nom de la Junta de Govern.
Resto a disposició de la Mesa i a l’espera de les seves
notícies.
Aprofito l’avinentesa per saludar-la ben cordialment,

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

4.87.

PROCEDIMENTS DAVANT EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10.

RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 7208/2012, interposat pel president del Govern de l’Estat
contra els articles 16 i 41 de la Llei 5/2012,
del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost
sobre les estades en establiments turístics

Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 21 de diciembre de 2012, el
Abogado del Estado, en representación de la Presidenta del Gobierno en funciones, promueve recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 16 (en lo relativo al
nuevo art. 3 bis.1.1, apartado 1, del texto refundido de
la Ley de tasas y precios públicos de la Generalitat de
Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 3/2008,
de 25 de junio) y 41 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales,
financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos (en
lo sucesivo, Ley 5/2012).
El Abogado del Estado invocó el art. 161.2 CE a fin de
que se acordase la suspensión de la norma impugnada
en el presente recurso de inconstitucionalidad.

Sala: Pleno

2. Por providencia de 15 de enero de 2013, el Pleno,
a propuesta de la Sección Segunda, acordó admitir a
trámite el recurso y, de conformidad con lo establecido en el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado, a la Generalitat de
Cataluña y al Parlamento de Cataluña, al objeto de
personarse en el proceso y formular alegaciones en el
plazo de quince días. Asimismo, se tuvo por invocado
por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 CE, lo que,
a su tenor, produjo la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados. Finalmente, se
acordó publicar la incoación del recurso de inconstitucionalidad en el «Boletín Oficial del Estado» y en el
«Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Magistrados: Excms. Srs. don Pascual Sala Sánchez,
don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón
Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José
Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don
Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de

3. El día 25 de enero de 2013, el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó que la Cámara se
personaba en el proceso, ofreciendo su colaboración a
los efectos del art. 88.1 LOTC. Por su parte, el Presidente del Senado comunicó el día 30 de enero de 2013

Tram. 381-00001/10

Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre
la suspensió
Reg. 18131 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 04.06.2013

Tribunal Constitucional
Pleno
Auto: 122/2013
Fecha: 21/05/2013

4.87.10.

Informació

107

17 de juny de 2013

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

el acuerdo de la Mesa de la Cámara en el mismo sentido.
4. El Abogado de la Generalitat de Cataluña, en la representación que legalmente ostenta, presentó su escrito de alegaciones el día 5 de febrero de 2013, instando la desestimación del recurso. Solicitó asimismo,
en primer otrosí, el levantamiento inmediato de la suspensión de los preceptos impugnados, en atención a
las razones que se sintetizan a continuación.
a) La doctrina consolidada del Tribunal sobre este tipo de incidentes de suspensión (AATC 662/1986,
1269/1988, 12/1992, 417/1997, 44/1998, 277/2009 y
95/2011, entre otros muchos), señala que el levantamiento o mantenimiento de la suspensión derivada de la
invocación del art. 161.2 CE se ha de dirimir en función de la consideración de varios criterios. El primero
es el de la presunción de legitimidad de las normas, en
especial de las que tienen fuerza de ley, por el interés
general que existe en el normal despliegue de la eficacia de las leyes, revestidas como están de una especial
presunción de constitucionalidad en cuanto expresión
de la voluntad popular. En este sentido, la resolución
del incidente de suspensión ha de evitar que la suspensión opere como un «indebido bloqueo del ejercicio de
sus competencias por las Comunidades Autónomas»
(ATC 12/1992, FJ 1). El segundo criterio es el de la
ponderación, de un lado, de los intereses en presencia,
tanto el general y público, como, en su caso, el particular o privado de las personas afectadas, y, de otro,
de los perjuicios de imposible o difícil reparación que
puedan derivarse de la aplicación de la norma o del
mantenimiento de su suspensión, que deben ser ciertos
y efectivos y no meramente hipotéticos, así como la
posibilidad de que en uno u otro caso pudieran llegar a
producirse situaciones de hecho irreversibles que vaciasen de contenido la resolución final del proceso pendiente. Esta valoración debe efectuarse al margen de
la viabilidad de las pretensiones que se formulan en la
demanda (por todos, AATC 30/2003 y 18/2007). Por
último, conforme a lo expresado, entre otros muchos,
en los AATC 351/1990, 243/1993, 64/1994, 251/1996,
44/1998, 199/2000, 5/2002, 30/2003 y 238/2012, el
mantenimiento de la suspensión, en cuanto excepción
a la regla general, requiere que el Gobierno, a quien se
debe la iniciativa de la suspensión, aporte y razone con
detalle los argumentos que la justifiquen. Sin perjuicio
de lo anterior, se razonan a continuación los motivos
que, a su entender, deben conducir al levantamiento de
la suspensión.
Tratándose la cuestión controvertida de un tema de
tasas, es lógico pensar que los perjuicios que pudieran derivarse del mantenimiento o levantamiento de
su suspensión tienen fundamentalmente un carácter
económico, aunque su incidencia va más allá, puesto
que si «la tasa sigue al servicio», es razonable también
que la suspensión de aquéllas, de alguna manera, habrá de incidir negativamente en la prestación de éstos.
4.87.10.

Núm. 101

b) La tasa por los servicios personales y materiales en
el ámbito de la «administración de la Administración
de Justicia», durante los primeros meses de su aplicación (mayo a noviembre de 2012), ha generado una
recaudación efectiva de 6,1 millones de euros, habiéndose previsto una recaudación total anual de entre 11
y 12 millones de euros, que se ha visto truncada por la
suspensión de su aplicación a consecuencia del presente recurso. Desde la perspectiva de los intereses públicos afectados, el mantenimiento de la suspensión de
la tasa comporta un real y efectivo perjuicio para los
ingresos públicos, mesurable según se ha expuesto, lo
que resulta especialmente grave en la situación actual
de crisis económica y de exigente ajuste presupuestario, en la que tales ingresos resultan no sólo necesarios
sino hasta indispensables para la solvencia de la Administración. Además, la necesidad perentoria de esa
recaudación se justifica de manera especial si se tiene
en cuenta su destino pues, de acuerdo con el art. 3 bis.
1.8, los ingresos derivados de la tasa quedan afectados
a la financiación de los gastos en los que incurra la Generalitat para el funcionamiento de los órganos judiciales con sede en Cataluña, de manera que el no poder
disponer de tales ingresos habrá de redundar en seguro menoscabo del mejor funcionamiento de los servicios que dichos órganos realizan a diario, contando
para ello con el oportuno soporte económico de la Generalitat. Esta afectación de la tasa al sostenimiento de
políticas públicas «merece la condición de interés preferente en la jurisprudencia sobre la suspensión cautelar de las normas» (AATC 72/1999, FJ 3; y 51/2002,
FJ 2). Y no debe olvidarse que los principales perjudicados por el peor funcionamiento del servicio de la
justicia serían, en definitiva, los propios usuarios que
acuden a ella, del mismo modo que los beneficios de la
tasa recaen en ellos mismos, aunque mediante su pago
deban contribuir a aminorar el coste que el servicio de
la justicia supone para el conjunto de la sociedad.
Respecto al perjuicio económico que para los usuarios de la justicia puede suponer seguir pagando la tasa,
cabe hacer tres consideraciones. En primer lugar, que
las exenciones objetivas de la tasa, establecidas en el
art. 3 bis.1.3, apartado 1, suponen que su pago no se
aplica en procedimientos en materia de sucesiones, familia, estado civil de las personas y protección de los
derechos fundamentales, entre otros, de modo que el
legislador no ha configurado la tasa como universal sino de forma selectiva. En segundo lugar, que las exenciones subjetivas, dispuestas en el apartado 2 del mismo artículo, afectan a las personas físicas o jurídicas
que tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, así como a las entidades totalmente exentas del impuesto sobre sociedades, de manera que no
han de pagar la tasa aquellas personas que se encuentran en una situación económicamente más débil. Para
todas ellas el levantamiento de la suspensión no habrá
de significar perjuicio alguno. Y, por último, que las
cuotas a satisfacer, entre 60 y 120 euros según los ca-
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sos, por su cuantía moderada no comportan un efecto
disuasorio para los particulares en cuanto al ejercicio
de derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
Es más, incluso en caso de impago de la tasa no se suspende el procedimiento judicial, de modo que no resulta afectado el ejercicio del derecho del art. 24.1 CE.
Por todo ello, con el levantamiento de la suspensión de
la tasa no se han de producir situaciones gravemente
perjudiciales ni irreversibles para los ciudadanos, como no se han producido durante los siete meses en que
se ha venido aplicando. En cambio, de mantenerse la
suspensión, los perjuicios para el interés general, cuantificados en 1 millón de euros al mes circa, sí que
resultan importantes, ya que están en juego la propia
solvencia de la Administración catalana y el cumplimiento del objetivo de déficit presupuestario, exigencia inexcusable que actualmente también afecta a la
Administración de Justicia, a cuya consecución responde la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre,
de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
c) La tasa por los servicios de mejora en la expedición
y dispensación de recetas entró en vigor el 23 de junio
de 2012, y en los primeros seis meses de su aplicación
ha comportado una recaudación de 45,7 millones de
euros, período en el que se ha producido una reducción del volumen de recetas que aminora los recursos
públicos destinados al consumo farmacéutico en 5,9
puntos respecto del año anterior. Así pues, el mantenimiento de la suspensión de la tasa comportaría unos
perjuicios ciertos para las arcas públicas y, por tanto,
para el interés general, cuantificables en 8 millones de
euros mensuales circa, cifra importante, máxime en
el contexto de exigente ajuste presupuestario en el que
nos encontramos.
Cabe considerar también el efecto modulador de la
demanda que produce la tasa, respecto del cual se ha
constatado que no actúa por igual respecto de todos
los grupos de medicamentos. Así, en cuanto a los grupos de medicamentos más sensibles en relación con la
importancia de su adherencia, se observa una tendencia que mantiene los niveles anteriores a la medida,
mientras que la disminución del consumo se produce
en especial en los grupos de medicamentos a demanda. Estos resultados cuadran con los objetivos y las
acciones para racionalizar la utilización de los medicamentos, entre las que destaca desincentivar su almacenamiento en los domicilios, de modo que levantar
la suspensión de la tasa favorecería su consolidación.
Por otra parte, desde la perspectiva de los intereses
particulares, de esos mismos datos se puede concluir
que el establecimiento de la tasa no ha sido una barrera en el acceso a los medicamentos y que, por tanto,
no ha tenido un impacto negativo sobre la salud. La
afectación a los intereses particulares es, pues, fundamentalmente de carácter económico, aunque limitada.
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En efecto, aunque el sujeto pasivo de la tasa es cualquier persona física a la que se prescribe y dispensa un
medicamento o producto sanitario, para proteger a los
colectivos más desfavorecidos, el art. 21.22-5 establece unos supuestos de exenciones, de manera que están
exentos del pago de la tasa: los perceptores de una
pensión no contributiva; los beneficiarios del programa de la renta mínima de inserción; los perceptores de
la prestación económica para el mantenimiento de necesidades básicas; los perceptores de la prestación de
la Ley de integración social de los minusválidos y los
beneficiarios del fondo de asistencia social.
Además, para que la tasa no suponga una barrera de
acceso a los medicamentos para los pacientes crónicos, el mismo precepto establece un límite anual de
61 euros (36 euros para 2012 debido a su entrada en
vigor el 23 de junio). A partir de dicho importe, el paciente no tiene que abonar más tasas hasta el siguiente
año natural. Y, a su vez, se excluye del pago de la tasa
a aquellos supuestos en que, por el reducido precio del
producto, la adquisición de un medicamento con receta del Sistema Nacional de Salud pudiera tener un
coste superior para el paciente que su adquisición de
forma privada, sin abonarla.
En definitiva, en caso de levantarse la suspensión de
la tasa, la afectación a los intereses particulares de
carácter económico, teniendo presente la indicada limitación subjetiva y objetiva, no ha de suponer para
los contribuyentes un perjuicio ni grave ni irreparable.
En cambio, el mantenimiento de su suspensión comportaría daños muy superiores para el interés público,
puesto que el no disponer de este ingreso, supondría
tener que llevar a cabo medidas de ajuste que podrían
afectar a las políticas socio-sanitarias de forma grave,
en especial teniendo en cuenta el tipo de necesidades
sociales que pudieran dejarse de atender.
Invoca al respecto el criterio sostenido por el Tribunal
en el ATC 238/2012, de 12 de diciembre, FJ 3 b), que
cita los AATC 95/2011, de 21 de junio, y 147/2012, de
16 de julio.
5. Con fecha 6 de febrero de 2013, se registró en este Tribunal el escrito de alegaciones presentado por el
Letrado del Parlamento de Cataluña, instando la desestimación del recurso. Mediante otrosí, solicita el
levantamiento inmediato de la suspensión de los preceptos impugnados, en atención a las razones que se
sintetizan a continuación.
La potestad gubernamental de veto suspensivo establecida en el art. 161.2 CE en el seno de los procedimientos constitucionales instados contra las Comunidades Autónomas aparece como una medida
estrictamente procesal, de naturaleza cautelar o de
protección preventiva, sobre la cual el propio Tribunal
Constitucional se deberá pronunciar, estando sus resoluciones presididas por la ponderación de los intereses
en juego, por el examen de las situaciones creadas por
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la norma, por la naturaleza de los actos impugnados,
regidos por el principio de presunción de la constitucionalidad de las normas objeto del conflicto, y por la
consistencia de las razones que aporte el Gobierno en
defensa del referido mantenimiento. En consecuencia,
y partiendo siempre de la consolidada jurisprudencia
constitucional recaída en diversos incidentes de suspensión, en el presente supuesto han de ponderarse los
intereses en presencia, tanto el general y público, como el particular y privado de terceras personas afectadas, analizando los perjuicios de imposible o difícil reparación que se sigan de la resolución adoptada,
al margen de la viabilidad de las pretensiones que las
partes han formulado (AATC 727/1984, de 22 de noviembre, FJ 2; 753/1984, de 29 de noviembre, FJ 2;
175/1985, de 7 de marzo, FJ único; 355/1989, de 20 de
junio, FJ 3; 329/1992, de 27 de octubre, FJ 2; 46/1994,
de 8 de febrero, FJ 1; 251/1996, de 17 de septiembre, FJ
1; 231/1997, de 24 de junio, FJ 1; 417/1997, de 16 de diciembre, FJ 1; 169/1998, de 14 de julio, FJ 1; 218/1998,
de 14 de octubre, FJ 1; 18/1999, de 26 de enero, FJ 1;
72/1999, de 23 de marzo, FJ 1; 100/2002, de 5 de junio
FJ 2; 88/2008, de 2 de abril, FJ 2; y 157/2008, de 12
de junio, FJ 2).
En este proceso constitucional, únicamente se producirían daños reales y perjuicios de imposible o difícil
reparación si se mantuviera la suspensión de los preceptos impugnados. Las tasas cuestionadas vienen a
aumentar las fuentes de ingresos de la Generalitat de
Cataluña en el actual contexto de crisis y de consolidación fiscal, por lo que mantener su suspensión implicaría comprometer los compromisos financieros de
Cataluña y del conjunto del Reino de España con relación a los umbrales de déficit fijados en el marco europeo.
Hay que recordar que actualmente la estabilidad presupuestaria es un imperativo constitucional. A partir
de la reforma del art. 135 CE, los poderes públicos deberán perseguir conjuntamente los objetivos de optimización de las prestaciones sociales y de estabilidad
presupuestaria, ponderando las necesidades sociales,
de un lado, y de otro las disponibilidades y previsiones
presupuestarias. Las tasas suspendidas vienen a reforzar las fuentes de financiación de la prestación del servicio de la justicia y del servicio de salud, y con ello a
cumplir los objetivos de déficit necesarios para mantener dicha estabilidad presupuestaria.
Los preceptos suspendidos, de clara naturaleza fiscal,
inciden sobre la recaudación, e indirectamente, sobre
la contención del gasto farmacéutico. La sostenibilidad del sistema sanitario público impone a todos los
poderes públicos la necesidad de adoptar medidas de
racionalización y contención del gasto farmacéutico,
pues es uno de los principales componentes del gasto
sanitario, en una situación como la actual, caracterizada por una exigente reducción de gasto público.
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La suspensión produce perjuicios irreparables de imposible o difícil reparación respecto de los ingresos de
la Generalitat y de los límites de déficit, pero también
elimina los efectos de racionalización de la demanda
de medicamentos (art. 41 de la Ley 5/2012).
6. Mediante escrito registrado el 19 de febrero de
2013, el Abogado del Estado presentó sus alegaciones
sobre la suspensión de la Ley recurrida, interesando la
denegación de la solicitud de su alzamiento anticipado, y el mantenimiento de la suspensión de los preceptos legales recurridos, en atención a las razones que se
resumen a continuación.
a) El interés público alegado por los solicitantes del
levantamiento anticipado es el recaudatorio, en un
contexto de necesaria consolidación fiscal para la reducción del déficit y la consecución de la estabilidad
presupuestaria de la Comunidad Autónoma. El Tribunal ha dado, en ciertas ocasiones, prevalencia al interés recaudatorio, más aún cuando va enlazado con la
suficiencia financiera y la solvencia autonómicas (por
todos, AATC 5/2002, de 15 de enero, y 314/2004, de
20 de julio, FJ 3). Sin embargo, en el presente asunto
concurren especiales circunstancias respecto a ambas
tasas que excluyen la aplicación de esa doctrina.
b) La tasa relativa a los servicios en la Justicia se superpone, en la abrumadora mayoría de los supuestos, a
las tasas estatales reguladas en la Ley 10/2012, de 20
de noviembre, aumentando así el coste de acceso a la
Justicia. Las SSTC 20/2012, de 16 de febrero, FJ 10;
y 103/2012, de 9 de mayo, FJ 3, señalan que unas tasas excesivas pueden llegar a ser inconstitucionales si
obstaculizan irrazonablemente el acceso a la jurisdicción o al recurso legal. Este no es un perjuicio marcadamente hipotético sino real: el aumento del coste de
demandar justicia ejerce notorios efectos disuasivos.
Para un juicio ordinario, la tasa autonómica (120 euros) representa el 40 por 100 de la tasa fija estatal (300
euros), y el mismo porcentaje de incremento concurre
en los juicios verbales superiores a 3.000 euros. En el
juicio cambiario superior a 3.000 euros, la tasa autonómica incrementa en un 90 por 100 la tasa fija estatal.
En el monitorio de más de 3.000 euros, el incremento es del 60 por 100. En consecuencia, el interés recaudatorio autonómico debe ponderarse con el interés
de los titulares del derecho a la tutela judicial efectiva
en acceder a la jurisdicción y a los recursos legales
sin costes añadidos excesivos, que engendran siempre
efectos disuasorios irreparables. Axiológicamente, la
efectividad del derecho a la tutela judicial –sin obstáculos de coste excesivo– debe tener mayor peso que el
interés recaudatorio autonómico. Consecuencia añadida es que el acceso a la Justicia y al recurso legal resulta en Cataluña más obstaculizado por gravámenes
tributarios que en otras partes del territorio del Estado,
contra la «igualdad sustancial» de las condiciones de
ejercicio de los derechos fundamentales que se deriva
del art. 139.1 CE, sin perjuicio de sus «modulaciones
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diferenciadas» en virtud del ejercicio de las competencias autonómicas [por todas, STC 247/2007, de 12 de
diciembre, FJ 13 a)].
El supuesto deterioro del servicio público de la Justicia por no poder contar con el rendimiento de la tasa
como recurso financiero no pasa de ser una hipótesis
indemostrada, puesto que no se ofrecen datos sobre
los costes que para la Administración autonómica representa el servicio, ni se precisa qué concreto tipo de
«programas de la Administración de Justicia» quedarán faltos de financiación.
Por otro lado, y como señala el informe del Ministerio
de Justicia de 8 de febrero de 2013 (documento núm. 1
adjunto), el levantamiento de la suspensión originaría
dificultades en la gestión de la devolución de la tasa
autonómica en caso de un eventual pronunciamiento
favorable al recurso, que entorpecerían el funcionamiento de la Administración de Justicia. A diferencia del
supuesto contemplado en el ATC 314/2004, la aplicación de esta tasa afecta a un gran número de sujetos
pasivos. El informe señala que en 2011 el número de
nuevos asuntos civiles ingresados en Cataluña fue de
286.635, y en el orden contencioso-administrativo fueron 22.187. Este interés público en el apropiado funcionamiento de la Administración de Justicia debe estimarse superior al interés recaudatorio, muy pequeño
si se compara con la petición de recursos financieros
dirigida por la Comunidad Autónoma al fondo de liquidez autonómica, 9.073 millones de euros (según
documento núm. 2 adjunto). De ahí que el interés recaudatorio deba valorarse en sus justos términos, teniendo en cuenta que los 11 millones de euros estimados
representan el 0,12 por 100 de la apelación al fondo de
liquidez autonómica.
c) En cuanto a la tasa relativa a los servicios ligados a
la expedición y dispensación de recetas, no es de aplicación la doctrina de los AATC 95/2011, de 21 de junio, 96/2011, de 21 de junio, 147/2012, de 16 de julio,
y 238/2012, de 12 de diciembre, que aduce el Abogado
de la Generalitat. Todas estas resoluciones se refieren
a medidas de contención del déficit que se enderezan
a la reducción del coste de la prestación farmacéutica
financiada por la Comunidad Autónoma. Aquí, por el
contrario, nos encontramos ante una tasa que deben
pagar los beneficiarios de esa prestación.
A pesar de la cuantía de la tasa autonómica recurrida,
puede constituir una barrera de acceso a la prestación
farmacéutica de los usuarios con menores recursos y
más necesitados de medicamentos recetados, puesto que la tasa se suma a la aportación («copago») que
deben hacer con arreglo a las normas generales. La
gravedad de esta barrera de acceso se percibe en sus
justos términos si se tienen en cuenta, como señala el
informe de la Dirección General de Cartera Básica de
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia
(documento adjunto núm. 3), los siguientes extremos:
(i) la tasa del euro por receta penaliza especialmente
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a la población más vulnerable, como a los más enfermos (necesitan más recetas), y a los pensionistas, colectivos éstos ya suficientemente castigados por concentrar mayor necesidad de cuidados sanitarios y de
protección especial por los poderes públicos y cuyo
poder adquisitivo es, a todas luces, claramente menor
que en la población activa de menor edad. En torno al
70 por 100 de las recetas dispensadas lo son a pensionistas, y es conocido que casi el 80 por 100 del consumo de recursos sanitarios se produce en mayores de
65 años; (ii) es una tasa de carácter lineal, que no tiene
en consideración criterios de equidad como el nivel de
renta, la situación laboral o el estado de salud, ni establece topes de aportación que pudieran limitar las
repercusiones económicas negativas en estos grupos
desfavorecidos; (iii) el efecto se agrava al sumarse la
tasa catalana al copago farmacéutico establecido por
el legislador estatal. Por tanto, haciendo uso de una
competencia que no tienen las Comunidades Autónomas, se está penalizando a los ciudadanos con un coste adicional sobre el mismo acto sanitario, que además
no tiene en cuenta los factores que determinan la necesidad de medicación, edad y enfermedad, ni la capacidad económica del mismo. Se paga lo mismo, un
euro, independientemente del precio del fármaco; (iv)
la reducción de las recetas expedidas se habría producido porque, al sumar la tasa, en algunos casos sale
más económico comprar el medicamento sin receta.
Esto tiene un claro efecto perverso: el de inducir a la
auto-medicación y a no acudir a los servicios médicos
y retirar directamente la medicación en tratamientos
financiados que requieren seguimiento médico. De esta forma, se impide el seguimiento del cumplimiento
de los tratamientos por los pacientes que retiran los
fármacos sin receta, perdiendo el médico la información sobre el seguimiento del tratamiento que aporta
la receta oficial, uno de los mayores avances derivados
de la implantación de la receta electrónica del Sistema
Nacional de Salud.
La suma de estas cuatro circunstancias hace que el riesgo para la salud del levantamiento de la suspensión
de la tasa sea cierto y concentrado precisamente en
quienes más necesidad tienen de la asistencia farmacéutica (ATC 221/2009, de 21 de julio, FJ 4).
Los riesgos para la salud que pudieran ocasionarse de
levantarse la suspensión resultan ciertamente irreparables. Pero la dificultad de reparación también se aprecia en los perjuicios económicos que van a soportar
los usuarios de la sanidad pública en Cataluña, por
la «‘dificultad de deshacer las situaciones creadas»
(AATC 87/2012, de 10 de mayo, FJ 3; y 161/2012, de
13 de septiembre, FJ 3). Por el propio modo de cobrar
la tasa, al dispensar el farmacéutico el medicamento
recetado, minorando la factura que la farmacia pasa al
Servicio Catalán de Salud, será virtualmente imposible –en el caso típico– la restitución al beneficiario de
la prestación farmacéutica de la tasa cobrada durante
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el tiempo de pendencia del presente proceso, si al final
se declarara inconstitucional y nula.
Por último, tampoco se aprecian efectos favorables
para el Sistema Nacional de Salud que supongan una
mayor eficacia en la gestión del gasto farmacéutico. En
efecto, como resulta del anexo I del informe anteriormente citado, i) durante el tiempo de vigencia de la tasa controvertida ha habido Comunidades que, sin imponer tasa alguna, han sido más eficaces en la gestión
del gasto farmacéutico, simplemente mediante la plena implementación de las normas básicas estatales. Es
más, si se compara el gasto final por recetas farmacéuticas en Cataluña con la media en el resto de España,
se aprecia que se ha producido una reducción prácticamente idéntica (anexo II). ii) Además, aunque desde
la entrada en vigor de la norma catalana impugnada se
aprecia una reducción del número de recetas, en Cataluña ha aumentado el gasto medio por receta respecto
del resto de España, pudiendo encontrarse la explicación en que en aquella Comunidad se habría desviado la prescripción hacia medicamentos más caros para
evitar pagar el euro en medicamentos más baratos, en
los que compensa su compra fuera de receta (anexo
III). iii) Por último, se ha evidenciado a través de los
medios de comunicación y denuncias el efecto frontera, es decir, la desviación hacia farmacias de ayuntamientos limítrofes con Cataluña de otras Comunidades Autónomas. Por tanto, se trata de recetas pagadas
por otros Servicios de Salud. No es posible conocer en
qué casos la disminución de recetas producida en Cataluña se debe a que en realidad han sido dispensadas
en farmacias de otras Comunidades Autónomas y que,
por tanto, no supone un ahorro real, sino que es una
desviación hacia las cuentas de otros Servicios de Salud de los españoles. Este efecto frontera, empujando a
la retirada de los fármacos en las farmacias de las Comunidades Autónomas limítrofes, incrementa el gasto
farmacéutico de éstas, y por tanto genera que con los
recursos de la sanidad aragonesa o valenciana se estén
pagando los medicamentos de la sanidad catalana.
Fundamentos jurídicos
1. El objeto de la presente resolución consiste en determinar si procede levantar o mantener la suspensión
de la vigencia que afecta a los arts. 16 (en lo relativo al
nuevo art. 3 bis.1.1, apartado 1, del texto refundido de
la Ley de tasas y precios públicos de la Generalitat de
Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 3/2008,
de 25 de junio) y 41 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos (en lo
sucesivo, Ley 5/2012). La aplicación de dichos preceptos se encuentra suspendida, como consecuencia de la
invocación del art. 161.2 CE, al promoverse el recurso
de inconstitucionalidad contra los mismos por la Presidenta del Gobierno en funciones.
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Estos preceptos establecen, respectivamente, la «tasa
por la prestación de servicios personales y materiales
en el ámbito de la administración de la Administración de Justicia», que la demanda reputa contraria al
art. 6.2 de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), en relación con los
arts. 133.2, 149.1.14 y 157.3 CE, y la «tasa sobre los actos preparatorios y los servicios accesorios de mejora
de la información inherentes al proceso para la prescripción y dispensación de medicamentos y productos
sanitarios mediante la emisión de recetas médicas y
órdenes de dispensación», que se impugna por vulneración de la legislación básica estatal en materia de sanidad, dictada ex art. 149.1.16 CE.
2. Sobre este tipo de incidentes es reiterada nuestra
doctrina según la cual, para decidir acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión acordada
por invocación del art. 161.2 CE, es necesario ponderar, de un lado, los intereses que se encuentran concernidos, tanto el general y público como, en su caso, el particular o privado de las personas afectadas,
y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Igualmente, hemos destacado que esta valoración debe efectuarse mediante el
estricto examen de las situaciones de hecho creadas
y al margen de la viabilidad de las pretensiones que
se formulan en la demanda. Asimismo, este Tribunal
ha precisado que el mantenimiento de la suspensión
requiere que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa, no sólo invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino que es igualmente necesario demostrar o,
al menos, razonar consistentemente su procedencia
y la imposible o difícil reparación de los mismos, ya
que debe partirse en principio de la existencia de una
presunción de constitucionalidad a favor de las normas o actos objeto de conflicto (en este sentido, AATC
24/2011, de 3 de marzo, FJ 2; 44/2011, de 12 de abril,
FJ 2; 239/2012, de 12 de diciembre, FJ 2; y 60/2013, de
26 de febrero, FJ 2).
Así pues, de lo que en este incidente se trata es de dilucidar si los perjuicios que han sido alegados por el
Abogado del Estado, sobre el que pesa la carga de
acreditar la existencia de los perjuicios y la imposible
o difícil reparación de los mismos, tienen la gravedad
y consistencia necesarias como para prevalecer sobre
la presunción de legitimidad de la regulación catalana
y los intereses que se vinculan a su aplicación efectiva.
3. Las dos impugnaciones que afectan a la Ley 5/2012
afectan a sendas figuras tributarias, en concreto a dos
tasas, por lo que a ambas resulta aplicable nuestra
previa doctrina relativa a los perjuicios de naturaleza
económica, según la cual es evidente que éstos quedan condicionados a que, en la Sentencia por la que
se resuelva en su momento el recurso de inconstitucionalidad, se declare que la Comunidad Autónoma,
en el ejercicio de su potestad tributaria, ha vulnera-
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do, bien el art. 6.2 LOFCA, bien la competencia estatal relativa a las bases y coordinación de la sanidad
(art 149.1.16 CE). Por este motivo, en tanto se produce
una decisión sobre el fondo del asunto, los perjuicios económicos alegados por el Abogado del Estado,
aisladamente considerados, no pueden prevalecer sobre la presunción de legitimidad de la ley autonómica.
(AATC 173/2002, de 1 de octubre, FJ 2; y 314/2004,
de 20 de julio, FJ 3, entre otros).
4. Examinaremos en primer lugar los restantes motivos aducidos por el Abogado del Estado para mantener
la suspensión en lo relativo a la «tasa por la prestación
de servicios personales y materiales en el ámbito de la
administración de la Administración de Justicia».
a) Se alega que el coste resultante de la tasa catalana, superpuesta a la tasa estatal regulada por la Ley
10/2012, de 20 de noviembre, podría tener efectos disuasorios en el acceso a la Justicia, debiendo prevalecer el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1
CE) –sin obstáculos de coste excesivo– sobre el interés recaudatorio autonómico. Consecuencia derivada
de lo anterior sería que el acceso a la Justicia y al recurso legal resultaría en Cataluña más obstaculizado
por gravámenes tributarios que en otros ámbitos territoriales, contra la igualdad sustancial de las condiciones de ejercicio de los derechos fundamentales (art.
139.1 CE).
Si bien conviene precisar que la demanda no contiene
tal alegato, en realidad se pone así de manifiesto una
discrepancia acerca de la constitucionalidad del tributo, que remite cabalmente al juicio sobre la validez
constitucional de la norma impugnada, lo que exigiría
entrar en un análisis de fondo que resulta vedado en incidentes de esta naturaleza cautelar. Como señalamos
en el ATC 173/2002, FJ 5, la discrepancia de fondo
«no puede ser admitida para acordar un eventual mantenimiento de la suspensión (por todos, ATC193/1999,
de 21 de julio, FJ 4), dado que la decisión sobre la ratificación o la rectificación de la medida cautelar automática ha de ser adoptada con total abstracción de la
cuestión de fondo objeto del proceso, acerca de la cual
debe soslayarse cualquier reflexión, evitando el riesgo
de prejuzgarla (entre otros, AATC 382/1993, de 1 de
diciembre, FJ 2; 347/1995, de 19 de diciembre, FJ 2; y
195/1999, de 21 de julio, FJ 1)».
Desde la perspectiva estrictamente cautelar propia
de este incidente, en cuanto al derecho de acceso a la
Justicia, conviene recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, «[s]i los justiciables no
abonan el coste del funcionamiento de la justicia, el
Poder judicial debe ser financiado mediante impuestos, sufragados por los contribuyentes. Aunque resulta
evidente que la justicia, en tanto que garantía del Estado de Derecho, implica beneficios colectivos que trascienden el interés del justiciable considerado individualmente, lo cierto es que la financiación pura mediante
impuestos conlleva siempre que los ciudadanos que
4.87.10.
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nunca acuden ante los Tribunales estarían coadyuvando a financiar las actuaciones realizadas por los Juzgados y las Salas de Justicia en beneficio de quienes demandan justicia una, varias o muchas veces. Optar por
un modelo de financiación de la justicia... es una decisión que, en una democracia, como la que establece la
Constitución española, corresponde al legislador (STC
20/2012, de 16 de febrero, FJ 8).
Subrayamos también entonces que «la Constitución
no ha proclamado la gratuidad de la administración
de justicia, sino “un derecho a la gratuidad de la justicia... en los casos y en la forma que el legislador determine”, tal y como dispone el art. 119 CE», régimen
de gratuidad que aparece respetado en la Ley catalana
5/2012, en concreto en el art. 3 bis.1.3, que entre otras
exenciones incluye en su apartado 2 a) a las personas
físicas o jurídicas que tengan reconocido el derecho a
la asistencia jurídica gratuita.
Por otra parte, según se desprende del art. 3 bis.1.7 de
la Ley catalana 5/2012, el incumplimiento del régimen de autoliquidación de la tasa catalana no conlleva obstáculo alguno a la tramitación de las acciones
judiciales instadas por los sujetos pasivos. Según este
precepto, corresponde a los Secretarios Judiciales, de
acuerdo con el deber de colaboración contemplado en
el art. 452.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la
comprobación de las autoliquidaciones y las exenciones subjetivas y, en caso de incumplimiento de la obligación de presentar los justificantes de la autoliquidación de la tasa por parte de los sujetos pasivos, deben
ponerlo en conocimiento del departamento autonómico competente en materia de justicia, gestor de la tasa.
Por tanto, el pago o impago de la tasa no afecta a la
Administración de Justicia, en el sentido de que no impide el acceso a la Justicia ni, en definitiva, el ejercicio
de la función jurisdiccional.
b) El Abogado del Estado califica de hipótesis indemostrada el supuesto deterioro del servicio público de
la Justicia por no poder contar con el rendimiento de la
tasa, al no ofrecerse por las representaciones procesales de la Generalitat o del Parlamento de Cataluña datos sobre los costes que representa el servicio, ni precisar qué programas quedarían faltos de financiación.
No podemos adentrarnos en este planteamiento, porque supone desplazar a la parte demandada la carga de
acreditar la existencia de los perjuicios y su imposible
o difícil reparación, y como ya hemos señalado, en este trámite procesal tal acreditación atañe al Abogado
del Estado.
c) El Abogado del Estado alega que el levantamiento de la suspensión originaría dificultades en la gestión de la devolución de la tasa autonómica en caso de
un eventual pronunciamiento favorable al recurso, que
entorpecería el funcionamiento de la Administración
de Justicia, teniendo en cuenta el gran número de sujetos pasivos afectados, como consecuencia del abultado
volumen de asuntos nuevos ingresados en Cataluña.

Informació

113

17 de juny de 2013

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Este motivo debe ser acogido, si bien matizado en los
términos que se exponen a continuación. En el ATC
173/2002, FJ 3, tuvimos en cuenta que «el reducido
número de afectados por el tributo autonómico permite que, en caso de una eventual futura declaración de
inconstitucionalidad de la norma legal impugnada, sea
fácil la identificación de los afectados y la devolución
del impuesto recaudado, razón por la cual las cargas y
molestias que las operaciones de devolución pudieran
producir respecto a los intereses particulares de las
empresas afectadas deben ceder ante los más graves
perjuicios que para los intereses generales de la Hacienda de la Comunidad Autónoma tendría la merma de
los ingresos presupuestados».
En el mismo sentido nos hemos pronunciado en el reciente ATC 60/2013, de 26 de febrero, FJ 5: «en esta
ocasión, el criterio determinante del levantamiento de
la suspensión debe ser el mismo que utilizamos en los
AATC 253/1992, de 9 de septiembre, y 417/1997, de
16 de diciembre, esto es, que “en supuestos como el
presente es determinante el hecho de que los sujetos
pasivos del impuesto sean poco numerosos y perfectamente identificables, ya que, en tal hipótesis –y así
sucede con toda evidencia en relación con el tributo
recurrido–, no serían excesivamente onerosas las cargas, molestias y costes que, en su caso, conllevarían
las operaciones de devolución de las cantidades ya ingresadas” (FJ 5 de la última resolución citada).»
Resulta por tanto un criterio consolidado que, para decidir acerca del mantenimiento o levantamiento de la
suspensión en supuestos de esta naturaleza, aunque se
trate de perjuicios de carácter patrimonial y privado,
su relevancia ha de ponderarse en función del número de afectados y de su posible identificación. Ciertamente, en el presente caso, resulta perfectamente posible la identificación de los afectados, pero el volumen
de afectados sería considerablemente superior a los
que dieron lugar a las citadas resoluciones. En efecto, de acuerdo con los datos contenidos en el informe
del Ministerio de Justicia aportado por el Abogado del
Estado, que a su vez cita las estadísticas oficiales del
Consejo General del Poder Judicial, en 2011 el número
de nuevos asuntos civiles ingresados en Cataluña fue
de 286.635, y en el orden contencioso-administrativo
fueron 22.187. Incluso teniendo en cuenta, como indica dicho informe, que no todos estos asuntos estarían
sometidos a la exigencia de pago (por los supuestos
de exención contemplados en el art. art. 3 bis.1 3), la
proyección temporal del mencionado dato estadístico
arroja una cifra excesivamente elevada, que nos conduce a considerar desproporcionadamente onerosa para el conjunto de los sujetos pasivos la reparación del
perjuicio a través de las operaciones de devolución.
Por tanto, si bien no ha quedado acreditado que, de
producirse esta eventualidad, quedara entorpecido el
funcionamiento de la Administración de Justicia, pues
se deduce del art. 3 bis.1.7 de la Ley catalana 5/2012
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que la gestión del tributo corresponde a la Administración autonómica, por lo que únicamente recaería sobre
ésta la carga administrativa de la devolución de la tasa,
sin incidencia alguna en el normal desenvolvimiento
de la función jurisdiccional, lo cierto es que el abultado volumen de las operaciones de devolución, con
las cargas y molestias que pudieran conllevar, aconseja mantener la suspensión.
La anterior conclusión nos exime de profundizar en el
último argumento del Abogado del Estado, que concluye señalando que el interés recaudatorio presente
debe valorarse en sus justos términos, siendo muy pequeño si se compara con la petición de recursos financieros dirigida por la Comunidad Autónoma al fondo
de liquidez autonómico, al representar sólo un 0,12 por
100 de la apelación al fondo de liquidez autonómica.
No obstante, cabe apuntar que tal comparación no podría servir como parámetro para justificar el mantenimiento de la suspensión de la Ley catalana 5/2012 ni,
en definitiva, para medir el interés recaudatorio presente, que quedaría distorsionado de no ponderarse en
sumatorio. La consecución del objetivo de estabilidad
presupuestaria, principio consagrado en el art. 135.1
CE, será la resultante lógica de una combinación de
medidas que afectarán tanto a los ingresos como a los
gastos públicos, en todo caso presidida por el respeto
al principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas (art. 156.1 CE). A este objetivo responde la Ley catalana 5/2012, como refleja su exposición
de motivos, y concretamente la medida recaudatoria
subyacente en la tasa controvertida, cuya cuantía relativamente modesta –en los términos comparativos que
se nos proponen– no es relevante, al quedar aislada de
la cifra de recaudación global obtenida por la Comunidad Autónoma en aplicación de su política fiscal, considerada en su conjunto.
5. Nos corresponde ahora abordar los motivos que sustentan la petición de mantenimiento de la suspensión
de la «tasa sobre los actos preparatorios y los servicios
accesorios de mejora de la información inherentes al
proceso para la prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios mediante la emisión
de recetas médicas y órdenes de dispensación».
a) Desde perspectivas opuestas a las que ahora sustentan las partes, hemos tenido ocasión de pronunciarnos
sobre los principales intereses en presencia, que también ahora habremos de ponderar. De una parte, «la
sostenibilidad del sistema sanitario público impone
a todos los poderes públicos la necesidad de adoptar
medidas de racionalización y contención del gasto farmacéutico pues es uno de los principales componentes
del gasto sanitario y en el que más pueden incidir las
políticas de control del mismo, tanto más necesarias
en una situación como la actual caracterizada por una
exigente reducción del gasto público. La contención y
reducción del gasto farmacéutico es, por tanto, un objetivo a conseguir por la totalidad de las estructuras
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del Sistema Nacional de Salud» (ATC 95/2011, de 21
de junio, FJ 5; en el mismo sentido, AATC 96/2011,
de 21 de junio, FJ 6; 147/2012, de 16 de julio, FJ 6;
238/2012, de 12 de diciembre, FJ 3; 239/2012, de 12 de
diciembre, FJ 6).
De otra parte, «el interés general de preservar el derecho a la salud consagrado en el art. 43 CE. Esa contraposición también tiene proyecciones individuales
puesto que la garantía del derecho a la salud no sólo
tiene una dimensión general asociada a la idea de salvaguarda de la salud pública, sino una dimensión particular conectada con la afectación del derecho a la
salud individual de las personas receptoras de las medidas adoptadas por los Gobiernos estatal y autonómico... Para que este Tribunal valore los intereses vinculados a la garantía del derecho a la salud, es preciso
acudir a lo dispuesto en el art. 43 CE, en relación con
el deber de todos los poderes públicos de garantizar a
todos los ciudadanos el derecho a la protección de la
salud, cuya tutela les corresponde y ha de ser articulada “a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios» (art. 43.1 y 2 CE)” (STC
126/2008, de 27 de octubre, FJ 6). Si, además del mandato constitucional, se tiene en cuenta, como ya lo ha
hecho este Tribunal, la vinculación entre el principio
rector del art. 43 CE y el art. 15 CE que recoge el derecho fundamental a la vida y a la integridad física
y moral, en el sentido de lo reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (por todos asunto
VO c. Francia de 8 de julio de 2004), resulta evidente
que los intereses generales y públicos, vinculados a la
promoción y garantía del derecho a la salud, son intereses asociados a la defensa de bienes constitucionales
particularmente sensibles» (ATC 239/2012, de 12 de
diciembre, FJ 5).
En relación con estos últimos, el Abogado del Estado alega que, a pesar de la reducida cuantía de la tasa (un euro por receta), puede ésta erigirse en barrera
que impida el acceso a la prestación farmacéutica de
los usuarios con menos recursos y mayores necesidades, puesto que se suma a la aportación (»c«opago»)
regida por la legislación estatal, lo que puede suponer
riesgos irreparables para la salud, riesgos concentrados en quienes tienen mayor necesidad de la asistencia
farmacéutica.
Desde la perspectiva cautelar propia de este incidente, procede descartar que pueda justificarse en esta
alegación el mantenimiento de la suspensión, ya que,
como hemos señalado con anterioridad, «el perjuicio
económico que, para el objetivo de control del déficit supondría el levantamiento de la suspensión parece claro, no puede quedar desvirtuado por el efectivo perjuicio que pudiera derivarse para los individuos
usuarios del sistema de salud, al incrementarse el porcentaje de copago» (ATC 239/2012, de 12 de diciembre, FJ 6). Sensu contrario al supuesto examinado en
el mismo Auto y fundamento jurídico, pero con idén4.87.10.
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tica razón de decidir, tampoco ahora cabe apreciar
una reducción de la calidad y eficacia de la prestación
farmacéutica que revierta en una lesión del derecho a
la protección de la salud, puesto que los argumentos
relativos a la adherencia al tratamiento y al impacto
económico de la norma autonómica sobre los pensionistas se formulan con un carácter marcadamente hipotético que en ningún momento se concretan ni justifican.
Por otra parte, de acuerdo con el art. 21.22.5 del Decreto Legislativo 3/2008, de 25 de junio, añadido por
el art. 41 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012,
de 20 de marzo, quedan exentos del pago de la tasa los
perceptores de una pensión no contributiva, los beneficiarios del programa de la renta mínima de inserción,
los perceptores de la prestación económica para el
mantenimiento de necesidades básicas, los perceptores de la prestación de la Ley de integración social de
los minusválidos y los beneficiarios del fondo de asistencia social (apartado a), y se establece un límite anual que implica la exención a partir de la dispensación
de 61 recetas a un mismo sujeto pasivo (apartado e),
de modo que cabe considerar que el legislador ha tenido en cuenta la situación de los colectivos económicamente más desfavorecidos y de los enfermos crónicos,
lo que, unido a la reducida cuantía de la tasa, permite
descartar que la misma suponga un riesgo irreparable
para la salud, en cuanto justificación del mantenimiento de la suspensión.
b) La dificultad de reparación se aprecia también por
el Abogado del Estado en los perjuicios económicos
que van a soportar los usuarios, por la «dificultad de
deshacer las situaciones creadas» (AATC 87/2012, de
10 de mayo, FJ 3; y 161/2012, de 13 de septiembre, FJ
3), ya que, al cobrarse la tasa en el momento de dispensar el medicamento recetado, sería virtualmente
imposible la restitución al beneficiario de la prestación
farmacéutica de la tasa cobrada durante el tiempo de
pendencia del presente proceso, en la eventualidad de
que fuera declarada inconstitucional y nula.
Atendiendo a lo ya razonado en el precedente fundamento jurídico 4 c), al que procede remitirse, hemos
de apreciar que también concurre aquí, efectivamente,
una dificultad de reparación que justifica el mantenimiento de la suspensión. Estando el hecho imponible
de la tasa asociado a la prescripción y dispensación
de medicamentos y productos sanitarios mediante la
emisión de recetas médicas, el número de sujetos pasivos afectados, aunque pudieran ser identificados a través de la trazabilidad inherente al sistema de receta
electrónica, tendría carácter masivo. Así se deduce de
los datos aportados por el Abogado del Estado a través
del informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que refleja las recetas facturadas en
Cataluña en el período julio-noviembre 2012, y cuyo
promedio mensual asciende a 10.077.842.
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Ello evidencia no sólo el carácter excesivamente oneroso de las cargas, molestias y costes que, en su caso,
conllevarían para los sujetos pasivos las operaciones
de devolución de las cantidades ya ingresadas, sino
también para la propia Administración autonómica,
que se vería obligada a arbitrar un procedimiento de
devolución individualizado con unos costes de gestión
que, incluso, podrían llegar a superar la cuantía recaudada por la propia exacción de la tasa.
c) No pueden tomarse en consideración las restantes
alegaciones del Abogado del Estado. La comparación
del gasto final de Cataluña con la media del resto de
España, en la que no aprecia efectos favorables para el
Sistema Nacional de Salud que supongan una mayor
eficacia en la gestión del gasto farmacéutico, no afecta
a lo discutido en el presente incidente, ceñido a ponderar los perjuicios de imposible o difícil reparación que
puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento
de la suspensión, a cuyo efecto no es relevante la comparación de la tasa controvertida con las alternativas
adoptadas por otras Comunidades Autónomas para la
contención del gasto farmacéutico.
En cuanto a la desviación de la prescripción hacia medicamentos más caros o el efecto frontera que se dice evidenciado, por desviación de la adquisición hacia otras Comunidades Autónomas, incrementando el
gasto farmacéutico de otros Servicios de Salud, no se
aportan datos que permitan acreditar y cuantificar estos extremos y el perjuicio que puedan producir, lo que
nos sitúa en el campo de la mera conjetura o hipótesis.
Por todo lo expuesto, el Pleno

Recurs d’inconstitucionalitat 7279/2012, interposat pel president del Govern de l’Estat contra el Decret llei 5/2012, del 18 de desembre, de l’impost sobre els dipòsits en les
entitats de crèdit
Tram. 381-00002/10

Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre
la suspensió
Reg. 18190 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 04.06.2013

Tribunal Constitucional
Pleno
Auto: 123/2013
Fecha: 21/05/2013
Sala: Pleno
Magistrados: Excms. Srs. don Pascual Sala Sánchez,
don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón
Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José
Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don
Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de
los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don
Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y
don Juan José González Rivas
Núm. registro: 7279-2012
Asunto: Recurso de inconstitucionalidad 7279-2012
Fallo: Levantar la suspensión del Decreto-ley de Cataluña 5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre
los depósitos en las entidades de crédito.

Acuerda
Mantener la suspensión de la vigencia de los arts. 16
(en lo relativo al nuevo art. 3 bis.1.1, apartado 1, del
texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos
de la Generalitat de Cataluña, aprobado por Decreto
Legislativo 3/2008, de 25 de junio) y 41 de la Ley del
Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de
medidas fiscales, financieras y administrativas y de
creación del Impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos.
Madrid, a veintiuno de mayo de dos mil trece.

Núm. 101

Auto
Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el Registro General
de este Tribunal Constitucional el día 28 de diciembre
de 2012 el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre
los depósitos en las entidades de crédito.
El Abogado del Estado invocó el art. 161.2 CE a fin de
que se acordase la suspensión de la norma impugnada
en el presente recurso de inconstitucionalidad.
2. Por providencia de 15 de enero de 2013 el Pleno del
Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección Segunda, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad y dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC),
al Congreso de los Diputados y al Senado así como a
la Generalitat y al Parlamento de Cataluña, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que en el pla-
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zo de quince días pudieran personarse en el proceso
y formular las alegaciones que estimaren convenientes. Asimismo, se tuvo por invocado por el Presidente
del Gobierno el art. 161.2 LOTC, lo que, a su tenor y
conforme dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso
–28 de diciembre de 2012– para las partes del proceso
y desde el día en que aparezca publicada la suspensión
en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros, lo
que se comunicó a los Presidentes del Gobierno de la
Generalitat y del Parlamento de Cataluña. Por último,
también se ordenó publicar la incoación del recurso en
el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial
de la Generalitat de Cataluña».
3. El Presidente del Congreso de los Diputados, mediante escrito registrado el día 25 de enero, comunicó
que la Mesa de la Cámara, en su reunión del día 22 de
enero de 2013, había acordado que la Cámara se personase en este procedimiento y ofrecer su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
4. Mediante escrito registrado el 30 de enero, el Presidente del Senado comunicó que la Cámara se personaba en el proceso, ofreciendo su colaboración.
5. Por escrito registrado el 5 de febrero, los Abogados
de la Generalitat de Cataluña presentaron sus alegaciones interesando la desestimación íntegra del recurso
de inconstitucionalidad.
6. El Letrado del Parlamento de Cataluña cumplimentó el trámite de alegaciones mediante escrito registrado el 18 de febrero en el que solicita la desestimación
del recurso de inconstitucionalidad.
7. Próximo a finalizar el término de cinco meses que
señala el art. 161.2 CE desde que se produjo la suspensión del Decreto-ley de Cataluña 5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito, el Pleno, mediante providencia de 19 de
febrero, acordó oír a las partes personadas –Abogado
del Estado y representaciones legales de la Generalitat y del Parlamento catalanes– para que, en el plazo
de cinco días, expusieran lo que estimasen conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de dicha
suspensión.
8. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado
en este Tribunal el 28 de febrero, formuló sus alegaciones interesando el mantenimiento de la suspensión,
por los motivos que, sintéticamente, se exponen a continuación.
Comienza el Abogado del Estado recordando la doctrina constitucional sobre la resolución de este tipo de
incidentes, conforme a la cual es necesario ponderar,
de un lado, los intereses implicados, tanto el general
y público como el particular o privado de las personas afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposible
o difícil reparación resultantes del mantenimiento o
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levantamiento de la suspensión. Esta valoración debe hacerse mediante el examen de las situaciones de
hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones contenidas en la demanda (ATC 88/2008,
de 2 de abril, FJ 2, con cita de otros). En definitiva,
ha de procederse a una consideración de la gravedad
de los perjuicios que originarían las situaciones de
hecho que previsiblemente se producirían en caso de
que se levantara o se mantuviera la suspensión. Aunque el Tribunal Constitucional se refiere a las situaciones de hecho creadas, la realidad –dirá el Abogado
del Estado– es que lo que con más frecuencia se ha de
examinar son las situaciones de hecho que, con cierto
grado de previsibilidad, puedan producirse en el caso de levantarse la suspensión y aplicarse las normas
recurridas. Así, estima indudable que lo que habrá de
dilucidarse es si la hipótesis que formula respecto a la
probabilidad de los perjuicios que ocasionaría la aplicación de la norma recurrida está lo suficientemente
fundada.
A continuación alude al contenido de la norma impugnada en este proceso señalando que se plantean ahora cuestiones no resueltas por la STC 210/2012, de 14
de noviembre, relativa a la Ley extremeña 14/2001, de
29 de noviembre, reguladora del impuesto sobre depósitos en las entidades de crédito, en especial las derivadas de la aprobación de la Ley 16/2012, de 27 de
diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas
públicas y al impulso de la actividad económica, norma que introduce un impuesto estatal análogo al autonómico previsto en la norma impugnada, pero de tipo
impositivo fijado inicialmente en cero.
Examinando ya los que califica como graves e irreparables perjuicios que habría de ocasionar el levantamiento de la suspensión de la vigencia del Decreto-ley
5/2012, alude en primer lugar a la doctrina del ATC
173/2002, de 1 de octubre, en el que el Tribunal acordó «Levantar la suspensión de la vigencia de la Ley de
la Asamblea de Extremadura 14/2001, de 29 de noviembre, del impuesto sobre depósitos de las entidades
de crédito», con fundamento en que «el reducido número de afectados por el tributo autonómico permite
que, en caso de una eventual futura declaración de inconstitucionalidad de la norma legal impugnada, sea
fácil la identificación de los afectados y la devolución
del impuesto recaudado, razón por la cual las cargas y
molestias que las operaciones de devolución pudieran
producir respecto a los intereses particulares de las
empresas afectadas deben ceder ante los más graves
perjuicios que para los intereses generales de la Hacienda de la Comunidad Autónoma tendría la merma
de los ingresos presupuestados». Estima sin embargo
que las actuales circunstancias son distintas a las que
concurrían al dictarse el mencionado ATC 173/2012,
ya que hasta 2008 no existía ninguna duda acerca de
la solvencia de las entidades financieras pero desde esa
fecha la intensidad de la crisis ha afectado severamen-
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te al sector financiero y, singularmente, al español. Para ilustrar esta afirmación el Abogado del Estado cita
extractos de los informes anuales del Banco de España
correspondientes a los años 2008, 2009 y 2011. En relación específicamente con las entidades financieras
cita el informe de estabilidad financiera de noviembre
de 2012 del que destaca las afirmaciones relativas al
recrudecimiento de las tensiones financieras en el área
euro que tuvieron lugar entre el mes de mayo y finales
de julio de 2012, lo que generó dudas sobre el sector
financiero español y la calidad de sus balances. Indica, además, que el sector está sometido a un proceso
de reforma consistente en la capitalización y reestructuración que ha precisado de asistencia financiera externa, recogida en un memorándum de entendimiento
entre las autoridades españolas y las europeas que se
concretó en un importe de hasta 100.000 millones de
euros destinados a reforzar la solvencia de las entidades con déficit de capital. Concluye, por tanto, que el
sector bancario ha venido desarrollando su actividad
en un entorno caracterizado por las tensiones en los
mercados financieros internacionales, por la debilidad
de la economía real y por su propio proceso de reestructuración y capitalización. Circunstancias todas
ellas que provocaron la reducción del crédito al sector
privado residente. Igualmente alude al aumento de la
morosidad que sufre el sector, a las dificultades de acceso a la financiación de los mercados mayoristas, la
disminución de los depósitos minoristas y la presión a
la baja de la rentabilidad de las entidades, lo que conlleva resultados negativos para el conjunto del sector.
A partir de las anteriores afirmaciones el Abogado del
Estado alude ya a los perjuicios que la aplicación del
Decreto-ley 5/2012 produciría: a) para el sector de las
entidades de crédito y su reestructuración y b) para el
acceso al crédito de las empresas y economías domésticas y, por extensión, para el crecimiento económico.
En cuanto a los primeros toma, para valorar adecuadamente los perjuicios, una serie de datos que afirma
extraídos de la página web de la Asociación Española
de Banca, los cuales, a su vez, se toman, en lo relativo a los resultados del sector, del «Boletín Estadístico
del Banco de España». Señala que los perjuicios que
causa la norma se contemplan mejor si se realiza el
ejercicio de generalizar todo el impuesto al territorio
nacional, ejercicio admitido por el Tribunal en el ATC
87/2012, de 10 de mayo, FJ 4. Así, indica que el coste
fiscal directo del impuesto sobre los depósitos en las
entidades de crédito catalán ascendería a 866 millones
de euros y, si se generalizase en todas las Comunidades Autónomas, se elevaría a 5.095 millones de euros,
lo que hubiera convertido el resultado positivo de la
actividad de explotación de 4.189 millones en 2011 en
un resultado negativo de 906 millones de euros, con
un todavía mayor impacto en el año 2012 pues durante
los seis primeros meses las entidades de depósito registraron un resultado consolidado de -3.124 millones
de euros. Por otro lado, indica que la hipótesis de la
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extensión del impuesto no es irrazonable, habida cuenta de su existencia en cinco Comunidades Autónomas
que han seguido el inicial modelo del impuesto extremeño y que, además, el examen consolidado del impuesto en todo el territorio resulta imprescindible para
evaluar los perjuicios derivados del levantamiento de
la suspensión, dado que éstos solamente se perciben
en relación con el resultado de explotación de las entidades de crédito, no estando este dato disponible por
Comunidades Autónomas.
Como consecuencia de la aplicación del tributo el Abogado del Estado estima que, «en primer lugar, posiblemente aumentarían las necesidades de financiación de
gran número de entidades que habrían de acudir a la
línea de crédito solicitada por España a la Unión Europea; pero es que posiblemente el ajuste de todas las
entidades debería ser mucho más duro para ajustar la
correspondiente cuenta de explotación, afectando a la
confianza en el sector y al empleo en el mismo».
En relación con los perjuicios para el acceso al crédito
de las empresas y economías domésticas y, por tanto,
para el crecimiento económico, el Abogado del Estado
remite, nuevamente a la página web de la Asociación
Española de Banca, para destacar el elevado endeudamiento de empresas y familias, lo que determina que
los depósitos captados sean insuficientes para alcanzar
a financiar la totalidad del crédito a empresas y familias, insuficiencia que se ha cubierto tradicionalmente
mediante el recurso a los mercados de valores de renta fija. Sin embargo, la crisis económica ha provocado una fuerte contracción de los mercados de deuda
en general y de los habitualmente utilizados por las
entidades españolas en particular, afectados además
por el descenso en la calificación de la deuda española y la consiguiente elevación del coste de financiación. Todo ello introduce una fuerte presión en la evolución del crédito a empresas y familias, presión que
se acrecienta por la línea descendente mantenida por
los depósitos en 2011 y 2012. En esa situación estima
el Abogado del Estado que no hace falta ser un experto
economista para entender que cualquier elemento que
pudiese afectar negativamente a la cifra de depósitos,
como podría ser una mayor tributación, supone mayores restricciones para que las entidades bancarias puedan conseguir financiación e, inevitablemente, tendrá
efectos en una mayor contracción del crédito a familias y empresas con efectos también en el consumo y
en la inversión productiva, por lo que se estaría provocando una reducción de la actividad económica con el
consiguiente aumento del desempleo.
9. El Letrado del Parlamento de Cataluña presentó sus
alegaciones por escrito registrado el día 5 de marzo,
solicitando el levantamiento de la suspensión por las
razones de las que, seguidamente se deja constancia.
Menciona, en primer lugar, la doctrina consolidada de
este Tribunal, relativa a los aspectos que han de tenerse en cuenta para decidir sobre el mantenimiento
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o levantamiento de la suspensión, citando al respecto
el ATC 10/2013, de 15 de enero. Destaca que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto se debe fundamentalmente a motivos formales que, en ningún caso,
suponen un argumento demostrativo de la existencia
de perjuicios materiales. Por ello estima que, al margen de los motivos aducidos por el Presidente del Gobierno en su recurso, ha de tenerse en cuenta el contenido material de la norma impugnada y los efectos
que su vigencia pueda tener, partiendo de la presunción de constitucionalidad de la norma, que se ve reforzada en este caso por su similitud con el impuesto
extremeño, cuya constitucionalidad fue confirmada en
la STC 210/2012.
Examinando ya los intereses concernidos por la suspensión señala que la aplicación de la norma conllevaría unos ingresos adicionales para la Generalitat de
Cataluña de unos quinientos millones de euros. Ingresos cuyo destino es genérico para cubrir cualesquiera gastos incluidos en el presupuesto de la Generalitat, sin perjuicio de que su creación se justifica por las
especiales circunstancias que atraviesa la Comunidad
Autónoma y constituye una medida necesaria para alcanzar nuevas fuentes de financiación que permitan
cumplir los objetivos de déficit y deuda pública en un
contexto marcado por la persistente caída en los ingresos públicos y la imposibilidad de acudir a los mercados para obtener una financiación razonable. Estas
dificultades no solamente ponen en riesgo el cumplimiento del objetivo de déficit sino también la prestación de servicios autonómicos esenciales, como sanidad, educación o atención a las personas en situación
de dependencia.
El Letrado del Parlamento de Cataluña indica que los
sujetos pasivos afectados por la norma son un total
de cuarenta y siete, por lo que sería aplicable aquí la
doctrina del ATC 417/1997, relativo precisamente al
levantamiento o mantenimiento de la suspensión que
pesaba sobre otra figura tributaria. Por otro lado, remarca que el perjuicio no es especialmente grave para los sujetos pasivos, pues el objeto de gravamen no
es la actividad bancaria de captación sino únicamente el pasivo acumulado por la captación de depósitos,
de manera que grava el pasivo captado como elemento
susceptible de generar ingresos. Desde esta perspectiva indica que, de acuerdo con los datos de la Dirección
General de Tributos de la Generalitat de Cataluña, la
cifra total de depósitos captados sería de ciento ochenta mil millones de euros, con lo que el tipo efectivo
global del impuesto se situaría ligeramente por debajo del 0,28 por ciento. Porcentaje que tiene relevancia
en cuanto que, atendiendo a las recomendaciones del
Banco de España en cuanto a la remuneración de los
depósitos, los costes de captación de pasivo por las entidades de crédito se han reducido del año 2012 a 2014
en dos puntos porcentuales, lo que supone que existe
margen más que suficiente para absorber los costes tributarios sin perjudicar gravemente los beneficios em4.87.10.
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presariales. Añade que, en el hipotético caso de que el
Decreto-ley fuera declarado inconstitucional, la aplicación de los preceptos impugnados no determinaría
perjuicios graves o irreparables, puesto que el reducido número de contribuyentes permite la plena identificación de los sujetos pasivos y la cuantificación de las
cantidades ingresadas.
10. La representación procesal de la Generalitat de Cataluña interesó el levantamiento de la suspensión por
las razones contenidas en su escrito registrado en este Tribunal Constitucional el día 6 de marzo de 2013.
La Abogada de la Generalitat de Cataluña expone la
doctrina constitucional acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión, señalando que la ponderación propia de este incidente ha de partir de la
presunción de constitucionalidad de la norma, ponderación de los intereses en presencia que ha de realizarse prescindiendo de cualquier consideración sobre el
Fondo de liquidez autonómica del asunto y mediante
el estricto examen de las situaciones de hecho creadas.
Finalmente señala que la carga probatoria de los daños
derivados de la vigencia de los preceptos impugnados
corresponde al Gobierno, en el bien entendido que los
daños alegados han de ser actuales y ciertos y no meramente hipotéticos.
Tras aludir a la presunción de constitucionalidad del
Decreto-ley 5/2012, la representación procesal de la
Generalitat de Cataluña señala que el levantamiento
de la suspensión no ocasiona daños irreversibles o de
difícil reparación, reales y efectivos, a los intereses generales ni a los de terceros. Para llegar a esa conclusión pone de manifiesto la analogía del tributo catalán
con otros similares existentes en otras Comunidades
Autónomas, como Extremadura (objeto de la STC
210/2012), Andalucía, Canarias o Asturias. En paralelo a estos tributos e inmediatamente después de la
STC 210/2012, la Ley estatal 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al
impulso de la actividad económica, introdujo, mediante una enmienda del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, un impuesto estatal sobre los depósitos
en las entidades de crédito. El tipo de gravamen aplicable es del 0 por 100 y se reconoce la obligación de
compensación derivada del art. 6.2 de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas
(LOFCA) si bien se excluye, de modo contrario a esta
Ley Orgánica, a los tributos autonómicos creados con
posterioridad al 1 de diciembre de 2012 (art. 19.13).
A su juicio, esta regulación es susceptible de dos interpretaciones opuestas respecto a la incidencia del tributo estatal sobre los autonómicos preexistentes, siendo,
por tanto, también diferentes, los efectos del levantamiento de la suspensión según se mantenga una u otra
interpretación.
Analiza a continuación las dos interpretaciones que
propone. La primera, que califica como la más plausi-
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ble, se basa en considerar que los impuestos estatal y
autonómico son equivalentes e incurren por ello en el
supuesto de incompatibilidad que, conforme a la Ley
Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas, determina la inexigibilidad de los tributos autonómicos y el correlativo deber del Estado de adoptar
medidas complementarias para contrarrestar la minoración de ingresos autonómicos. De admitirse esta
interpretación la Abogada de la Generalitat de Cataluña estima que es indudable que el mantenimiento de
la vigencia del Decreto-ley 5/2012 no causaría perjuicio alguno y únicamente obliga al Estado a cumplir el
deber legal que le impone el art. 6.2 LOFCA. Estima
que la limitación establecida en el art. 19 de la Ley
16/2012 ha de reputarse contraria a la Ley Orgánica
de financiación de las Comunidades Autónomas y, por
tanto, inconstitucional y nula. Tampoco frente a terceros se causarían perjuicios pues el tributo autonómico
quedaría desplazado por el estatal creado por el art.
19 de la Ley 16/2012 que establece un tipo del cero
por ciento.
La segunda interpretación, que califica a la vez de heterodoxa y obligada por el tenor del art. 19.13 de la
Ley 16/2012, parte de considerar que el impuesto estatal no es equivalente a los autonómicos, dado que no
persigue finalidades recaudatorias sino otras finalidades extrafiscales, en los términos de la doctrina constitucional (con cita al efecto de la STC 122/2012, FJ 4).
Y ello aunque esa finalidad sea tan cuestionable como la de gravar formalmente el mismo hecho imponible ya gravado por los tributos autonómicos, lo que
se traduce en una notoria vulneración por menoscabo
de la competencia autonómica para el establecimiento de tributos propios, eliminado la virtualidad de la
STC 210/2012, relativa al impuesto extremeño, pues
no puede entenderse que con ello se lleve a cabo, como
pretende la exposición de motivos de la Ley 16/2012,
armonización alguna en la tributación. En el caso de
admitirse esta interpretación, estima que el levantamiento de la suspensión no infringiría ningún daño a los
intereses generales ya que la recaudación del impuesto
autonómico no interferiría en el estatal, al tener este
un tipo cero. Tampoco habría daños respecto a terceros, pues el pago del tributo se integra dentro del deber de contribución a los gastos públicos del art. 31.1
CE. Y si finalmente se declarase la inconstitucionalidad tampoco habría inconveniente en la devolución de
lo recaudado al tratarse de un impuesto que grava a
un número reducido de contribuyentes perfectamente
identificados, cuyo número se estima en unos cuarenta y siete.
Por otra parte, afirma la representación procesal de
la Generalitat de Cataluña que la eventual prórroga
de la vigencia de la suspensión causaría a las finanzas de la Generalitat perjuicios de imposible o difícil
reparación. Por un lado el mantenimiento de la suspensión impediría a la Generalitat que requiriese al
Estado para que adoptara las medidas oportunas pa4.87.10.
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ra compensar por la minoración de ingresos derivada del desplazamiento del impuesto autonómico por
el estatal. Quebranto que cifra en más de 500 millones de euros, cifra estimada de recaudación, conforme
al informe de la Dirección General de Tributos de la
Generalitat de Cataluña que adjunta a su escrito. Reitera al respecto que no puede negarse a la Generalitat
el derecho a obtener la compensación por el hecho de
que el art. 19.8 de la Ley 16/2012 la excluya, ya que se
trata de una previsión contraria al art. 6.2 LOFCA. Si
por el contrario se entendiera que ambos tributos no
son equivalentes y son compatibles, el mantenimiento
de la suspensión causaría graves perjuicios al impedirle recaudar dicho impuesto y obtener ingresos por
el importe estimado de 500 millones de euros. En uno
u otro caso, falta de compensación o falta de recaudación directa, se minoran los ingresos autonómicos
y se agravará el déficit de la Generalitat de Cataluña,
impidiendo que se pueda cumplir el objetivo de déficit
público fijado para el año 2013 que se ha establecido
en un 0,7 por 100.
Fundamentos jurídicos
1. El objeto de la presente resolución consiste en determinar si procede levantar o mantener la suspensión de
la vigencia que afecta al Decreto-ley del Parlamento
de Cataluña 5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto
sobre los depósitos en las entidades de crédito, que se
encuentra suspendido en su aplicación, como consecuencia de la invocación del art. 161.2 CE, al promoverse
el recurso de inconstitucionalidad contra el mismo por
el Presidente del Gobierno.
Los motivos de inconstitucionalidad alegados por el
Abogado del Estado en su recurso hacen referencia
tanto a cuestiones formales como materiales. Entre
las primeras se menciona la falta de concurrencia del
presupuesto habilitante que justifique el dictado del
Decreto-ley 5/2012 y entre las materiales aduce la inclusión en el Decreto-ley de materias vedadas a este
tipo de normas como sería la creación de tributos, la
infracción del art. 6.2 de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), por
gravar un hecho imponible gravado por el Estado así
como la previsión de una retroactividad contraria al
art. 9.3 CE que se reprocha específicamente a la disposición adicional segunda del Decreto-ley 5/2012, según la cual el impuesto será exigible desde el 1 de octubre de 2012.
2. Sobre este tipo de incidentes de suspensión es reiterada nuestra doctrina según la cual, para decidir acerca del mantenimiento o levantamiento de la misma,
es necesario ponderar, de un lado, los intereses que se
encuentran concernidos, tanto el general y público como, en su caso, el particular o privado de las personas afectadas y, de otro, los perjuicios de imposible o
difícil reparación que puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Igualmen-
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te, hemos destacado que esta valoración debe efectuarse mediante el estricto examen de las situaciones de
hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones que se formulan en la demanda. Asimismo,
este Tribunal ha precisado que el mantenimiento de la
suspensión requiere que el Gobierno, a quien se debe
la iniciativa, no sólo invoque la existencia de aquellos
perjuicios, sino que es igualmente necesario demostrar o, al menos, razonar consistentemente su procedencia y la imposible o difícil reparación de los mismos, ya que debe partirse en principio de la existencia
de una presunción de constitucionalidad a favor de las
normas o actos objeto de conflicto (en este sentido,
AATC 24/2011, de 3 de marzo, FJ 2; 44/2011, de 12
de abril, FJ 2; 239/2012, de 12 de diciembre, FJ 2; y
60/2013, de 26 de febrero, FJ 2).
3. Así pues, de lo que en este incidente se trata es de
dilucidar si los perjuicios que han sido alegados por el
Abogado del Estado tienen la gravedad y consistencia
necesarias como para prevalecer sobre la presunción
de legitimidad de la regulación catalana y los intereses
que se vinculan a su aplicación efectiva.
En esta ocasión el Abogado del Estado solicita el mantenimiento de la suspensión de la norma impugnada
fundamentando su petición en la gravedad de la situación económica, en especial en relación con la solvencia de las entidades de crédito y el sistema financiero.
Dado dicho contexto ha argumentado que el levantamiento de la suspensión sería susceptible de generar
perjuicios irreparables para la entidades de depósito
sujetas al pago del tributo pues señala, a partir de datos que afirma extraídos de la página web de la asociación española de banca, que la extrapolación del tributo autonómico impugnado al conjunto del Estado
hubiera convertido el resultado positivo de la actividad
de explotación del sector en el año 2011, último dato
disponible, en un resultado negativo, resultado negativo susceptible de incrementarse en ejercicios posteriores a tenor del proceso de deterioro de los activos en
el que están inmersas las entidades de crédito. Por otro
lado ha destacado también la existencia de perjuicios
para el acceso al crédito de las empresas y de las economías domésticas, puesto que, con apoyo también en
la página web de la Asociación Española de Banca,
afirma que gravar los depósitos va a suponer una contracción en el crédito, habida cuenta de las dificultades
en conseguir financiación por las que actualmente pasan las entidades bancarias.
Las representaciones procesales del Parlamento de
Cataluña y de la Generalitat de Cataluña han interesado el levantamiento de la suspensión que pesa sobre el Decreto-ley 5/2012. El Letrado del Parlamento
de Cataluña ha argumentado que la aplicación del impuesto constituye una medida necesaria para alcanzar
nuevas fuentes de financiación que permitan cumplir
los objetivos de déficit y deuda pública, en tanto que
conllevaría la percepción por la Generalitat de unos
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ingresos anuales que ha estimado en unos 500 millones de euros, ingresos destinados a cubrir cualesquiera
gastos del presupuesto y asegurar la prestación de los
servicios competencia de la Generalitat de Cataluña.
Igualmente ha destacado el escaso número de sujetos
afectados, lo que a su vez permite la cuantificación de
las cantidades ingresadas y descarta dificultad alguna
en su eventual devolución, así como que el daño que
podría generar el impuesto no es especialmente grave para los obligados al pago, en la medida en que los
costes de captación de pasivo se han reducido en los
últimos años, lo que supone que existe margen más
que suficiente para absorber el coste tributario sin perjudicar gravemente los beneficios empresariales.
La Abogada de la Generalitat de Cataluña ha sostenido que el levantamiento de la suspensión no ocasiona
daños irreparables a los intereses generales o de terceros, ya que, a partir de la regulación del art. 19 de la
Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, que crea un impuesto estatal sobre
los depósitos de entidades de crédito, señala que si se
sostiene la incompatibilidad del impuesto estatal y autonómico, ello sería determinante de la desaparición
de los tributos autonómicos y del nacimiento del deber
estatal de compensar la minoración de ingresos, en los
términos del art. 6.2 LOFCA. En el caso de que ambos
tributos se estimasen compatibles, pues el estatal tiene
tipo cero, tampoco aprecia la existencia de perjuicios
para el interés general ni para el de terceros que en
todo caso están obligados a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, sin que existiera dificultad,
llegado el caso, en devolver los importes de los tributos cobrados. Finalmente, en línea con lo ya expresado
por el Letrado del Parlamento de Cataluña, argumenta
que la suspensión causaría perjuicios de difícil reparación como consecuencia de la minoración de ingresos
que se produciría por un importe estimado de más de
500 millones de euros en el año 2013.
4. Así expuestos, siquiera de forma sucinta, los perjuicios a los intereses particulares y generales que cada
una de las partes plantea que pueden producirse si se
mantiene o se alza la suspensión previamente acordada por el Tribunal, procede que realicemos la ponderación que es propia de este incidente cautelar atendiendo a la determinación de las consecuencias que
podrían derivarse del alzamiento o mantenimiento de
la suspensión, partiendo de las alegaciones del Abogado del Estado sobre el que pesa la carga de acreditar
la existencia de los perjuicios y la imposible o difícil
reparación de los mismos.
Como ya se ha señalado tales perjuicios son, esencialmente, dos, los directos, que sufrirían las entidades
de crédito que capten depósitos, y los indirectos, que
afectarían al acceso al crédito de las empresas y economías domésticas. Además, los directos podrían ser
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mayores si el tributo catalán se extendiese al resto de
las Comunidades Autónomas.
Comenzando por el primero de ellos ha de advertirse que las conclusiones del Abogado del Estado en relación a los perjuicios que sufriría el sector financiero se basan, según afirma, de los datos que se pueden
leer en la página web de la Asociación Española de
Banca. En esa misma página web dicha asociación se
define como «una asociación profesional abierta a todos los bancos españoles y extranjeros que operan en
España» cuyas funciones «se centran en la defensa y
representación de los intereses colectivos de sus miembros en los distintos ámbitos que afectan a su actividad». Siendo ello así, no es de extrañar y resulta perfectamente comprensible que los posibles obligados al
pago del tributo, caso de levantarse la suspensión, estimen que dicho tributo va a perjudicarles y expongan
sus argumentos en tal sentido. En estas condiciones
no es posible atribuir a las afirmaciones del Abogado
del Estado, haciendo referencia a los documentos de
la Asociación Española de Banca, asociación empresarial directamente concernida por el tributo, el valor
probatorio pretendido, debiéndose reiterar que, dada la
presunción de validez de la disposición objeto de impugnación y del carácter cautelar con que se configura
la medida de la suspensión, corresponde a la representación del Gobierno de la Nación la carga de justificar
debidamente la necesidad de mantenimiento de la suspensión [en un sentido similar, ATC 238/2012, de 12
de diciembre, FJ 3 a)].
Asimismo, es evidente que el riesgo de extrapolación
de un impuesto como el catalán aquí impugnado a las
restantes Comunidades Autónomas, en el que el Abogado del Estado ha basado su alegación, tampoco puede ser tomado en consideración. En primer lugar por
tratarse de una mera hipótesis no confirmada que, como tal, no puede prevalecer, en la ponderación propia
de este incidente, sobre la presunción de constitucionalidad de la que, en principio, goza la norma impugnada. Además, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en
el art. 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la
que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas
a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, que crea un impuesto
estatal sobre los depósitos de entidades de crédito, que
grava el importe de los saldos depositados en cada una
de las entidades de crédito que operan en España, si
bien el tipo impositivo es del 0 por 100, aunque puede
modificarse por la ley de presupuestos. En todo caso,
su pretensión es, conforme a la exposición de motivos,
«asegurar un tratamiento fiscal armonizado que garantice una mayor eficiencia en el funcionamiento del
sistema financiero», por lo que, a los efectos del presente incidente, la mera existencia de la norma estatal
citada sirve para desvirtuar el riesgo de generalización
del tributo que ha alegado el Abogado del Estado. Riesgo por lo demás basado en una doctrina, la del ATC
87/2012, de 10 de mayo, y los allí citados, estableci4.87.10.
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da en relación a una cuestión muy distinta en la que
precisamente lo que se alegaba, en asuntos relativos a
retribuciones de los funcionarios públicos, era que se
ponía en peligro «la efectividad de una medida de política económica general dirigida a contener la expansión relativa de uno de los componentes esenciales del
gasto público», como es el del gasto en personal (en el
mismo sentido, bien que por referencia a las restricciones en el ingreso de nuevo personal, ATC 161/2012, de
13 de septiembre, FJ 4).
Tampoco los concretos perjuicios que alega respecto
al aumento de las necesidades de financiación de las
entidades y a la afectación a la confianza en el sector
y al empleo en el mismo pueden ahora ser tomados en
consideración pues se presentan desprovistos de dato
alguno que permita su ponderación y se formulan de
modo hipotético, además de no tomar en consideración las medidas de reestructuración bancaria puestas
en marcha, uno de cuyos exponentes más relevantes
es el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, sobre
reestructuración y resolución de entidades de crédito,
posteriormente sustituido por la Ley 9/2012, de 14 de
noviembre.
Por último es también doctrina reiterada que los intereses particulares, como lo son los del sector financiero, sin perjuicio de su relevancia para el buen
funcionamiento de la economía nacional, no pueden
prevalecer sobre los generales, en este caso «relacionados con la necesidad de adoptar las medidas precisas para hacer frente a una situación de inestabilidad
financiera y crisis económica como el que actualmente
vive nuestro país» (ATC 108/2011, de 18 de julio, FJ
6). En este sentido es pertinente recordar ahora que la
exposición de motivos del Decreto-ley 5/2012 alude a
«la necesidad extraordinaria y urgente de alcanzar nuevas fuentes de financiación, con el fin de cumplir con
los objetivos de déficit y de endeudamiento fijados»,
de suerte que, como también han puesto de manifiesto
las representaciones procesales del Parlamento y de la
Generalitat de Cataluña, la finalidad de la norma no es
otra que coadyuvar a la sostenibilidad de las cuentas
autonómicas allegando recursos a las arcas públicas,
sin perjuicio de que, dada la inexistencia de presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2013, la
merma de ingresos presupuestados no pueda ser ahora valorada sino mediante estimaciones relacionadas
con el volumen de depósitos en las entidades de crédito que operan en Cataluña. En todo caso, ha de tenerse
en cuenta que el déficit de esta Comunidad Autónoma
supuso en el año 2011 el 4,02 por 100 del producto
interior bruto de esta Comunidad, de acuerdo con la
información oficial publicada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, mientras que los
datos avanzados para el año 2012 por el mismo Ministerio lo cifran en el 1,96 por 100 del producto interior
bruto, lo que supone también una importante desviación con respecto del objetivo de estabilidad presupuestaria. Recursos, en suma y desde la perspectiva
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cautelar que nos impone el presente incidente, tanto
más necesarios en un momento de fuertes recortes
presupuestarios, obligados para afrontar las actuales
exigencias de reducción del déficit y del endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Cataluña y, por extensión, del conjunto de España y que ha determinado
ya la adopción de medidas extraordinarias de apoyo a
la liquidez de las Comunidades Autónomas, como, por
ejemplo, las previstas en el Real Decreto-ley 21/2012,
de 13 de julio, sobre medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero.
5. En cuanto al segundo de los perjuicios aducidos por
el Abogado del Estado, el relativo a la repercusión del
tributo sobre el acceso al crédito de las empresas y familias, que tan sólo es una hipótesis no acreditada,
tampoco puede prevalecer sobre los que sufrirían los
intereses generales de la Comunidad Autónoma si la
suspensión se mantuviese, teniendo en cuenta lo que
ya hemos afirmado en relación con su solvencia.
La falta de relevancia de esta segunda consecuencia respecto al interés general que se conecta a la aplicación
de la norma autonómica se vincula, en primer lugar, a
que sus alegaciones se basan en argumentos extraídos
de la página web de la Asociación Española de Banca,
por lo que es aplicable igualmente lo que acabamos de
señalar respecto a su valor probatorio. Sin perjuicio de
lo anterior tampoco puede estimarse que la aplicación
de la norma ahora suspendida vaya necesariamente a
producir los efectos que el Abogado del Estado, siquiera por referencia a lo analizado por la Asociación Española de Banca, asocia al alzamiento de la suspensión.
En efecto, además de que la generalidad con la que se
formulan dificulta su valoración, presenta un marcado
carácter hipotético, puesto que es evidente que, atendidas las circunstancias actuales, el endurecimiento de
las condiciones de acceso al crédito no deriva necesaria
y directamente de la vigencia de la norma. Por otra parte, el Letrado del Parlamento de Cataluña ha argumentado que, en todo caso, la aplicación del tributo no anula el margen del que, en virtud de la reducción de costes
de captación de pasivo por las entidades de crédito, disponen tales entidades, extremo, por lo demás, corroborado por los datos obrantes en el «Boletín Estadístico
del Banco de España» de marzo de 2013 (último disponible), recogiendo los resultados del período que va
de enero a diciembre de 2012, en relación tanto con los
costes financieros como con el margen de interés de las
entidades de crédito.
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6. Por último, resulta necesario abordar otras dos cuestiones. En primer lugar, no está de más señalar que
resulta aquí aplicable la doctrina que, con referencia a
decisiones anteriores, recoge el ATC 173/2002, de 1
de octubre, FJ 3, en el sentido de señalar que «el reducido número de afectados por el tributo autonómico
permite que, en caso de una eventual futura declaración de inconstitucionalidad de la norma legal impugnada, sea fácil la identificación de los afectados y la
devolución del impuesto recaudado, razón por la cual
las cargas y molestias que las operaciones de devolución pudieran producir respecto a los intereses particulares de las empresas afectadas deben ceder ante los
más graves perjuicios que para los intereses generales
de la Hacienda de la Comunidad Autónoma tendría la
merma de los ingresos presupuestados».
En segundo lugar, en la perspectiva cautelar que ahora
nos es propia, hay que advertir que el impuesto estatal
creado por el art. 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, dado su tipo impositivo, no da lugar a ninguna
carga tributaria que incida de forma efectiva sobre la
riqueza o el patrimonio de los sujetos afectados. En
todo caso, no debemos pronunciarnos ahora sobre este
impuesto estatal y sobre el régimen de compensación
previsto en el art. 6.2 LOFCA en el supuesto de que «el
Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria originaria establezca tributos sobre hechos imponibles gravados por las Comunidades Autónomas, que supongan
a éstas una disminución de ingresos instrumentará las
medidas de compensación o coordinación adecuadas
en favor de las mismas». No estamos al efecto ni en
el momento ni en el procedimiento oportunos. Téngase en cuenta, además, que sobre el art. 19 de la Ley
16/2012 penden tres recursos de inconstitucionalidad
en los que, entre otras, se plantea la cuestión de su relación con el art. 6.2 LOFCA, lo que, por sí sólo, nos
obliga a obviar pronunciamiento alguno al respecto.
Por todo lo expuesto, el Pleno
Acuerda
Levantar la suspensión del Decreto-ley de Cataluña
5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito.
Madrid, a veintiuno de mayo de dos mil trece.
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