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1.
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1.01.

LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01.

LLEIS

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

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 4, 09.02.2011, DSPC-P 6

Núm. 19

ri per a finançar aquestes despeses durant el període de
pròrroga pressupostària.
Dins el marc legal vigent, i d’acord amb el text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, l’endeutament públic ha d’ésser aprovat per una llei del Parlament.
En conseqüència, s’aprova la Llei d’autoritzacions financeres i normes pressupostàries i tributàries durant el període de pròrroga pressupostària. Aquesta llei consta de
tres articles i de dues disposicions finals. Els articles fan
referència, respectivament, a l’autorització d’operacions
financeres, al règim de modificacions pressupostàries
i normes de gestió pressupostària i a normes tributàries. La disposició final primera habilita el Departament
d’Economia i Coneixement a fer les modificacions que
calgui per a executar la Llei i la disposició final segona
en regula l’entrada en vigor.

Article 1. Operacions financeres
Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de febrer
de 2011, a proposta del Govern, un cop escoltada la Junta
de Portaveus i d’acord amb l’article 126 del Reglament,
ha acordat de tramitar directament i en lectura única
el Projecte de llei d’autoritzacions financeres i normes
pressupostàries i tributàries durant el període de pròrroga pressupostària (tram. 200-00001/09).
Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 55.2
de l’Estatut d’autonomia i l’article 126 del Reglament del
Parlament, ha aprovat la llei següent:

Llei d’autoritzacions financeres i normes
pressupostàries i tributàries durant
el període de pròrroga pressupostària
Preàmbul
La convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya del 28 de novembre de 2010 i la consegüent dissolució del Parlament han fet impossible que el Govern
pogués presentar el Projecte de llei de pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per al 2011 dins els terminis
necessaris perquè entrés en vigor l’1 de gener de 2011.
D’altra banda, l’article 21.2 de la Llei orgànica 8/1980,
del 22 de setembre, de finançament de les comunitats
autònomes (LOFCA), modificada per la Llei orgànica
3/2009, del 18 de desembre, disposa que si els pressupostos no han estat aprovats abans del primer dia de l’exercici econòmic corresponent, automàticament queda prorrogada la vigència dels anteriors.
En desenvolupament d’aquests preceptes, s’ha publicat el
Decret 109/2011, de l’11 de gener, pel qual s’estableixen
els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos
de la Generalitat de Catalunya per al 2010 mentre no siguin vigents els del 2011.
L’article 3.2.c de l’esmentat decret estableix que no es
poden tramitar despeses amb càrrec als crèdits prorrogats dels capítols 6, 7 i 8, ja que no es té l’autorització
legal per a poder-les finançar amb endeutament. Per tant,
cal aprovar una llei que autoritzi l’endeutament necessa1.01.01.

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

Article 2. Règim de modificacions pressupostàries
i normes de gestió pressupostària
Amb efectes des de l’1 de gener de 2011 i fins a l’entrada
en vigor de la Llei de pressupostos de la Generalitat per
al 2011, es manté la vigència de les disposicions de la
Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2010, relatives al règim
de modificacions pressupostàries i de gestió pressupostària.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
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Article 3. Normes tributàries

Coralí Cunyat i Badosa

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

Eva Parera i Escrichs

Núm. 19

Joan Maria Roig i Grau
Jordi Vilajoana i Rovira
M. Assumpta Baig i Torras
Joan Sabaté i Borràs

Disposicions finals

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Primera. Autorització al Departament
d’Economia i Coneixement

Joan Saura i Laporta

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

El secretari primer
Jordi Cornet i Serra

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor el mateix dia d’haver estat
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011
El secretari primer
Jordi Cornet i Serra

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

1.20.

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre l’impost de
successions i donacions
Tram. 300-00002/09

Substanciació

1.10.

RESOLUCIONS

Resolució 3/IX del Parlament de Catalunya,
per la qual es designen els senadors que
han de representar la Generalitat al Senat
Tram. 280-00001/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 5, 09.02.2011, DSPC-P 6

Sessió plenària núm. 4, tinguda el dia 09.02.2011,
(DSPC-P 6).

Interpel·lació al Govern sobre política fiscal
Tram. 300-00010/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 4, tinguda el dia 09.02.2011,
(DSPC-P 6).

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de febrer
de 2011, d’acord amb l’article 61.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, amb els articles 5 i 6 de la Llei 6/2010,
del 26 de març, del procediment de designació dels senadors que representen la Generalitat al Senat, i amb l’article 152 del Reglament del Parlament, ha ratificat els candidats proposats pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 1502), pel Grup Parlamentari Socialista (reg.
1454), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 1505 i 1506) i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
(reg. 1477) i, en conseqüència, ha adoptat la següent

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 4, tinguda el dia 09.02.2011,
(DSPC-P 6).

Resolució
El Parlament de Catalunya designa senadors perquè representin la Generalitat al Senat durant la novena legislatura:
1.10.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

6

14 de febrer de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Interpel·lació al Govern sobre la consideració del sector agroalimentari com a sector
econòmic estratègic
Tram. 300-00012/09

3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01.

PROJECTES DE LLEI

Núm. 19

Substanciació

Sessió plenària núm. 4, tinguda el dia 09.02.2011,
(DSPC-P 6).
Projecte de llei d’autoritzacions financeres i
normes pressupostàries i tributàries durant
el període de pròrroga pressupostària
Interpel·lació al Govern sobre la situació financera de la Generalitat

Tram. 200-00001/09

Tram. 300-00013/09

Tramitació en lectura única davant el Ple

Substanciació

Acord: Ple del Parlament, sessió núm. 4, tinguda el dia
09.02.2011 (DSPC-P 6).

Sessió plenària núm. 4, tinguda el dia 09.02.2011,
(DSPC-P 6).

3.01.02.

Interpel·lació al Govern sobre les mesures
per a sortir de la crisi econòmica i la creació
d’ocupació

PROPOSICIONS DE LLEI

Tram. 300-00014/09

Proposició de llei del recurs de cassació en
matèria de dret civil a Catalunya

Substanciació

Presentació

Tram. 202-00013/09

Sessió plenària núm. 4, tinguda el dia 09.02.2011,
(DSPC-P 6).

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1363 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, d’acord amb el que disposa l’article 100.1.b) i
l’article 101.1 del Reglament del Parlament, presenta la
Proposició de llei reguladora del recurs de cassació en
matèria de dret civil a Catalunya. 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
El recurs de cassació és la via prioritària d’accés al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dels assumptes
civils regits pel dret català.
És el principal instrument processal per a què aquest
Tribunal pugui dur a terme la tasca que li atribueix l’Estatut en relació amb el dret civil català. De la regulació d’aquest mitjà d’impugnació, i molt particularment
dels criteris d’accés que s’hi estableixin, en depèn que
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya assoleixi
de manera efectiva la funció que n’espera el dret català.
O, dit d’una altra manera, que el dret civil català pugui
3.01.01.
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comptar de manera eficaç amb un element essencial per
a la seva interpretació i aplicació.
L’article 130 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, en
concordança amb l’article 149.1.6 de la Constitució espanyola, atribueix a la Generalitat la competència per dictar les normes processals específiques que derivin de les
particularitats del dret substantiu de Catalunya.

Necessitat de la iniciativa
Aquesta proposició de llei està inspirada en criteris de
necessària acomodació a les particularitats i singularitats del Dret Civil Català.
Des de la creació del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, els criteris legals per accedir al recurs de cassació en matèria de dret civil català han estat els mateixos que els fixats per recórrer en cassació davant el
Tribunal Suprem. Aquesta circumstància ha determinat
que les modificacions dels criteris d’accés a la cassació
disposades a la Llei d’Enjudiciament civil, afectessin a
les matèries i tipus d’assumptes regits pel dret civil català que podien accedir al Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya.
A més, l’experiència adquirida pel sistema permet constatar que la regulació del recurs de cassació a la Llei
d’Enjudiciament civil ha suposat i suposa una restricció que dificulta que el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya assoleixi de manera efectiva les fites que li
confereix l’ordenament català en relació amb el seu dret
civil.
Per aquesta raó, aquesta regulació incorpora innovacions
que, sense afectar a la competència que la Llei orgànica del Poder Judicial atribueix als tribunals superiors de
justícia i integrant-se en el model de recurs de cassació
vigent, permet comptar amb criteris propis i estables
d’accés a la cassació, fixats en atenció a les necessitats
del dret civil català, de manera que el conjunt de l’ordenament civil català tingui la possibilitat de ser objecte
d’una tasca més intensa per part del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya i, correlativament, que el dret civil
català se’n beneficiï.
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alitats necessàries en la regulació del recurs de cassació
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
En el moment actual, s’identifica una especificitat prèvia a qualsevol altra consideració, que no es refereix ja
a una institució concreta, sinó a l’ordenament en el seu
conjunt. Cal tenir present, com a fet diferencial, que el
desenvolupament quantitatiu i qualitatiu del nostre dret
civil, lligat al procés de codificació iniciat l’any 2002, ha
de considerar la possibilitat d’una producció correlativa
de jurisprudència, entesa com a instrument fonamental
per a la interpretació i la consolidació del dret positiu.
Aquesta llei circumscriu la seva vigència a l’àmbit de la
competència de la Generalitat de Catalunya i a les especialitats processals del dret civil català. Per aquesta raó,
a més d’establir les especialitats indicades, atén les situacions que es poden generar per la concurrència de la normativa estatal i la catalana en un mateix assumpte. Si bé,
és cert que l’al·legació de la infracció d’un precepte de
dret civil català habilita el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya per conèixer de la cassació en relació amb
qualsevol dels objectes que contingui el procés, també
ho és que per aquest sol fet totes les pretensions acumulades no tenen accés a cassació. Cal, a més, que cada
acció o pretensió acompleixi el criteris d’impugnabilitat
establerts a la legislació que li és aplicable. De manera
que pot succeir que unes pretensions tinguin accés a cassació i les altres no.
La llei s’estructura en cinc articles i tres disposicions finals.

Article 1. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei s’aplica al recurs de cassació substanciat
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
relació amb els assumptes que es regeixen per l’ordenament civil català.
2. La cassació davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya de les accions o pretensions acumulades
o prejudicials que es regulen per altres ordenaments es
regeix pel que disposa la Llei d’Enjudiciament civil.

Incidència social
S’estableix que l’anomenat interès cassacional regeix la
possibilitat de recórrer per a tots els tipus d’assumptes.
Els col·legis d’advocats i procuradors també agrairan
l’acostament de la justícia a aquest àmbit i a la indubtable
millora que reportarà el sistema i l’efecte principal pels
ciutadans amb l’ampliació de l’àmbit d’accés a la cassació serà un augment de la tutela efectiva dels seus drets
perquè tindran més possibilitats d’acudir a la última instància en la defensa dels seus interessos.

Article 2. Resolucions recurribles
Les resolucions de les Audiències Provincials susceptibles de recurs de cassació segons la Llei d’Enjudiciament
civil, dictades en processos que tenen per objecte accions i pretensions regides per l’ordenament civil català, es
poden recórrer en cassació davant el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.

Article 3. Infraccions al·legables

Proposició de llei reguladora del recurs
de cassació en matèria de Dret
civil de Catalunya

El recurs de cassació s’ha de fonamentar, exclusivament
o junt amb altres motius d’impugnació, en la infracció de
normes de l’ordenament civil català.

Exposició de motius

Article 4. Requisits d’accés a la cassació
davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya

En exercici de la competència que es deriva del marc
constitucional i estatutari i, per tant, circumscrivint la
seva vigència a l’àmbit propi de la competència de la Generalitat de Catalunya, aquesta llei incorpora les especi3.01.02.

1. Tenen accés a cassació les accions i pretensions de
quantia superior a 120.000 euros.
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2. També tenen accés a cassació els assumptes sense
quantia, els de quantia inferior a la indicada en l’apartat 1 i les de quantia impossible de calcular ni tan sols
de manera relativa, quan el motiu d’impugnació es fonamenta:
a) En la contradicció amb la jurisprudència que resulta
de reiterades sentències del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya o del Tribunal de Cassació de Catalunya,
no deixada sense efecte.
b) En la manca de la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya indicada en paràgraf anterior.
El temps de vigència de la norma en relació amb la qual
s’al·lega la manca de jurisprudència no n’impedeix l’accés a la cassació en cap cas.
3. L’al·legació i l’acreditació dels requisits de l’apartat 2
es regeixen pel que disposa la Llei d’Enjudiciament civil
per a l’interès cassacional.

Proposició de llei del protectorat respecte
de les fundacions i associacions d’utilitat
pública
Tram. 202-00014/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1364 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, d’acord amb el que disposa l’article 100.1.b) i
l’article 101.1 del Reglament del Parlament, presenta la
Proposició de llei del protectorat respecte de les Fundacions i les Associacions d’Utilitat Pública, acompanyada
de la documentació següent:
– La memòria justificativa que expressa els antecedents
necessaris per a poder-se pronunciar

Article 5. Recurs en relació amb les
especificitats processals derivades
del dret propi

– L’exposició de motius

Si s’estima la infracció d’una norma de l’ordenament civil català de caràcter processal el Tribunal ha d’ordenar
la mesura adient per fer-la efectiva.

Memòria justificativa de la iniciativa

– El text articulat

Primera. Resolucions recurribles
Mentre la legislació orgànica no estableixi la competència de les sales civil i penal dels tribunals superiors
de justícia per a conèixer del recurs extraordinari per
infracció processal, el terme resolucions a que fan referència l’article 2 i la disposició final segona d’aquesta
llei, s’entén circumscrit a les sentències dictades per les
audiències provincials que posin fi a la segona instància.

Segona. Aplicació de la llei
Aquesta llei s’aplica a les resolucions de les audiències
provincials dictades a partir de la seva entrada en vigor.

Tercera. Entrada en vigor
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.

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP Socialista

3.01.02.

Competència. Vinculació de l’acció legislativa
Garantir el correcte exercici del dret de fundació, mitjançant la verificació de la destinació i l’ús adequat del patrimoni. El marc normatiu vigent s’ha palesat insuficient,
per la qual cosa cal dotar al Protectorat dels instruments
normatius necessaris.

Disposicions finals

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2011
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Les fundacions privades tenen una gran tradició a Catalunya. Tant és així, que a l’any 1982 es va establir una
regulació pròpia en aquest àmbit dins del dret civil català, regulació vigent fins l’any 2008 on es va aprovar la
integració del règim jurídic de les fundacions, així com
de les associacions dins el Llibre III del Codi Civil. No
obstant, la regulació del Protectorat en el Codi civil de
Catalunya es limita a una sèrie de disposicions bàsiques
referides a les seves funcions, les entitats subjectes, i la
mesura d’intervenció temporal. Durant la tramitació parlamentària de la Llei 4/2008, del 24 d’abril es va considerar més adient que el desenvolupament normatiu de la
institució es realitzés en un text independent, atès que
havia d’incloure una sèrie de disposicions de naturalesa
essencialment administrativa.
A més, cal dir que de conformitat amb la disposició
transitòria quarta de la llei del Llibre tercer, en el termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor de la Llei
esmentada, el Govern de la Generalitat ha de presentar
al Parlament un projecte de llei regulador de l’exercici
de les funcions del Protectorat. Per tant, la proposició de
llei que acompanya a aquesta memòria ve a donar compliment a la disposició mencionada, emparant-se també
en el marc normatiu constitucional i estatutari, reconegut
en l’article 34 de la Constitució espanyola que reconeix
el dret de fundació per a la realització de finalitats d’interès general, l’article 22 del mateix text normatiu, que
reconeix el dret d’associació i el qualifica com un dret
fonamental i els articles 118 de la Llei Orgànica 6/2006,
de 19 de juliol, que aprova el nou Estatut d’Autonomia
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de Catalunya (EAC) que en regula les competències de
la Generalitat en matèria d’associacions i de fundacions,
així com l’article 129, que atribueix a la mateixa la competència exclusiva en matèria de dret civil, excepte en les
matèries que l’article 149.1.8 de la Constitució atribueix
en tot cas, a l’Estat.

Necessitat de la iniciativa
La limitació d’instruments legals, a l’abast del Protectorat, per tal de verificar el correcte exercici del dret de
fundació.
Amb aquesta proposició de llei, el que s’intenta és contribuir a un funcionament més àgil de les fundacions,
així com augmentar la seva efectivitat. La vinculació de
les finalitats fundacionals al compliment de l’interès general és una circumstància rellevant que diferencia les
fundacions de les altres persones jurídiques i que, per
tant, justifica l’ampliació del règim d’intervenció administrativa. En aquest sentit, la figura del Protectorat ha
d’ésser el garant del desenvolupament correcte dels drets
de fundació i dels efectes derivats de la declaració d’utilitat pública de les associacions d’acord amb els drets i
les obligacions que comporten, en especial quan reben
diners de col·lectius indeterminats de ciutadans i ciutadanes o de les administracions públiques.

Incidència social
Garantir la confiança de la ciutadania en aquestes entitats que tenen per objecte la consecució de l’interès general.
L’aprovació d’aquesta norma suposaria la defensa dels
interessos dels potencials beneficiaris de la Fundació i
incrementar el coneixement d’aquests beneficiaris sobre
quines són les fundacions per àmbits sectorials i les activitats que duen a terme.

Proposició de llei del protectorat respecte
de les fundacions i les associacions d’utilitat
pública
Exposició de motius
I
L’estructura de la llei projectada, s’organitza en vuit
capítols, deu disposicions addicionals, una disposició
transitòria, dues disposicions derogatòries i dues disposicions finals.
El capítol I es dedica a l’objecte i àmbit d’actuació del
Protectorat. En aquest sentit el Protectorat es caracteritza com la funció que du a terme l’administració per a
vetllar per al correcte desenvolupament del dret de fundació la qual s’amplia ara a les associacions declarades
d’utilitat pública. La llei estableix l’àmbit d’actuació del
Protectorat, en base al criteri competencial fixat per
l’Estatut d’Autonomia.
El capítol II regula les funcions del Protectorat respecte de les fundacions. Es preveuen tres tipus de funcions
que a la pràctica ja exerceix el Protectorat i a les que es
dóna per tant un reconeixement legal: funcions d’assessorament, de registre i de supervisió. Així, les funcions
3.01.02.
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tradicionals de control del Protectorat s’amplien, per una
banda, amb el reconeixement explícit de les funcions
d’assessorament, suport i promoció i se separen, per altra
banda, de les funcions de registre. Tanmateix, la rellevància de les activitats de control lligades a la funció de
supervisió justifiquen un desenvolupament normatiu més
extens, en el capítol III.
El capítol III desenvolupa les actuacions d’inspecció del
Protectorat respecte de les fundacions, la seva legitimació per a les accions judicials de responsabilitat i d’impugnació d’acords, les funcions de suplència i, en darrer
lloc, el règim d’intervenció temporal de les fundacions.
La potestat d’inspecció del Protectorat s’exercita amb
ple respecte als drets constitucionals, i ha de facilitar la
verificació i el control de les activitats fundacionals i la
destinació adequada dels fons i els recursos de les fundacions al compliment de les seves finalitats. La inspecció procedeix quan existeixen indicis d’irregularitats de
qualsevol mena i, especialment, en una relació de supòsits, com ara la no presentació dels comptes, la falta de
sol·licitud d’autorització per realitzar les operacions que
la requereixen, l’incompliment reiterat dels requeriments
del Protectorat o la destinació de recursos a despeses no
relacionades amb l’objecte fundacional entre d’altres.
També, en l’exercici de les funcions de supervisió, es
preveu el desenvolupament d’un pla anual on s’hauran de
fixar els criteris que determinin l’abast de la intervenció
i amb caràcter excepcional, s’habilita al Protectorat per
demanar a la fundació una auditoria de comptes encara
que no es donin les circumstàncies que preveu el Codi
civil de Catalunya.
Aquest capítol desenvolupa, també, la sol·licitud per
part del Protectorat a l’autoritat judicial de la intervenció temporal de la fundació i els efectes d’aquesta. El
Protectorat està legitimat per instar, en els casos més
greus d’irregularitats en la gestió de les fundacions, una
intervenció de caràcter judicial limitada temporalment.
Aquest fet comporta que el Protectorat assumeixi les
funcions legals i estatutàries del patronat el qual pot restar suspès de les seves funcions.
El capítol IV regula per primera vegada en aquest àmbit
un règim sancionador, que té com principal objectiu esdevenir un element més per garantir el compliment efectiu de la voluntat fundacional i el funcionament adient de
l’entitat. Fa responsables a les fundacions, com a entitats
amb plena capacitat pel compliment de les seves finalitats, si bé aquestes podran exercir l’acció de rescabalament de l’import de les sancions a les persones membres del patronat i les persones amb funcions de direcció
sempre que es pugui determinar la seva responsabilitat
individual, sens perjudici d’altres responsabilitats que
puguin correspondre.
El capítol V regula les funcions del Protectorat respecte
de les associacions d’utilitat pública, atès que els avantatges derivats de la declaració justifiquen la implicació
del Protectorat, lligada estrictament a la dita declaració.
El capítol VI fixa el règim jurídic de les actuacions del
Protectorat, determina la competència per a resoldre les
qüestions en matèria de fundacions i el règim de recursos contra els actes del Protectorat.
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El capítol VII incorpora com a novetat les relacions del
Protectorat amb les anomenades entitats sense ànim de
lucre vinculades a les fundacions i les associacions d’utilitat pública. Defineix què s’entén per entitat vinculada
als efectes d’allò que preveu la pròpia llei, tant pel que fa
a l’obligació de comunicació dels càrrecs com del deure
de presentar els comptes de les entitats vinculades. Certament, les relacions, a nivell comptable, de les fundacions i les associacions d’utilitat pública amb d’altres entitats ja havien estat parcialment contemplades al Llibre
tercer del Codi civil de Catalunya, que estableix l’obligació, pel cas en què la fundació és l’entitat dominant d’un
grup, de formular els comptes anuals consolidats d’acord
amb el que estableix la legislació mercantil. La present
llei pretén possibilitar una visió més global d’aquelles situacions en que concorre una pluralitat d’entitats sense
ànim de lucre que actuen a la pràctica amb uns mateixos
criteris, com ara els supòsits en que una associació crea,
per complir de manera més eficient les seves finalitats,
una fundació a la que transmet el seu patrimoni o en
els supòsits, també identificats a la pràctica, en que una
fundació constitueix una altra, amb caràcter instrumental, per atendre, segons estima la fundació constituent,
de manera més adient l’interès general. Es convenient
disposar, en aquests casos, d’una millor informació que
permeti situar les diverses entitats confluents. Ara be,
amb la voluntat de no duplicar el requisits, la disposició
addicional tercera estableix que les Caixes d’Estalvis,
que tenen naturalesa fundacional, i que sovint constitueixen al seu torn fundacions com a ens instrumentals
per desenvolupar la seva obra social, queden exemptes
del capítol VII, atès que són objecte de supervisió específica pel departament competent, d’acord amb el que
estableix el Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de caixes d’estalvis
de Catalunya.
El capítol VIII regula la col·laboració i coordinació entre
administracions públiques per a millorar els sistemes de
control sobre les entitats i també en ordre a la concessió
d’ajuts i subvencions.
De les deu disposicions addicionals, destaca la plasmació explícita de la col·laboració dels notaris i notàries, a
la disposició quarta, així com la regulació del contingut
del balanç social, a la disposició cinquena, que es regula
des de la convicció de la seva utilitat com a eina d’avaluació de les tasques de les entitats sense ànim de lucre
en el futur. Es pretén, malgrat que s’introdueix amb caràcter no obligatori, que aquest instrument contribueixi
a augmentar la percepció en els hàbits de transparència
de la gestió de les entitats, així com establir indicadors
que permetin avaluar i visualitzar de manera senzilla i
objectiva la relació entre l’activitat de les entitats i les
finalitats establertes en els seus estatuts renovant així la
confiança i incentivant la col·laboració de la ciutadania.
En aquesta mateixa direcció la disposició addicional
setena estableix que el Protectorat fomentarà la creació
d’òrgans d’autocontrol en el sí de les mateixes entitats.
Per últim, la disposició addicional vuitena estableix que
el Protectorat ha d’elaborar un inventari de les fundacions inscrites en el Registre de Fundacions que es trobin
en algun dels supòsits que s’hi detallen i que són indiciaris d’una situació d’inactivitat de l’entitat, en un ter3.01.02.
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mini de divuit mesos des de l’entrada en vigor de la llei.
Aquest mecanisme té per objecte adequar la realitat registral a la extrarregistral i pot donar lloc a què, a la fi de
la tramitació pertinent, el Protectorat insti la dissolució
de la fundació davant de l’autoritat judicial.
La disposició transitòria regula, mentre no s’introdueixin les millores necessàries en els sistemes informàtics
afectats que possibilitin la consulta telemàtica prevista a
l’article 33.3, la via que caldrà seguir per part de l’Administració de la Generalitat, els ens locals de Catalunya i
les entitats del seu sector públic, a fi d’obtenir la informació sobre el compliment del deure de presentació de
comptes anuals per part de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública.
En virtut de les disposicions derogatòries es deroguen
els articles 51 i 52 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de
fundacions, els quals no havien estat derogats pel Llibre
Tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i la disposició transitòria quarta de la Llei
4/2008, del Llibre Tercer esmentat, relativa a les funcions del Protectorat, el tenor de la qual ja establia el seu
caràcter transitori, mentre no s’aprovés una llei del Protectorat.

Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Àmbit d’actuació del Protectorat
1. El Protectorat vetlla pel recte exercici del dret de
fundació, d’acord amb el que disposa el llibre tercer del
Codi civil de Catalunya, i de manera específica perquè
es compleixin les finalitats fundacionals, les disposicions legals i estatutàries de les fundacions i perquè es respecti la voluntat fundacional.
2. El Protectorat també exerceix funcions d’assessorament i seguiment de les associacions declarades d’utilitat
pública.

Article 2. Adscripció
El Protectorat exerceix les seves funcions per mitjà del
departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de fundacions i associacions.

Capítol II. Funcions del Protectorat respecte
de les fundacions
Article 3. Funcions d’assessorament i de suport
Corresponen al Protectorat en matèria d’assessorament i
suport de les fundacions, les funcions següents:
a) Assessorar les fundacions per al compliment de les
finalitats fundacionals i als òrgans de govern per al compliment de les seves obligacions.
b) Assessorar i informar sobre el procediment de constitució d’una fundació i sobre la possibilitat de constituir
fons especials per a destinar-los a finalitats d’interès general.
c) Donar a conèixer l’existència i les activitats de les fundacions
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d) Promoure l’activitat fundacional impulsant la participació social o individual en el desenvolupament del dret
de fundació

i) Emetre els requeriments per tal que el patronat adopti
les mesures per a corregir les situacions d’incompliment
previstes per les lleis.

e) Promoure la mediació per a la gestió dels conflictes
en el si dels òrgans de govern de les fundacions, o entre
aquests i les persones beneficiàries.

j) Interpretar, suplir i integrar la voluntat fundacional, a
petició de l’òrgan de govern de la fundació, o bé d’ofici,
en els supòsits previstos pel Codi civil de Catalunya.

Article 4. Funcions de registre

k) Exercir les funcions d’inspecció.

1. Corresponen al Protectorat en matèria de registre de
fundacions les funcions següents:

l) Instar la intervenció temporal i exercir les accions judicials que procedeixin.

a) Resoldre les sol·licituds d’inscripció de les fundacions,
dels fons especials i de les delegacions d’entitats regulades per altres lleis que s’hagin d’inscriure a Catalunya.

m) Exercir la potestat sancionadora en els termes establerts per aquesta llei.

b) Qualificar el contingut dels actes inscriptibles, d’acord
amb el que resulta dels documents en virtut dels quals se
sol·licita la inscripció i dels assentaments registrals.
c) Analitzar la viabilitat econòmica de les fundacions,
l’adequació de la dotació inicial i la seva idoneïtat pel
compliment de les finalitats fundacionals.
d) Aprovar la modificació d’estatuts, la fusió, l’escissió i,
quan escaigui, la dissolució de les fundacions i dels seus
fons especials.
e) Publicar els balanços socials i els altres documents indicadors de transparència de les fundacions respecte de
la seva gestió dels recursos i de la determinació de les
persones beneficiàries.
f) Garantir l’accés efectiu a les dades del registre.
2. L’organització i el funcionament del registre serà objecte de desenvolupament reglamentari.

Article 5. Funcions de supervisió i tutela
Corresponen al Protectorat en matèria de supervisió i tutela de les fundacions les funcions següents:
a) Vetllar pel compliment efectiu de la voluntat fundacional, de les disposicions legals i dels estatuts, mitjançant
la verificació dels comptes anuals i els altres instruments
establerts per les lleis.

n) Qualsevol altre funció que li atribueixin les lleis.

Capítol III. De la inspecció, les accions
judicials en relació amb les fundacions
i les facultats de suplència del Protectorat
Secció 1a. De la funció inspectora
Article 6. Actuacions d’inspecció
1. El Protectorat, respecte de les fundacions, porta a terme les actuacions d’inspecció i control necessàries per
verificar el compliment de les finalitats fundacionals i
de les disposicions legals i estatutàries a les quals resten
subjectes.
2. El Protectorat aprova anualment un Pla on es planifiquen les actuacions inspectores d’acord amb criteris
objectius, preferentment aleatoris. Aquests criteris són
publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3. Les actuacions d’inspecció es poden iniciar, en tot cas,
quan concorri en la fundació alguna de les circumstàncies següents:
a) No presentar els comptes anuals, de la fundació i de
les seves entitats vinculades, i si escau, de l’auditoria externa dintre dels terminis legalment establerts.
b) Fer operacions sense l’autorització prèvia del Protectorat en els casos que aquesta sigui preceptiva.

b) Verificar si els recursos econòmics de la fundació han
estat aplicats a les finalitats fundacionals.

c) Incomplir l’obligació de comunicació en els casos en
què sigui legalment preceptiu.

c) Comprovar que les fundacions actuen amb criteris
d’imparcialitat i no discriminació en la determinació de
beneficiaris.

d) No respondre, de manera reiterada, als requeriments
del Protectorat, o presentar una resposta notòriament insuficient.

d) Autoritzar la realització dels actes per als quals el
llibre tercer del Codi civil de Catalunya preveu aquesta
modalitat de supervisió.

e) Mantenir una inactivitat continuada durant un termini
de dos anys.

e) Rebre la informació dels actes amb transcendència
econòmica que les fundacions han de comunicar d’acord
amb el Codi civil de Catalunya.
f) Exercir l’acció de responsabilitat contra els patrons en
els supòsits previstos en el Codi civil de Catalunya.
g) Exercir l’acció d’impugnació d’acords, decisions o actes contraris a la llei, als estatuts o que lesionin l’interès
de la fundació o dels fons especials.
h) Exercir les funcions de suplència en els supòsits previstos en el Codi civil de Catalunya.
3.01.02.

f) No destinar el percentatge establert per la llei per al
compliment de les finalitats fundacionals.
g) Patir una reducció greu dels fons propis que impossibiliti que la fundació pugui complir les finalitats fundacionals.
h) Destinar recursos a despeses no relacionades amb
l’objecte fundacional o desproporcionades respecte al
volum d’ingressos.
i) Incomplir el deure de cobrir les vacants que es produeixin en el si del patronat, dificultant el desenvolupament
de les activitats fundacionals.
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j) Incomplir el deure d’adaptar els estatuts a la normativa
vigent, si s’escau, dins del termini legalment establert.
4. Quan el Protectorat tingui coneixement que una fundació ha incomplert determinades condicions associades a l’atorgament d’un ajut o subvenció, i a la vista dels
fets que han motivat aquest incompliment, pot iniciar la
corresponent acció inspectora amb la col·laboració, si
s’escau, de l’administració o entitat atorgant de l’ajut o
subvenció.

Article 7. Principis rectors de les actuacions
d’inspecció
1. Les fundacions són informades a l’inici de les actuacions sobre l’abast de la inspecció, i tenen dret a aportar
la documentació que considerin adient, a formular al·
legacions i a obtenir còpia de les actes d’inspecció.
2. Les actuacions del procediment d’inspecció han de
concloure en el termini màxim de dotze mesos. El termini podrà ampliar-se per un període que no podrà excedir els sis mesos, atenent el volum i complexitat de les
activitats de la fundació, mitjançant resolució motivada.
3. Els patrons i les persones amb funcions de direcció
de les fundacions tenen el deure de col·laborar amb el
Protectorat i, a requeriment d’aquest, han de personar-se
en el lloc, dia i hora assenyalats, per a la pràctica de les
actuacions corresponents, així com aportar la documentació que se’ls sol·liciti.

Article 8. Potestats inspectores
1. L’exercici de la funció d’inspecció i control comprèn,
en tot cas:
a) L’accés a les dades, registres, llibres de la fundació i a
la documentació en qualsevol mena de suport, relacionada amb l’activitat fundacional i l’acte o els actes que han
de ser verificats.
b) El requeriment d’informació al patronat i a les persones amb funcions de direcció de la fundació.
c) La verificació de la destinació i l’ús adequat del patrimoni i dels recursos fundacionals i, en el seu cas, dels
fons públics rebuts per la fundació.
2. Quan les actuacions inspectores ho requereixin, el
personal inspector pot accedir, d’acord amb la llei, als
domicilis i locals de les fundacions.
3. Durant el procediment d’inspecció, en aquells supòsits
en que concorrin circumstàncies que impedeixin assolir
l’adequada finalitat de l’actuació inspectora i amb la ponderació prèvia dels interessos que puguin resultar afectats, el Protectorat, mitjançant resolució motivada, pot
suspendre la publicitat dels comptes de la fundació per
un període no superior a dos mesos.

Article 9. Exercici de les funcions d’inspecció
i actes d’inspecció
1. El Protectorat exerceix les funcions d’inspecció i control mitjançant personal funcionari de l’Administració
de la Generalitat degudament acreditat. Es reconeix la
condició d’autoritat a aquest personal per a l’exercici
d’aquestes funcions.
3.01.02.
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2. Els fets que es facin constar pel personal inspector a
les corresponents actes d’inspecció tenen valor probatori
d’acord amb el que estableix la legislació del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
3. S’ha d’aixecar la corresponent acta de les actuacions
d’inspecció en la qual ha de constar com a mínim:
a) Lloc, data i hora d’inspecció i identificació del personal inspector i de la persona que subscrigui l’acta.
b) Dades identificatives de l’entitat inspeccionada.
c) Descripció dels fets causants de la presumpta infracció o irregularitat amb indicació de les persones físiques
o jurídiques presumptament responsables sempre i quan
es coneguin i dels preceptes legals i normatius presumptament infringits.
d) Descripció dels actes d’inspecció realitzats.
4. Un cop finalitzades les actuacions inspectores i prèvia audiència de la Fundació, que podrà formular al·
legacions, el Protectorat fixarà en el seu cas, les mesures
a adoptar per part de l’entitat i, si s’escau, exercirà les
accions legalment previstes.

Article 10. Sol·licitud d’auditoria de comptes
1. En cas de circumstància excepcional que aconselli la
realització d’una auditoria de comptes de la fundació, el
Protectorat pot demanar a la fundació la seva realització,
encara que no es doni cap de les circumstàncies de l’article 333-11 del Codi civil de Catalunya i sens perjudici de
la legitimació extraordinària de l’article 332-8.
2. En aquests casos, el Protectorat ha d’emetre una resolució motivada on constin de forma clara les circumstàncies que aconsellen la realització de l’auditoria.

Secció 2a. De les accions judicials
i la intervenció temporal
Article 11. Accions judicials
1. El Protectorat pot exercir davant dels òrgans jurisdiccionals les accions d’impugnació dels acords, decisions i
actes contraris a la llei, als estatuts o que lesionin l’interès de la fundació, l’acció de responsabilitat civil contra
els patrons i la sol·licitud d’intervenció judicial o de dissolució de la fundació en els supòsits que preveu el Codi
civil de Catalunya així com qualsevol altre acció judicial
per la qual estigui legitimat.
2. El Protectorat exerceix, si escau, l’acció de responsabilitat civil contra els patrons que integren el patronat en
cas de desviament de fons o recursos de la fundació o
respecte de les finalitats fundacionals, així com per incompliment del deure de conservació del patrimoni.
3. El Protectorat exerceix, si escau, l’acció de responsabilitat civil contra els patrons que incompleixin el deure
d’informació o d’abstenció en cas de conflicte d’interessos, o vulnerin la prohibició d’autocontractació sempre
que s’hagin lesionat els interessos de la fundació.
4. El Protectorat pot demanar l’adopció de les mesures
cautelars relatives a la protecció del patrimoni de la fun-
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dació, la suspensió dels patrons, quan la gravetat de les
irregularitats i la salvaguarda dels interessos de la fundació ho aconsellin, així com qualsevol altra que consideri pertinent per assegurar l’eficàcia de les resolucions
judicials.

Article 12. Intervenció temporal
de la fundació
1. El Protectorat, d’ofici o a instància de qualsevol membre del patronat o de qualsevol persona amb un interès
legítim, pot sol·licitar a l’autoritat judicial la intervenció
temporal de la fundació quan s’hagi incomplert la presentació dels comptes anuals o bé s’acrediti l’existència
d’una gestió greument irregular, una gestió que posi en
perill la continuïtat de la fundació o d’una divergència
greu entre les activitats que duu a terme la fundació i
les seves finalitats fundacionals. Abans de sol·licitar la
intervenció, el Protectorat ha de requerir el patronat que
adopti les mesures pertinents perquè respecti la voluntat
fundacional i es compleixi la normativa corresponent.
2. La sol·licitud d’intervenció ha d’incloure els fets que
motiven la intervenció, les mesures que es proposen, el
termini d’intervenció i, en el seu cas, les persones o entitats que es proposen per exercir temporalment les funcions del patronat.
3. Si s’escau, la sol·licitud d’intervenció pot incloure la
petició de mesures cautelars, inclosa la suspensió dels
patrons, quan la gravetat de les irregularitats i la salvaguarda dels interessos de la fundació ho aconsellin.

Article 15. Tipificació de les infraccions
1. Constitueixen infraccions les accions i les omissions
de naturalesa administrativa tipificades com a tals en
aquesta Llei.
2. El règim d’infraccions i sancions es pot desenvolupar
per reglament amb l’única finalitat de precisar la identificació de les conductes sancionables i de concretar les
sancions aplicables.
3. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i
lleus.

Article 16. Infraccions molt greus
Constitueixen infraccions molt greus les accions o les
omissions següents:
a) Executar acords o realitzar actes que requereixen l’autorització del Protectorat sense haver-la obtingut.
b) Obstruir la funció de supervisió i d’inspecció del Protectorat
c) Incomplir en més d’un exercici el deure de presentació
dels comptes anuals dins del termini legalment establert
de la fundació i de les seves entitats vinculades, i en el
seu cas l’auditoria externa

Article 17. Infraccions greus
Constitueixen infraccions greus les accions o les omissions següents:
a) Incomplir el deure de presentar els comptes anuals
de la fundació i les seves entitats vinculades i, en el seu
cas, de l’auditoria externa, dins el termini legalment establert.

Secció 3a. De la suplència
Article 13. Funcions de suplència
i de nomenament de patrons
1 El Protectorat, com a garant del correcte exercici del
dret de fundació, pot exercir les funcions de suplència i
de nomenament de patrons que li reconeix el Codi civil
de Catalunya.
2. El Protectorat pot sol·licitar l’adopció de mesures cautelars per a protegir el patrimoni destinat a la fundació i
la voluntat de la persona fundadora mentre desenvolupa
les funcions de suplència.

Capítol IV. Responsabilitat administrativa
de les fundacions i règim sancionador
Article 14. Subjectes responsables
1. Les fundacions són responsables de les infraccions
administratives previstes en aquest capítol.
2. La fundació pot exercir l’acció de rescabalament per
l’import de les sancions respecte de les persones membres del patronat i les persones amb funcions de direcció
sempre que se’n pugui determinar la seva responsabilitat
individual, sens perjudici d’altres responsabilitats de caràcter civil que puguin correspondre. La memòria dels
comptes anuals ha d’incorporar una referència expressa
a les accions de rescabalament dutes a terme per la fundació.
3.01.02.
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b) Alterar o ometre dades en la documentació tramesa al
Protectorat.
c) Desatendre reiteradament els requeriments d’informació sol·licitats pel Protectorat.
d) Desatendre els requeriments o les ordres del Protectorat relatives a l’aplicació dels fons i recursos de la fundació o dels fons especials.
e) Incomplir el deure de comunicar al Protectorat els
actes i acords en relació amb els quals la llei estableix
aquesta obligació.
f) Incomplir els deures comptables i de portar els llibres
d’acord amb les lleis.
g) Incomplir el deure d’executar els actes d’obligat compliment ordenats pel Protectorat en exercici de les seves
funcions.
h) Incomplir l’obligació de designar el càrrec de director
o directora de la fundació en el cas que la llei així ho
estableixi.
i) Ometre de manera injustificada el deure de renovació
del patronat quan correspongui d’acord amb els estatuts.
j) No adaptar els estatuts a la normativa vigent, si s’escau, dins del termini legalment establert.
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Article 18. Infraccions lleus
Constitueixen infraccions lleus:
a) Sol·licitar la inscripció de les modificacions de la composició dels òrgans de govern en un termini superior als
tres mesos des de l’adopció de l’acord.
b) Desatendre el primer requeriment d’informació efectuat pel Protectorat.
c) Presentar els comptes per mitjà diferent del telemàtic
llevat dels supòsits en que el Protectorat hagi habilitat un
mecanisme alternatiu per a l’entitat.

Article 19. Sancions
Les infraccions tipificades en aquest capítol són sancionades de la manera següent:
a) Les infraccions molt greus són sancionades amb una
multa de 3.000,00 a 9.999,00 euros.
b) Les infraccions greus són sancionades amb una multa
de 600,00 a 2.999,00 euros.
c) Les infraccions lleus són sancionades amb una multa
de 300,00 a 599 euros.

Article 20. Graduació de les sancions
1. La imposició de les sancions previstes a l’article anterior es regeix pel principi de proporcionalitat d’acord
amb la gravetat de l’acció o omissió constitutiva d’infracció, així com per la concurrència de les circumstàncies següents:
a) La intencionalitat o la negligència en la conducta de
les persones infractores.
b) La reincidència o reiteració de les infraccions.
c) La transcendència econòmica i social de la infracció i
els perjudicis causats a les finalitats fundacionals.
d) El grau de professionalització en la gestió de la fundació i el caràcter retribuït del càrrec exercit.
e) L’esmena de les deficiències causants de la infracció
durant la tramitació de l’expedient sancionador.
2. La imposició de les sancions ha de tenir en compte
que la comissió de la infracció no resulti més beneficiosa
pel subjecte responsable que el compliment de les normes infringides.

Article 21. Competència per imposar
les sancions
Els òrgans competents per imposar les sancions previstes en aquesta Llei, són els següents:
a) El conseller o consellera del departament competent
en matèria de fundacions quan es tracti d’infraccions
molt greus.
b) El director o directora general competent en matèria
de fundacions quan es tracti d’infraccions greus i lleus.

Article 22. Procediment sancionador
1. Les sancions que preveu aquesta Llei només es poden
imposar prèvia incoació i tramitació d’un procediment
3.01.02.
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sancionador amb ple respecte dels drets de les persones
presumptament responsables i d’acord amb la normativa
que regula l’exercici de la potestat sancionadora de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
2. L’òrgan competent per a la incoació del procediment
sancionador és el director o directora general competent
en matèria de fundacions.
3. La resolució que posi fi al procediment sancionador
s’ha de dictar i notificar en un termini màxim de sis mesos des de l’inici de l’expedient.
4. En el cas d’infraccions molt greus, l’òrgan que resol
l’expedient pot acordar la publicació en el web del Departament competent en matèria de fundacions de les
sancions imposades, un cop hagin adquirit fermesa en
la via administrativa, amb referència al nom de l’entitat
infractora i la classe i naturalesa de les infraccions. La
publicació no pot excedir d’un període de sis mesos.

Article 23. Executivitat de les sancions
Les resolucions sancionadores que posin fi a la via administrativa són executives.

Article 24. Prescripció de les infraccions i de
les sancions
1. Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les
greus als dos anys i les lleus a l’any d’haver-se comès.
2. Les sancions imposades per infraccions molt greus
prescriuen als tres anys, les imposades per infraccions
greus als dos anys i les imposades per infraccions lleus
a l’any.
3. El Protectorat anota en el seu Registre les sancions
molt greus i greus imposades a les fundacions, un cop
siguin fermes en via administrativa. Les anotacions es
cancel·len d’ofici, un cop transcorregut un termini d’igual
durada que l’establert per a la prescripció de la sanció,
que es computarà des de l’endemà del compliment de la
sanció o de la seva prescripció.

Article 25. Mediació
Quan la infracció obeeixi a una causa que pugui ser resolta mitjançant un acord amb les entitats i les persones
responsables, el Protectorat podrà recórrer a la mediació
per evitar la imposició de sancions o reduir-ne l’abast
quan la infracció sigui greu o lleu.

Capítol V. Funcions del Protectorat respecte
de les associacions declarades d’utilitat
pública
Article 26. Funcions d’assessorament i suport
Correspon al Protectorat, en matèria d’assessorament i
suport d’associacions d’utilitat pública, les funcions següents:
a) Assessorar i informar a les associacions inscrites sobre els requisits i el procediment a seguir pel reconeixement d’utilitat pública i els seus efectes.
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b) Assessorar a les associacions sobre la forma d’elaboració i presentació dels comptes anuals.

establerts en la legislació reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

c) Donar publicitat de l’existència, finalitats i activitats
de les associacions d’utilitat pública,

2. Les resolucions dictades per la unitat directiva competent en matèria de fundacions i associacions poden ser
objecte de recurs d’alçada davant del conseller o consellera competent, en els termes establerts en la legislació
sobre el règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

d) Promoure la mediació per la gestió dels conflictes en
els òrgans de govern, entre associats, col·laboradors o beneficiaris.

Article 27. Funcions de dipòsit de comptes
i de seguiment
1. Correspon al Protectorat, en matèria de dipòsit de
comptes i de seguiment de les associacions d’utilitat pública, les funcions següents:
a) Vetllar pel compliment de les obligacions derivades de
la declaració d’utilitat pública, mitjançant la verificació
dels comptes anuals.
b) Incoar el procediment de revocació de la utilitat pública en el cas d’incompliment de l’obligació de presentació
de comptes anuals, de la memòria d’activitats, així com
de l’incompliment sobrevingut dels requisits que van
motivar la seva declaració.
c) Fer un seguiment del compliment dels requisits que
justifiquen la declaració d’utilitat pública de les associacions si té coneixement, a partir dels comptes anuals o
d’altres informacions rellevants, de circumstàncies que
qüestionin el manteniment la dita declaració. En tot cas,
l’inici de les actuacions es fa mitjançant resolució motivada,
2. El Protectorat pot demanar aclariments a les persones
membres dels òrgans de l’associació, i consultar la documentació que fonamenta la declaració d’utilitat pública.

Capítol VI. Del règim jurídic dels actes
del Protectorat i de la seva impugnació
Article 28. Règim jurídic dels actes
del Protectorat
1. Correspon al conseller o consellera del Departament
competent en matèria de fundacions resoldre les qüestions en matèria de constitució, modificació dels estatuts,
fusió, escissió, transformació i dissolució de les fundacions, així com la designació dels patrons en els casos
previstos per la llei.
2. Les altres resolucions del Protectorat són adoptades
per la unitat directiva adscrita al Departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de
fundacions i associacions que es determini per reglament.
3. El Protectorat pot actuar d’ofici o a instància de part
interessada, d’acord amb la naturalesa de les funcions
que té atribuïdes.

Article 29. Recursos
1. Les resolucions del conseller o consellera competent
en matèria de fundacions i associacions exhaureixen la
via administrativa, i contra aquestes es pot interposar recurs potestatiu de reposició, en els termes establerts en la
legislació sobre el règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu en els termes
3.01.02.

Capítol VII. De les relacions del Protectorat
amb les entitats vinculades a les fundacions
i les associacions d’utilitat pública
Article 30. Entitats vinculades
S’entén per entitat vinculada als efectes d’aquesta llei
qualssevol entitats de les regulades en el Llibre tercer del
Codi civil de Catalunya que es trobin en alguna de les
circumstàncies següents:
a) Quan les persones membres dels respectius òrgans de
govern coincideixin en més d’un 50%. S’equipara a la
condició de membres dels òrgans de govern, a l’efecte
d’apreciar la vinculació, aquells supòsits de l’article 3129.3 del Codi civil de Catalunya.
b) Quan les operacions amb transcendència econòmica
entre aquestes entitats representin més del 20% del total
de despeses de l’exercici comptable de qualsevol d’elles.
c) Quan l’immobilitzat d’una de les entitats provingui o
hagi estat finançat en més d’un 30% per una altra entitat.

Article 31. Deure de comunicació
1. Les persones membres dels òrgans de govern i les
persones amb funcions de direcció de les fundacions i
les associacions d’utilitat pública que tinguin poder de
decisió, directament o indirecta, en alguna entitat vinculada a aquestes, han de comunicar la dita circumstància
al Protectorat.
2. En el supòsit a) de l’article 30, el termini de comunicació és d’un mes des de que es produeixi l’acumulació
de càrrecs. En els supòsits b) i c) del mateix article, el
termini de comunicació és d’un mes des de la data de
tancament de l’exercici comptable en què es produeixi la
circumstància corresponent.

Article 32. Deure de presentació de comptes de
les entitats vinculades
Les fundacions i les associacions d’utilitat pública que
tinguin entitats vinculades han de presentar els comptes
anuals d’aquestes entitats juntament amb la presentació
anual dels seus propis comptes.

Capítol VIII. Del deure de col·laboració
entre les administracions públiques
Article 33. Col·laboració entre
administracions públiques
1. El Protectorat ha de posar en coneixement de l’Administració tributària l’incompliment per part de les fundacions i de les associacions d’utilitat pública de l’obligació
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de presentació de comptes i les possibles irregularitats
tributàries detectades.
2. El Protectorat pot adreçar-se a les autoritats que exerceixen les funcions de Protectorat d’entitats no subjectes
a la legislació catalana, per tal de demanar-los la informació i la col·laboració necessària quan desenvolupin activitats a Catalunya.
3. L’Administració de la Generalitat de Catalunya i els
ens locals de Catalunya, així com les entitats del seu sector públic, abans de concedir un ajut o subvenció a les
fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública, consultaran al Protectorat servint-se de mitjans telemàtics la informació sobre el compliment del deure de
presentació dels comptes anuals, llevat que a les bases
de la concessió exigeixin una declaració responsable del
compliment d’aquest deure per part del sol·licitant. Així
mateix, aquestes administracions i entitats han de comunicar al Protectorat les subvencions que atorguin a les
fundacions i associacions declarades d’utilitat pública en
el termini d’un mes d’ençà de la seva concessió.
4. El Protectorat ha de posar a disposició de les administracions públiques que ho sol·licitin i d’acord amb els
mitjans que es determinin reglamentàriament, almenys
la informació següent:
a) les dades sobre presentació de comptes de cada fundació o associació d’utilitat pública, amb especificació dels
exercicis pendents de presentació.
b) les sancions imposades així com les actuacions administratives o judicials exercides pel Protectorat amb
especificació de les resolucions dictades i de la seva fermesa.
c) les subvencions rebudes per les entitats que hagin estat
comunicades per les administracions al Protectorat.
d) els balanços socials de les entitats, en cas que hagin
estat aportats al Protectorat.

Article 34. Convenis de col·laboració
La col·laboració entre el Protectorat i les administracions
estatal o autonòmiques, així com els seus protectorats
pot articular-se mitjançant convenis i programes conjunts d’acord amb el que preveu la legislació sobre règim
jurídic de les administracions públiques catalanes i procediment administratiu comú.
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sol·licitar el canvi de registre, seguint els tràmits previstos per a les modificacions estatutàries i adaptar-se a la
normativa vigent a Catalunya per tal de ser inscrita en
el Registre de Fundacions de la Generalitat de la Generalitat.
2. Les fundacions estrangeres que exerceixin majoritàriament les seves funcions a Catalunya han d’establir-hi
una delegació i l’han d’inscriure en el Registre de Fundacions.
3. Així mateix, quan una fundació sotmesa al Protectorat
alteri el seu àmbit d’actuació territorial de forma estable
de manera que comporti un canvi de registre, se seguiran
els tràmits previstos per a les modificacions estatutàries.

Tercera. Fundacions vinculades a les Caixes
d’Estalvis
Les fundacions de les Caixes d’Estalvis que constitueixen un ens instrumental per portar a terme la seva obra
social no estan subjectes a les prescripcions del capítol
VII d’aquesta llei.

Quarta. Col·laboració dels notaris i notàries
Els notaris i notàries han de trametre d’ofici al Protectorat una còpia electrònica de les escriptures que elevin
a públic qualssevol actes inscriptibles en el Registre de
Fundacions. En el moment d’obrir la successió, els notaris i notàries també han d’informar de les disposicions
testamentàries a favor de les fundacions o que manifestin la voluntat del causant de constituir una fundació.

Cinquena. El balanç social
1. Als efectes del que estableixen els articles 3 c) i 4 e)
d’aquesta llei, el Registre de Fundacions publica el balanç social, entès com un instrument a través del qual les
fundacions proporcionen voluntàriament a la ciutadania
en general, i als donants en especial, informació suficient per avaluar la coherència de la seva actuació, així
com l’adequació dels resultats a les finalitats fundacionals, augmentant la transparència.
2. La informació continguda en el balanç social ha de ser
suficient per a:
a) mesurar l’impacte social de les entitats en funció dels
seus objectius i valors, així com els mitjans per a aconseguir-los.
b) mesurar la forma en què es cerca l’assoliment dels
seus objectius, analitzant aspectes clau de la gestió i avaluant el seu desenvolupament.

Disposicions addicionals
Primera. Fundacions del sector públic
Les fundacions del sector públic de l’Administració de
la Generalitat i de l’Administració local de Catalunya
resten subjectes al Protectorat en els termes previstos al
Codi civil de Catalunya, en aquesta Llei i en la legislació
sectorial que sigui d’aplicació.

c) avaluar els processos d’organització de la gestió i la
qualitat, visualitzant els riscos que poden afectar a la
fundació.

Segona. Fundacions regulades per altres lleis

d) reforçar la identitat i la comunicació des de l’àmbit intern i extern, mitjançant el compromís dels agents que hi
participen així com la de la seva relació amb les entitats
amb objectius similars i de la societat en el seu conjunt.

1. Quan una fundació d’una altra comunitat autònoma
o de competència estatal, alteri el seu àmbit d’actuació
territorial de forma estable, passant a desenvolupar les
seves funcions majoritàriament a Catalunya, haurà de

3. La presentació del balanç social pot ser tinguda en
compte, com a mèrit o requisit, per l’atorgament de subvencions d’acord amb el que estableixin les corresponents bases de les convocatòries.

3.01.02.
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4. Les mesures de publicitat dels balanços socials a adoptar per part del Protectorat, així com els models per a la
seva elaboració, es determinaran reglamentàriament.

Sisena. Conservació dels documents
comptables
Els comptes anuals i llur documentació complementària
lliurats al Protectorat es conservaran i formaran part del
mateix durant els sis anys posteriors a la seva presentació.

Núm. 19

Desena. Deure de comunicació de les entitats
vinculades
Als efectes del que estableix el capítol VII d’aquesta llei,
les fundacions i les associacions d’utilitat pública que a
l’entrada en vigor d’aquesta llei ja complien amb algun
dels supòsits establerts en l’article 30, venen obligades,
en un termini màxim de sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, a informar al Protectorat
en els termes que prescriu l’article 31.

Setena. Mesures d’autoavaluació

Disposició transitòria

El Protectorat ha de fomentar la creació d’òrgans de
control intern en el si de les fundacions i les associacions d’utilitat pública així com l’avaluació del control de
qualitat, tant pel que fa als procediments interns com als
serveis prestats. Aquests òrgans de control han d’estar
integrats per persones que no formin part dels òrgans de
govern ni exerceixin funcions de direcció.

Col·laboració entre l’Administració de la Generalitat, els
ens locals i les entitats del seu sector públic amb el Protectorat.

Vuitena. Inventari
1. En el termini de divuit mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Protectorat ha d’elaborar
un inventari de les fundacions inscrites en el Registre de
fundacions que es trobin en algun dels supòsits següents:
a) Inactivitat continuada durant els darrers tres anys.
b) Incompliment del deure de presentació dels comptes
anuals durant els darrers tres exercicis.
c) Manca de constància de renovació del patronat durant
més de tres anys, sempre que, d’acord amb els estatuts,
els càrrecs s’haguessin hagut de renovar, o quan no hi
hagi un nombre suficient de patrons en exercici per a
l’adopció d’acords.
2. Es presumeix que existeix inactivitat de la fundació
als efectes la lletra a) de l’apartat anterior quan així resulti de la documentació comptable o quan la fundació
no pugui ser localitzada en el seu domicili estatutari,
d’acord amb el Registre de fundacions, i al Protectorat
no li’n consti un de nou.
3. Un cop elaborat l’inventari, el Protectorat ha de notificar, en els termes establerts en la legislació de procediment administratiu, a cadascuna de les fundacions que
es trobin en algun dels supòsits establerts en l’apartat 1
que disposen d’un termini de sis mesos a comptar des
de la notificació per esmenar els incompliments i, en el
seu cas, acreditar l’activitat fundacional. Si en el termini
indicat de sis mesos no se n’acredita el compliment, el
Protectorat insta la dissolució de la fundació davant l’autoritat judicial.

Mentre no s’implementin les modificacions necessàries
als sistemes informàtics afectats per fer efectiva la consulta a què fa referència l’article 33.3, i per tal de donar
compliment al que estableix el precepte esmentat, l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els ens locals
de Catalunya, així com les entitats del seu sector públic
podran sol·licitar al Protectorat la informació relativa al
compliment del deure de presentació de comptes anuals
per part de les fundacions i les associacions declarades
d’utilitat pública.

Disposicions derogatòries
Primera
Es deroguen els articles 51 i 52 de la Llei 5/2001, de 2 de
maig, de fundacions.

Segona
Es deroga la disposició transitòria quarta de la Llei
4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

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.

4. El Protectorat ha de fer públic l’Inventari en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya a efectes merament informatius, sens perjudici de la notificació individualitzada a les Fundacions.

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.

Novena. Entrada en vigor del règim
sancionador

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2011

El règim d’infraccions i sancions previst en aquesta Llei
és d’aplicació a les accions o omissions comeses a partir
de la seva entrada en vigor.

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP Socialista

3.01.02.
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Proposició de llei de declaració d’independència de Catalunya
Tram. 202-00015/09

les cotes autogovern fins allà on cregui convenient i, en
general, adequar la regulació dels drets nacionals a les
circumstàncies de cada moment històric.»
II. Resolució 679/V sobre l’orientació política general
del Consell Executiu, d’1 d’octubre de 1998:

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat
Catalana per la Independència
Reg. 1376 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

«El Parlament de Catalunya, en el marc de la celebració
del cinquantè aniversari de la Declaració universal dels
drets humans, ratifica un cop més el dret del poble català
a determinar lliurement el seu futur com a poble, en pau,
democràcia i solidaritat.»

A la Mesa del Parlament
Alfons López i Tena, representant del Subgrup de Solidaritat Catalana per la Independència, d’acord amb el
que estableix l’article 22 bis 3 del Reglament del Parlament, presenta la proposició de llei següent:

III. Resolució 631/VIII sobre el dret a l’autodeterminació i sobre el reconeixement de les consultes populars
sobre la independència, de 3 de març de 2010:
«El Parlament de Catalunya:
1. Ratifica la vigència de la Resolució 98/III, sobre el dret
a l’autodeterminació de la nació catalana, adoptada el 12
de desembre del 1989, i de la Resolució 679/V, adoptada
l’1 d’octubre del 1998, de ratificació de l’anterior.

Proposició de llei de declaració
d’independència de Catalunya
Antecedents
Estableix l’article 1.2 de la Carta de l’Organització de les
Nacions Unides, que els propòsits de les Nacions Unides
són «Fomentar entre les nacions relacions d’amistat basades en el respecte en el principi de la igualtat de drets
i el de la lliure determinació dels pobles». A l’article 55
diu: «Amb el propòsit de crear les condicions d’estabilitat i benestar necessàries per les relacions pacífiques
i amistoses entre les nacions, basades en el respecte al
principi de la igualtat de drets i el de la lliure determinació dels pobles, l’organització promourà:
a) Nivells de vida més elevats, treball permanent per a
tothom i condicions de progrés i desenvolupament econòmic i social;
b) La solució de problemes internacionals de caràcter
econòmic, social i sanitari, i d’altres problemes relacionats; i la cooperació internacional en l’ordre cultural i
educatiu; i
c) El respecte universal als drets humans i les llibertats
fonamentals de tothom, sense distinció per motius de
raça, sexe, idioma o religió, i l’efectivitat de tals drets i
llibertats»
De manera reiterada, el Parlament de Catalunya ha aprovat resolucions sobre el dret d’autodeterminació de Catalunya, exercint així competència en aquesta matèria, que
ha assumit com a pròpia. Per totes, cal esmentar:
I. Resolució 98/III sobre el dret d’autodeterminació de la
Nació catalana, de 12 de desembre de 1989:
«El Parlament de Catalunya:
– Manifesta que l’acatament del marc institucional vigent, resultat del procés de transició política des de la
dictadura a la democràcia, no significa la renúncia del
poble català al dret a l’autodeterminació, tal com estableixen els principis dels organismes internacionals i es
dedueix del preàmbul de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979.
– Afirma, com a conseqüència, que en el moment que
ho cregui oportú i a través de les actuacions previstes en
el mateix ordenament constitucional, podria incrementar
3.01.02.
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[...]
4. Es ratifica en la voluntat d’emprar tots els instruments
jurídics vigents i polítics necessaris per tal que el poble
de Catalunya pugui exercir el dret a decidir.»
Finalment, cal tenir present la Sentència del Tribunal
Penal Internacional referent a Kosovo, on per primera
vegada es reconeix que la Declaració Unilateral d’Independència s’ajusta a la legalitat internacional.

Exposició de motius
La pertinença de Catalunya a l’Estat espanyol ha portat
la Nació catalana a una profunda crisi moral, cultural,
econòmica, institucional i d’identitat. L’agressió que ha
significat la sentència del Tribunal Constitucional espanyol sobre l’Estatut ha confirmat que l’autonomisme
condemna el país a l’extinció i que la relació amb Espanya no és fruit d’un pacte entre iguals sinó d’una situació de dominació. Després de més de trenta anys de
règim constitucional espanyol, una majoria de la societat
catalana ja expressa inequívocament la seva voluntat de
superar el sistema autonòmic i constituir un Estat català
al si de la Unió Europea.
La independència de Catalunya és l’única alternativa viable per a la continuïtat del projecte nacional català i per
garantir el benestar dels catalans i les catalanes, davant
d’una Espanya pètria decidida, com sempre, a uniformitzar les nacions no espanyoles i assimilar-les, i en la que
qualsevol temptativa federal, de recuperació estatutària,
o de concert econòmic, tenint en compte la impossibilitat de reformar la Constitució, representa una fantasia
irrealitzable, una aventura irresponsable perquè depèn
de la voluntat dels espanyols. Només la independència és
assolible, perquè només la independència depèn exclusivament de la voluntat majoritària del poble català.
La sentència del Tribunal Constitucional culmina la reducció de Catalunya a una comunitat autònoma de règim
comú. El procés va començar amb el Cop d’Estat del 23
de febrer de 1981 i ha frustrat les esperances posades en
el restabliment de la Generalitat abolida el 1714 i el retorn del seu President a l’exili des de 1939.
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La modificació unilateral de l’Estatut aprovat pel poble
català en referèndum fa impossible restablir-lo amb cap
altra llei, ni cap altra mesura. Només queda la submissió
a l’acte de força espanyol i resignar-se a ser una mera
regió espanyola, o acollir-se a la legalitat internacional
per proclamar la independència.
La reducció de Catalunya al règim autonòmic general
s’ha aplicat, sobretot, en el finançament de la Generalitat i la manca de despesa pública estatal a Catalunya.
Aquest fet ha provocat un dèficit crònic insostenible a la
balança fiscal entre Catalunya i l’Estat Espanyol, més del
10% del PIB anual, uns 22.000 milions d’euros (3.000
euros per català i any que se’n van a Espanya i no tornen
a Catalunya).
A causa d’aquest dèficit la crisi catalana és la més greu
dels països industrials d’Europa. A 30 de juny de 2010
hi havia 676.000 aturats al nostre país, un 17,71% de la
població activa. La mitjana d’atur dels països de la zona
euro era del 10%; el País Basc, que no pateix l’espoli
gràcies al Concert Econòmic, tenia una taxa del 10,4%.
Sense espoli fiscal, a Catalunya hi hauria 280.000 aturats menys.
Catalunya no sortirà de la crisi econòmica fins que no
esdevingui un Estat de la Unió Europea. Amb un Estat
Català disposarem d’infraestructures de primer nivell,
apostarem per l’arc mediterrani que permetrà als nostres
ports ser la porta d’Àsia a Europa, podrem gaudir d’un
sistema aeroportuari i una xarxa ferroviària que connecti Catalunya amb el món i una xarxa viària sense peatges. Si Catalunya és un Estat serem el quart d’Europa en
major renda per càpita! En una Catalunya independent
podríem donar més i millors serveis perquè no hauríem
de mantenir Espanya, podríem duplicar la despesa pública en sanitat, quadruplicar la d’ensenyament, multiplicar
per 16 les obres públiques, o per 32 els crèdits i avals
públics a les empreses.
Des de 1978 ha continuat la minorització de la llengua i
la cultura catalana perquè Espanya no reconeix la territorialitat de la llengua i cultura catalana. La Constitució
espanyola tracta els catalans com a minoria lingüística
dins el seu propi país. Només la immersió lingüística a
les escoles aplicava el principi de la territorialitat, però
aquesta mesura ja ha estat invalidada per les sentències
del Tribunal Suprem espanyol que ordenen la reintroducció de la llengua castellana en tot l’ensenyament.
La llengua i la cultura catalana es troben en una situació
límit que no garanteix la seva supervivència. Només un
Estat propi pot invertir la tendència a la minorització a
què ens aboca la dependència.
Tot altre projecte que no sigui la proclamació unilateral
de la independència és inviable i generarà impotència i
frustració. Només la proclamació d’independència és viable perquè significa construir una nova legalitat amb el
vot de 68 diputats catalans i ha estat avalada per la Cort
Internacional de Justícia de l’ONU.
El poble català ja ha reaccionat front als poders espanyols que busquen enterrar la seva voluntat d’existir, i
ja s’ha pronunciat en les consultes populars sobre la independència amb més de 500 comissions locals, més de
50.000 voluntaris i més de mig milió de vots per la in3.01.02.
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dependència, i amb l’espectacular manifestació de 10 de
juliol de 2010 en la qual més d’un milió de ciutadans es
rebel·laven contra la decisió del Tribunal Constitucional
tot reclamant la independència.

Proposició de llei
Article 1
Catalunya és una Nació.

Article 2
El poble de Catalunya és l’únic titular de la sobirania nacional.

Article 3
El Parlament de Catalunya és el representant democràticament elegit del poble de Catalunya.

Article 4
El poble de Catalunya no renuncia ni ha renunciat mai al
dret a l’autodeterminació, a determinar lliurement el seu
futur com a poble en pau, democràcia i solidaritat.

Article 5
El Parlament de Catalunya es ratifica en la voluntat
d’emprar tots els instruments jurídics vigents i polítics
necessaris per tal que el poble de Catalunya pugui exercir el dret a determinar lliurement el seu futur.

Article 6
La sobirania nacional del poble de Catalunya és el fonament del futur Estat sobirà i independent de la Nació
catalana.

Article 7
La decisió de declarar la independència li correspon al
poble de Catalunya com a titular de la sobirania nacional, i al Parlament de Catalunya com a representant seu
democràticament elegit.

Article 8
Per mitjà d’aquesta Llei es faculta al Govern de la Generalitat a negociar el reconeixement internacional de la
declaració d’independència.

Article 9
En el termini de tres mesos a partir de l’aprovació de la
present Llei es constituirà l’Assemblea de Representants
de la Nació Catalana, que treballarà perquè sigui declarada la independència al conjunt dels Països Catalans.

Article 10
La declaració d’independència serà efectiva:
– Quan sigui aprovada la present Llei procedimental de
declaració d’independència.
– Quan sigui negociada amb la comunitat internacional
la forma i el moment de la declaració d’independència.
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– Quan sigui declarada per una majoria absoluta de diputats en sessió solemne del Parlament de Catalunya convocada a tal efecte.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, i Joan Saura i Laporta
compleixen les condicions d’elegibilitat establertes.
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011
El secretari
Pere Calbó i Roca

Disposició transitòria
La declaració d’independència es farà en la present legislatura quan es compleixi allò que disposa l’article 10 de
la present Llei.

Núm. 19

3.10.25.

El president de la Comissió
Benet Maimí i Pou

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011
Alfons López i Tena
Representant del Subgrup de Solidaritat Catalana per la
Independència

Proposta de resolució sobre el foment de
l’ús de les energies renovables
Tram. 250-00035/09

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1215 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.11.

DESIGNACIONS DE SENADORS PER A
REPRESENTAR LA GENERALITAT AL SENAT

A la Mesa del Parlament
El grup parlamentari ICV-EUiA, d’acord amb allò que
preveu l’article 145 del Reglament del Parlament, presenta la següent proposta de resolució:

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

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats sobre l’elegibilitat dels candidats

Al Ple del Parlament
La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tinguda el dia 8 de febrer de 2011, presidida per Benet Maimí i Pou, i amb l’assistència del secretari de la Comissió,
Pere Calbó i Roca, i dels diputats Joan Ferran i Serafini,
del G. P. Socialista; Mercè Civit Illa, del G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa;
Carmel Mòdol i Bresolí, del G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, i Antoni Strubell i Trueta, del S. P.
Solidaritat Catalana per la Independència, ha acordat
d’establir el dictamen següent:
Una vegada examinades les declaracions d’activitats
professionals, laborals i empresarials que exerceixen i
dels càrrecs públics que ocupen presentades pels candidats a senadors Coralí Cunyat i Badosa, Eva Parera
i Escrichs, Joan Maria Roig i Grau, i Jordi Vilajoana i
Rovira, proposats pel G. P. de Convergència i Unió; M.
Assumpta Baig i Torres i Joan Sabaté i Borràs, proposats
pel G. P. Socialista; Alícia Sánchez-Camacho i Pérez,
proposada pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i
Joan Saura i Laporta, proposat pel G. P. d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, en compliment de l’article 4 de la Llei 6/2010, del 26 de març,
del procediment de designació dels senadors que representen la Generalitat al Senat, la Comissió dictamina
que els candidats Coralí Cunyat i Badosa, Eva Parera i
Escrichs, Joan Maria Roig i Grau, Jordi Vilajoana i Rovira, M. Assumpta Baig i Torres, Joan Sabaté i Borràs,
3.10.11.

Exposició de motius
El dia 26 de gener es va convalidar al Congrés dels Diputats el Reial Decret Llei 14/2010, pel qual s’estableixen
mesures urgents per la correcció del dèficit tarifari del
sector elèctric.
Aquest reial decret llei carrega l’esforç en les instal·
lacions fotovoltaiques, que amb la resta d’energies renovables apareixen com les principals causants del dèficit
tarifari, oblidant la resta d’elements com el mercat majorista que permet a les grans companyies, fins i tot en
períodes de crisi, aconseguir beneficis espectaculars; la
pujada dels preus internacionals del gas natural; el suport al consum de carbó nacional més car que l’importat,
una subhasta de futurs manifestament inflacionista...
Amb aquest reial decret llei no es produeix una assignació raonable d’esforços entre tots els agents del sector.
A les grans companyies se’ls ha demanat que financin
els plans d’estalvi que fins al moment es pagava com a
cost d’accés (670 milions d’euros en els pròxims 3 anys
amb una senda decreixent) que mantinguin el bonus social (que impedeix la pujada de l’electricitat als sectors
socials més dèbils un any més, 150 milions més en 2013)
i peatge de generació pels pròxims 3 anys (amb un cost
d’uns 360 milions d’euros en els propers 3 anys). No és
molt si se sap que la pujada del 10% de la tarifa suposarà
un increment d’ingressos per sobre dels 3.000 milions
només el 2011 i que pagaran els usuaris. Tampoc es pot
oblidar que només en 2010, un any excepcionalment bo
per a les centrals hidràuliques i nuclears, els beneficis del
mercat majorista han estat molt grans. En un any ordinari aquest tipus de centrals produeixen uns 80 TWH, però
el 2010 van arribar als 100 TWH, el que va suposar un
benefici extraordinari de l’ordre de 2.000 milions.
No hi ha cap marge de dubte que els grans perdedors del
Decret són els propietaris d’instal·lacions fotovoltaiques.
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Se’ls ha reduït el dret a percebre la prima a un nombre
determinat d’hores l’any. Això els suposarà una disminució d’ingressos de l’ordre de 740 milions d’euros/any
durant els pròxims 3 anys, i al mateix temps se’ls permet
cobrar la prima durant 3 anys més (de 25 a 28 anys). Tenint en compte les dimensions del sector les pèrdues són
molt importants.

l’empresa i desatenent les seves obligacions amb els treballadors/es, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent:

Si es limita el mercat i la demanda de les renovables el
que acabarà passant és la mort d’una indústria puntera i
líder al planeta. Gràcies a l’energia solar, Espanya es va
situar el 2008 al cap d’un mercat mundial d’alta tecnologia, atraient inversions de tot el món. Però la frenada
que ha anat implementant el Govern des d’aleshores ha
fet que s’hagin perdut uns 30.000 llocs de treball en el
sector.

1. Convocar d’urgència el protocol d’actuacions en matèria de reestructuració empresarial previst a la mesura
88 de l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la
qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia
catalana, convocant als agents socials i econòmics que
hi participen.

A més de les greus repercussions que això tindrà sobre
el desenvolupament de les renovables, no podem oblidar
tots els petits productors que són els principals perjudicats per aquest reial decret llei, que juga amb la seguretat
jurídica i és clarament discriminatori.
És per tot això que 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 emprendre
totes les accions polítiques i jurídiques necessàries per
tal de fomentar l’ús d’energia procedent de fonts renovables, incentivant l’eficiència, la millora tecnològica i
assegurant una retribució justa als productors d’energies
renovables.
Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

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

2. Analitzar amb la matriu de l’empresa i els representants dels treballadors altres serveis o productes del grup
Yamaha a escala internacional que siguin susceptibles
de ser prestats o produïts a Catalunya.
3. Realitzar contactes a alt nivell internacional amb l’empresa per analitzar la viabilitat de la producció actual i/o
produccions alternatives.
4. Realitzar contactes urgents i proactius amb empreses
que puguin desenvolupar activitat industrial o de serveis
a la planta actual a través dels serveis d’Acc10.
5. Activar un pla de xoc amb els subministradors i proveïdors locals de Yamaha per analitzar la seva situació i
la dels seus treballadors/es per trobar solucions i alternatives viables.
Parlament de Catalunya, 28 de gener del 2011
Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC

Joan Herrera Torres
President
Proposta de resolució sobre la inclusió del
delta del Llobregat a la llista de zones humides de la Convenció de Ramsar
Proposta de resolució sobre el futur dels
treballadors de la planta de Yamaha a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 250-00036/09

Presentació

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1229 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

Presentació

Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya,
Reg. 1342 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, d’acord amb allò que estableixen els articles
145 i 146 del Reglament del Parlament de Catalunya,
presenta la següent Proposta de resolució sobre el futur
dels treballadors de la planta de Yamaha a Palau-solità i
Plegamans:

Exposició de motius
Un cop coneguda la intenció de l’empresa Yamaha de
tancar la seva planta de producció a Palau-solità i Plegamans i davant la inactivitat manifestada pel Govern
a l’hora de gestionar els interessos dels treballadors/es
de la planta i els interessos econòmics del país, adoptant una actitud passiva davant la decisió unilateral de

3.10.25.

Tram. 250-00037/09

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari
d’Esquerra, i Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del
Grup Parlamentari d’Esquerra, d’acord amb allò que
preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent proposta de resolució sobre la
inclusió del Delta del Llobregat al conveni Ramsar.

Exposició de motius
Les zones humides són els ecosistemes més productius
del nostre planeta i claus pel funcionament de molts
processos naturals. Aquest fet es tradueix en beneficis
directes i clars per a la societat: la fixació de CO2, que
ens ajuda a esmorteir el canvi climàtic, la generació de
biomassa, la consolidació de la biodiversitat, etc.
Malauradament les zones humides són un dels ecosistemes més sensibles i perjudicats arreu del món ja que,
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històricament, han patit múltiples alteracions com dessecacions a gran escala amb finalitats agrícoles, urbanitzacions, indústries, sobreexplotació dels recursos hídrics,
contaminació de les aigües, introducció d’espècies exòtiques, entre d’altres.
L’any 1971 es va subscriure a Ramsar (Iran) el Conveni
internacional sobre zones humides d’importància internacional (ratificat pel Regne d’Espanya i publicat el BOE
el 1982). Aquest Conveni estableix que la conservació
de les maresmes i aiguamolls és una prioritat pels estats
adherits, particularment en aquelles àrees que designin
com a especialment preservades i que s’insereixen dins
la Llista Ramsar. Actualment, Catalunya només n’hi ha
4 àrees naturals humides dins la Llista Ramsar: el delta
de l’Ebre, els Aiguamolls de l’Alt Empordà, l’estany de
Banyoles i les zones lacustres de muntanya del Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici. Malgrat
la seva importancia, el Delta del Llobregat no es troba
inclosa en la llista Ramsar.
Això ha portat a una entitat ambientalista tan important
com la Lliga de Defensa Natural, DEPANA, a proposar
la inclusió del Delta del Llobregat a la llista d’espais
inclosos al conveni de Ramsar. Aquesta proposta ha rebut el suport dels Plens Municipals d’ajuntaments com el
Prat de Llobregat, Viladecans o Gavà,
Les zones humides catalanes, malgrat s’hagi elaborat
l’Inventari de Zones Humides de Catalunya, aquesta
eina no s’ha traduït en un grau de protecció prou reconeguda i extensa com per a garantir la conservació dels valors naturals d’aquestes. Però tot i que algunes d’aquestes
zones humides ja estaven en el PEIN, li van mancar les
eines específiques que permetessin garantir la protecció
i gestió dels espais.
El Delta del Llobregat es la segona zona humida més important de Catalunya per darrere del Delta de l’Ebre. Actualment, però, només estan d’alguna manera protegides
923 Ha d’ambients humits protegits. La protecció es concreta en diverses figures, com ara delimitació genèrica
realitzada pel Pla d’Espais d’Interès Natural, els espais
no edificables delimitats pel Pla Director Urbanístic del
Sistema Costaner, els Llocs d’Importància Comunitària
de la xarxa Natura 2000, o les Zones d’especial protecció per a les Aus (ZEPA) declarades d’acord amb la normativa europea. Però encara hi ha unes 200 ha. sense
cap mena de protecció, i d’altres, com ara l’estany de la
Murtra, la pineda de Gavà, o les zones humides de rerepineda de Gavà, que tenen figures de protecció difuses.
De fet, encara està pendent el compliment de la resolució
58/VI del Parlament de Catalunya, aprovada l’any 2000 a
proposta del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya,
que instava a aprovar en pocs mesos un nou Pla Especial
de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Delta
del Llobregat (en el marc del Pla Especial d’Espais d’Interès Naturals). Aquest Pla Especial de Protecció hauria
de ser el marc legal que inclogués tots aquests espais en
una figura urbanística de protecció única i coherent.
Tenint en compte la situació fràgil en què es troba el Delta del Llobregat, el patrimoni ecològic que representa,
que es troba en una zona metropolitana, el seu paper com
espai de divulgació i educació ambiental i el fet de ser la
zona humida més important
3.10.25.
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de la Península Ibèrica i de la Unió Europea que encara
no està inclosa a la Convenció Ramsar.
El Delta del Llobregat ja ha contribuït amb escreix al
progrés socioeconòmic de Catalunya, els espais naturals
que alberga el Delta ja no es poden reduir més (estiguin
protegits o no), cal vetllar per no posar en perill la supervivència del conjunt dels espais del Delta.
Per tot això el Grup Parlamentari d’Esquerra presenta
la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Iniciar tots els tràmits necessaris perquè el Govern de
l’Estat faci la sol·licitud d’inclusió del Delta del Llobregat
a la llista de la Convenció internacional sobre zones humides d’importància internacional Ramsar
2. Aprovar el més aviat possible el nou Pla Especial de
Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Delta del
Llobregat que integri i protegeixi tots els espais i zones
humides del Delta del Llobregat i, en especial, l’estany
de la Murtra, la pineda declarada no urbanitzable pel Pla
Director Urbanístic del Sistema Costaner, i les zones humides de rerepineda inventariades pel Departament de
Medi Ambient com a tals.
3. Incloure amb catalogació de Reserva Natural Parcial
els espais Front Marítim de Viladecans, Can Sabadell,
Remolar–Reguerons, La Murtra, la Rerepineda litoral
de Gavà, les zones humides de rerepineda de Gavà i la
desembocadura de la riera dels Canyars, dins del Pla Especial Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del
Paisatge del Delta del Llobregat.
Palau del Parlament, 1 de febrer de 2011
Anna Simó i Castelló
Portaveu

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat

Proposta de resolució sobre l’arxivament
dels expedients sancionadors oberts per
haver infringit la prohibició de superar els 80
km als accessos a l’àrea metropolitana de
Barcelona
Tram. 250-00038/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 1345 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlamento de Cataluña
Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en el
artículo 145 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente propuesta de resolución.

Exposición de motivos
El Govern de la Generalitat ha adoptado recientemente
medidas para modificar la prohibición de superar los 80
km/hora en los accesos al área metropolitana de Barcelona.
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Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
Tomar las medidas necesarias para que todos los expedientes sancionadores abiertos por infringir la prohibición
de superar los 80 km/hora en los accesos al área metropolitana de Barcelona queden sin efecto y archivados.
Palau del Parlament, 1 de febrero de 2011
Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

Proposta de resolució sobre el projecte de
construcció del segon centre d’atenció primària a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00039/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1420 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.02.2011
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Aquesta situació té com a conseqüència en l’àmbit sanitari la saturació de l’únic centre d’atenció primària que
dóna servei a Vilafranca, i fora del seu horari, que actualment és d’atenció continuada, l’hospital comarcal, i
molt especialment la saturació dels serveis d’urgències,
el que impedeix oferir la prestació d’uns serveis sanitaris
de qualitat als ciutadans de Vilafranca del Penedès i de
tota la comarca de l’Alt Penedès.
Som coneixedors de la complicada situació per la que
estan passant les finances de la Generalitat. El nou govern de la Generalitat sorgit de les darreres eleccions ha
promès posar en marxa un pla de racionalització de la
despesa i estalvi a l’administració catalana, però les solucions per reduir aquest dèficit no poden passar per la
paralització de nous equipaments sanitaris com ha anunciat el Departament de Salut. L’anterior govern de la Generalitat no va fer els deures respecte la construcció del
segon centre d’atenció primària a Vilafranca del Penedès
perquè la situació pressupostària ho va impedir, però el
nou govern ha de donar resposta a aquest equipament sanitari tan necessari a la capital de l’Alt Penedès i que fa
anys venen esperant.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Maria
Dolors Montserrat i Culleré, Eva García i Rodríguez, diputades, d’acord amb allò que preveuen els articles 145
i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent
proposta de resolució, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a agilitzar el projecte constructiu del segon
centre d’atenció primària a Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès).
Palau del Parlament, 27 de gener de 2011
Josep Enric Millo i Rocher, M. Dolors Montserrat i Culleré, Eva García i Rodríguez

Exposició de motius
Des de fa algun temps s’ha intentat posar fi al evident dèficit que existeix a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
pel que respecta a equipaments sanitaris. Aquest municipi, capital de comarca amb més de 38.200 habitants,
actualment només compta amb un centre d’atenció primària, el CAP Alt Penedès, i un hospital d’àmbit comarcal. Amb l’objectiu d’ampliar la xarxa sanitària l’anterior
govern de la Generalitat va posar en marxa un projecte
que perseguia la construcció d’un segon centre d’atenció
primària.
Diverses han estat les visites de l’anterior titular del Departament de Salut en les que s’ha simulat la posada de
les primeres pedres de la construcció. Però de moment
no s’ha iniciat les obres de construcció de l’esmentat
equipament sanitari a la capital del Penedès.
No és de rebut que només hi hagi un únic centre d’atenció primària per a una població com a Vilafranca del
Penedès. És una mancança evident a la que s’ha volgut
posar fi, però de moment res és realitat. L’únic real és
que Vilafranca és una població amb una important projecció a nivell català. El creixement econòmic i empresarial que ha patit en els darrers anys ha promogut que
els habitants d’aquest municipi hagin augmentat en poc
temps sense que s’hagi dotat al municipi dels serveis públic adients per donar resposta a les necessitats del veïns.
3.10.25.

Proposta de resolució sobre la concentració
de les dependències dels diferents serveis i
unitats dels departaments de la Generalitat
per a reduir costos
Tram. 250-00040/09

Presentació

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1421 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Maria de los
Llanos de Luna Tobarra, portaveu Adjunta, d’acord amb
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament
de la Cambra presenta la següent Proposta de resolució
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers
Institucionals:

Exposició de motius
L’administració de la Generalitat ocupa un gran nombre d’edificis i locals arreu de Catalunya. Bona part dels
edificis els ocupen a la ciutat de Barcelona els serveis
centrals i diverses oficines administratives. Altres ofici-
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nes públiques estan disseminades arreu del territori de
Catalunya i compleixen amb la necessitat d’acostar l’administració als ciutadans.
Malgrat el que podria semblar, gran part dels departaments es troben físicament dispersos, amb múltiples
dependències, direccions generals, secretaries, agències, i organismes dependents ubicats en diferents edificis
d’oficines de lloguer de la ciutat de Barcelona.
Això comporta per una banda una important despesa
en lloguers d’oficines i per altre banda una ineficiència
molt important en el desenvolupament de la feina, amb
despeses afegides de desplaçaments entre dependències,
multiplicació de les despeses de seguretat, neteja, missatgeria, comunicacions, etc...
Així la despesa de la Generalitat en lloguer d’oficines és
molt considerable. Com a exemple fins a l’adquisició de
l’edifici l’any 2010, l’antic Departament de Política Territorial pagava més de 4,7M euros (milions d’euros) anuals
pel lloguer de l’edifici de la seu central, mantenint altres
dependències llogades a la ciutat. El lloguer de les oficines de l’antic Departament d’Acció Social i Ciutadania
al Palau de Mar estava pressupostat per l’any 2010 en
4,9M euros, més un lloguer d’1,2M euros per una ampliació a l’Avinguda del Paral·lel, al marge d’altes serveis
disseminats per la ciutat; el Departament de Presidència
té llogades oficines arreu de la ciutat de Barcelona amb
un cost anual de quasi 3M euros, la seu de Relacions Institucionals a l’Avinguda Diagonal de Barcelona costava
1,35 M euros anuals, el Departament d’Economia i Empresa paga 1,3M euros per les oficines que ocupa una
Direcció General a la Gran Via 635-639 de Barcelona,
l’antic Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
pagava més de 3,9M euros en oficines disperses entre el
carrer Tapineria, la Via Laietana i el Passeig de Gràcia,
l’antic Departament de Governació i Administracions
Públiques pagava anualment 1,78M euros pels lloguers
de diversos edificis i places d’aparcament dispersos per
la ciutat de Barcelona, l’antic Departament de Vicepresidència gastava 1,7M euros en les oficines de la Via Laietana 14.
Tanmateix, a tota aquesta dispersió d’oficines, cal afegir
que la majoria estan situades en les zones més cèntriques
i per tant amb els preus dels lloguers més cars de la ciutat
de Barcelona.
Tota aquesta dispersió de les oficines administratives no
afavoreix l’eficiència i l’estalvi de l’administració. Altres
comunitats autònomes com el País Basc o Galícia tenen
concentrats en un sol complex no només un departament
sinó gran part dels departaments del Govern. Aquesta
concentració afavoreix la reducció de costos amb l’estalvi de lloguer d’oficines, estalvi de desplaçaments entre
dependències, reducció de costos quant a serveis de vigilància, neteja, missatgeria, subministraments, vals de
restaurant, etc... i alhora afavoreix als treballadors públics ja que es poden oferir serveis als treballadors com
transport al treball, menjador,
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Concentrar en un complex els diferents departaments
requereix trobar una ubicació ben comunicada que
no necessàriament ha de ser a la ciutat de Barcelona.
A l’entorn metropolità de la ciutat, ben a prop de la ciutat
i ha encara espais susceptibles per la construcció d’un
complex administratiu de dimensions suficients i ben comunicat. Aquest complex estalviarà els lloguers que actualment es paguen i permetria també que la Generalitat
es desfés del immobles que actualment té en propietat.
En aquesta situació de crisis que patim, les empreses privades han procedit a concentrar les seves dependències
i en molt casos a tancar dependències per estalviar. Les
entitats bancàries, per exemple, han tancat nombroses
oficines i concentrat el personal i els serveis com a mesura d’estalvi, al temps que es desprenien de la titularitat
dels immobles que posseïen per passar a ocupar-los en
règim de lloguer.
Contràriament al que fan les entitats privades, l’administració catalana va iniciar un procés de compra dels
edificis que ocupa, com és el cas de la seu de Territori
i Sostenibilitat que es va adquirir l’any 2010 per 60M
euros d’euros i no ha iniciat cap procés de concentració
de les seves dependències, excepte el cas del nou centre
de Santa Caterina a Girona on sí que s’ha produït una
concentració dels serveis de la Generalitat a Girona.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Procedir, en el marc de la reorganització de funcions i
competències dels nous departaments de la Generalitat,
a la concentració de les oficines de les diferents unitats i
serveis dels departaments.
2. Revisar l’actual política de lloguers d’espais de l’administració, especialment pel que fa a la ubicació de les
dependències dels departaments en zones amb preus de
lloguers més baixos, no necessàriament en la ciutat de
Barcelona.
3. Establir convenis amb altres administracions per a la
utilització d’espais i edificis de titularitat pública en desús.
4. Estudiar la idoneïtat a mig termini de la construcció
d’un complex d’edificis administratius on concentrar dependències i oficines dels departaments de la Generalitat
de Catalunya a fi de reduir els costos de lloguer d’immobles i de la dispersió de les oficines de l’administració.
Palau del Parlament, 26 de gener de 2011
Josep Enric Millo

Maria de los Llanos de Luna

guarderies, economat i altres serveis com poden ser serveis financers, assistència mèdica, esportius, de tràmits,
etc... Igualment la concentració evitaria els canvis d’oficines que sovint s’han de fer quan l’estructura del Govern es modifica per raons estrictament polítiques.
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre les reformes legals per a prohibir la utilització de peces de
vestir que impedeixin la identificació i la comunicació visual en llocs públics
Tram. 250-00041/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1422 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Josep
Enric Millo i Rocher, portaveu, Maria de los Llanos
de Luna Tobarra, portaveu adjunt, Maria Dolors Montserrat i Culleré, Maria José Garcia Cuevas, Eva Garcia
Rodríguez, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol,
Alícia Alegret Martí, Jordi Cornet i Serra, Pere Calbó i
Roca, Juan Bertomeu i Bertomeu, Santi Rodríguez i Serra, Rafel Luna i Vivas, Pedro Chumillas Zurilla, Josep
Llobet Navarro, Rafael López i Rueda i José Antonio
Coto Roquet, diputats i diputades, d’acord amb allò que
preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenta la següent proposta de resolució per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius
Els problemes de la integració social i cultural de la immigració així com l’elecció d’un model de societat és un
fenomen recurrent en el debat social, mediàtic i polític.
Temes com l’ús del vel a l’escola, la creació de guettos en
alguns barris de les nostres ciutats, la necessària adaptació de la nostra educació per donar resposta al creixent
nombre d’alumnes provinents d’altres parts del món, o
la fonamental protecció de la igualtat entre homes i dones en algunes comunitats en són alguns d’ells. Aquestes
qüestions fan incidència en la quotidianitat, en el dia a
dia, en la convivència en els nostres municipis, barris i
carrers.
La nostra societat és plural i complexa, en la qual, el
sorgiment de noves percepcions, de nous universos simbòlics i de noves concepcions del món i de la societat,
exigeix dels representants del poble reflexions i respostes
serioses i acurades als nous reptes que ens plantegen algunes actuacions que dia a dia veiem en l’espai públic,
com és el cas de l’ús de peces que tapen gairebé o per
complet la cara de la dona com és el burka i el niqab.
Aquesta és una realitat que no es pot ni s’ha de amagar.
Negar-se a participar d’aquest debat per prejudicis d’allò
políticament correcte és perillós i temerari per a la nostra societat occidental. A tots, però especialment a les
administracions públiques correspon prendre decisions
clares i inequívoques a favor de la societat dels drets i de
les llibertats per a tots i totes, que és el que ens caracteritza com a civilització.
Altres països ja ho han fet, i estan al capdavant de la
defensa d’aquests drets i llibertats. La conveniència o no
de l’acceptació de l’ús de peces que tapen el rostre és una
qüestió d’actualitat en diversos estats de la Unió Euro-
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pea on s’estan plantejant diferents propostes normatives.
Països com Bèlgica, França, Alemanya, Itàlia, Països
Baixos o Noruega ja han discutit i regulat sobre aquesta
qüestió. Catalunya com a comunitat, i Espanya com a nació, no poden quedar al marge del debat europeu.
De fet, molts municipis ja han regulat sobre la matèria,
i en molts altres ja s’estan discutint el canvi de les or
denances municipals. Entra dins de l’autonomia muni
cipal i, per manca del coratge dels governs autonòmic i
nacional, permeten als alcaldes garantir l’estat de dret en
els seus municipis. Però som conscients que per a que la
llei es compleixi per a tots i totes, independentment del
lloc de residència i per protegir un sistema clar que eviti
la confusió a la ciutadania, és necessària la regulació a
nivell nacional i el suport autonòmic a totes les iniciatives que vagin encaminades a la prohibició del cobriment
de la cara en la via pública així com a totes les mesures
de mediació intercultural que vagin en la línia de donar
suport a aquestes mesures.
Som conscients, finalment, que hi ha excepcions de se
guretat i culturals que cal considerar. L’ús del casc per
part dels motoristes en el trànsit rodat, l’ús de màsca
res protectores en l’exercici d’algunes professions, o el
cobriment de la cara en actes culturals com carnavals,
processons o altres esdeveniments, són excepcions que
cal realitzar.
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. Donar suport als ajuntaments que, d’acord amb el procediment legal establert i en el marc de les competències
i l’autonomia local decideixin realitzar les reformes de
les ordenances municipals necessàries per prohibir la
utilització de vestits o accessoris que cobreixin totalment
la cara i que impedeixin la identificació i la comunicació
visual tant en la via pública com als edificis i equipaments públics (cívics, culturals, educatius, esportius i altres) així com en els espais de pública concurrència que
no tinguin finalitats religioses admetent com a excepcions a aquesta prohibició l’ús en relació a la celebració de
les festes tradicionals, així com per raons de seguretat
respecte a les forces i cossos policials o per raons de salut i higiene en el treball.
2. Donar suport als municipis per a les tasques de me
diació intercultural en l’exercici del compliment de la
normativa estatal, autonòmica i de les ordenances mu
nicipals de prohibició de l’ús del burka i del niqab.
3. Potenciar el diàleg amb els sectors més oberts i libe
rals de la comunitat musulmana de Catalunya.
4. Incloure específicament l’ús de peces com el burca
o el niqab amb una clara connotació criminalitzadora i
discriminatòria per a la dona en la Llei 5/2008, de 24
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
5. Sol·licitar al Govern de l’Estat:
a) Realitzar les reformes legals i reglamentàries neces
sàries per prohibir la utilització de vestits o accessor is
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que cobreixin totalment la cara i que impedeixin la identificació i la comunicació visual tant en la via pública
com als edificis i equipaments públics (cívics, culturals,
educatius, esportius i altres) així com en els espais de
pública concurrència que no tinguin finalitats religioses
admetent com a excepcions a aquesta prohibició l’ús en
relació a la celebració de les festes tradicionals, així com
per raons de seguretat respecte a les forces i cossos policials o per raons de salut i higiene en el treball.
b) Incloure específicament l’ús de peces com el burca o
el niqab amb una clara connotació criminalitzadora i discriminatòria per a la dona en la Llei Orgànica 1/2004, de
28 de desembre, de mesures de protecció integral contra
la Violència de Gènere i la Llei Orgànica 3/2007, de 22
de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
Palau del Parlament, 26 de gener de 2011
Alícia Sánchez-Camacho Pérez Josep Enric Millo i
Rocher, María de los Llanos de Luna Tobarra, M. Dolors Montserrat i Culleré, María José García Cuevas,
Eva García Rodríguez, Dolors López Aguilar, Marisa
Xandri Pujol, Alícia Alegret Martí, Jordi Cornet i Serra, Pere Calbó i Roca, Juan Bertomeu i Bertomeu, Santi
Rodríguez i Serra, Rafel Luna i Vivas, Pedro Chumillas
Zurilla, Josep Llobet Navarro, Rafael López i Rueda,
José Antonio Coto Roquet

Proposta de resolució sobre la supressió de
les limitacions de la velocitat als accessos a
Barcelona
Tram. 250-00042/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1423 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodríguez i Serra, Pere Calbó i Roca, diputats del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament
de la Cambra presenten la següent proposta de resolució
per tal que sigui substanciada a la Comissió de Territori
i Sostenibilitat:

Exposició de motius
El 10 de juliol de 2007, el Govern de la Generalitat va
aprovar el Decret 152/2007 d’aprovació del Pla d’actuació per la millora de la qualitat de l’aire als municipis
declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006 de 23 de maig.
En el marc del conjunt del Pla d’actuació, l’article 19 encomanava al Servei Català del Trànsit regular la veloci3.10.25.
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tat màxima de circulació en funció de les condicions de
contaminació, la densitat i la seguretat del trànsit.
El desembre de 2007, es posava en funcionament la
primera fase que va consistir en la limitació de velocitat màxima a 80 Qm./h. a determinades vies d’accés a
Barcelona.
El gener de 2009, s’implementava una segona fase en la
que la velocitat és variable però amb un topall màxim de
80 Qm./h. als accessos a Barcelona des del Baix Llobregat a la C-31 i a la C-32.
Des de l’aplicació de la mesura resulta que la contaminació per diòxid de nitrogen s’ha incrementat i tot i que no
hi ha una explicació segura del per què, tot apunta a que
podria ser degut als nous vehicles dièsel o bé a vehicles
molt antics, però en qualsevol cas no hi ha una relació
directa entre la velocitat i les emissions de diòxid de nitrogen, i si hi és, aquesta és inversa, és a dir, a menys
velocitat majors emissions d’aquest contaminant.
Pel que fa a les partícules en suspensió de mida inferior
a 10 micres aquestes sí han reduït la seva presència en la
zona de velocitat variable, però es donen moltes altres
circumstàncies que segur que influeixen en aquest fet: la
reducció del nombre de vehicles que circulen degut a la
crisi, la reducció de circulació de vehicles de transport
de matèries polsoses, l’acabament d’obres de grans infraestructures com ara la nova terminal de l’aeroport, o les
obres de l’AVE, son alguns exemples que no es van tenir
en consideració a l’hora d’atribuir directament l’excés de
partícules en suspensió a la velocitat dels vehicles.
A l’actualitat són 35 el quilòmetres de vies en les que
s’aplica velocitat variable amb una limitació màxima de
80 Qm./h. únicament a la C-31 i C-32 en el Baix Llobregat, mentre que en altres 43 quilòmetres únicament
s’ha limitat la velocitat a 80 Qm./h., però sense velocitat
variable.
El nou Govern de la Generalitat, tot i la reiterada promesa d’eliminar aquesta mesura per la ineficàcia demostrada pels objectius pels qual va ser anunciada, ha fet públics els seus plans, que no consisteixen en la supressió
de la mesura, si no en la conversió de la totalitat dels 78
quilòmetres de vies afectades en vies de velocitat variable si bé amb limitacions màximes de velocitat en alguns
casos diferent als 80 Qm./h. Tot i això hi hauran 24,7
quilòmetres de vies que mantindran encara la limitació
de 80 Qm./h.
Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent,

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per a la supressió
de les limitacions de velocitat a l’entorn de la ciutat de
Barcelona, degut que n’ha quedat demostrada la seva ineficàcia pels assolir els objectius que en van justificar la
seva implantació.
Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011
Josep Enric Millo, Santi Rodríguez, Pere Calbó
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Proposta de resolució sobre l’establiment
del servei de trens Avant entre Lleida i Saragossa, l’increment d’aquest servei amb
trens nocturns des de Barcelona i la creació de títols de transport multiviatge per als
usuaris dels trens AVE i Avant
Tram. 250-00043/09

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 reclamar al Govern de l’Estat:
1. L’establiment del servei de trens AVANT entre Lleida
i Saragossa

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1424 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

2. L’increment de les circulacions de trens, especialment
amb nous AVANT que surtin de Barcelona en la franja
entre les 21 hores i les 23 hores.
3. La creació dels títols multiviatge per als usuaris habituals dels trens AVE i Avant com els que ja existeixen en
altres línies.

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Maria Dolors
López Aguilar, Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet Navarro, Marisa Xandri Pujol, diputat i diputades
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del
Reglament de la Cambra presenten la següent proposta
de resolució per tal que sigui substanciada a la Comissió
de Territori i Sostenibilitat:

Exposició de motius
El servei de trens AVANT entre les principals catalanes
que a hores d’ara tenen accés a la xarxa d’alta velocitat
(Lleida, Tarragona i Barcelona) és bastant limitat. Malgrat això, aquests trens porten ja més de 1.500 passatgers
cada dia només entre Lleida i Barcelona.
Molts usuaris de les comarques de Lleida, venen reclamant que el servei AVANT també uneixi Lleida amb la
ciutat de Saragossa per la relació de proximitat que existeix entre aquestes dues ciutats.
A més, els usuaris que volen fer aquest trajecte entre
Lleida i Saragossa, quan volen fer servir l’AVE es troben
amb limitacions ja que RENFE dona prioritat en vendre
els trajectes complerts entre Barcelona i Madrid.
Tanmateix, molts usuaris de les comarques de Lleida es
queixen que les freqüències horàries dels trens regionals
que els han de portar a Lleida per poder fer servir l’AVE
o els AVANT no coincideixen en horaris i fa que la combinació de trajectes tingui esperes molt llargues.
La Comissió de Política Territorial del Parlament de Catalunya, en sessió del 20 de gener de 2010, va aprovar
la Resolució 579/VIII del Parlament de Catalunya, sobre
el servei dels trens AVE, Alvia i Avant entre Barcelona,
Lleida i Saragossa. En aquesta resolució es demanava
que l’empresa RENFE incrementes el nombre de trens
AVANT entre Lleida i Barcelona i que hi hagués connexió també amb la ciutat de Saragossa, la creació d’abonaments multiviatge i l’establiment de noves freqüències, en concret a última hora del capvespre que permetés
a moltes persones que es desplacen a Barcelona per treballar o estudiar, poder tornar a casa el mateix dia i no
haver d’instal·lar-se a Barcelona.
Fins el moment, cap de les mesures reclamades s’han
implementat en el servei de trens AVANT o AVE.
3.10.25.
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Palau del Parlament, 28 de gener de 2011
Josep Enric Millo, Dolors López Aguilar, Dolors Montserrat, Josep Llobet, Marisa Xandri Pujol

Proposta de resolució sobre la limitació del
desplaçament a exercicis posteriors de despeses meritades el 2011 i sobre la correcció de les despeses anteriors imputades a
l’exercici 2011
Tram. 250-00044/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1425 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
José Antonio Coto Roquet, diputat, d’acord amb allò que
preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent proposta de resolució, per tal
que sigui substanciada davant la Comissió d’economia,
Finances i Pressupost:

Exposició de motius
La Sindicatura de Comptes ha remès recentment l’informe 34/2010 relatiu al Compte General de la Generalitat de Catalunya corresponent a l’exercici 2008. Aquest
informe reflexa que l’any 2008 s’ha trencat la tendència
iniciada l’any 2004 de reduir el desplaçament de despesa
a l’exercici següent, el que representa, segons l’informe
de la Sindicatura de Comptes que l’any 2008, 2.505 milions d’euros meritats en aquest exercici van ser imputats
a l’any 2009.
Per trobar un volum de despesa desplaçada similar, ens
hem de remuntar als exercicis 2002 i 2003. L’informe del
Compte General de la Generalitat de Catalunya relatiu
a l’exercici 2003, senyalava que la despesa desplaçada
de l’exercici 2003 a l’exercici 2004 va ser de 2.903 milions d’euros, mentre que l’informe relatiu a l’any 2002,
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reflectia que la despesa imputada a l’any 2003, meritada
a l’any 2002, va ser de 2.276 milions d’euros.
Disposar d’una informació veraç que sigui un reflex de
la situació real de les finances de la Generalitat d’acord
amb els principis comptables legalment establerts, és
una necessitat per poder tenir un coneixement de les
magnituds en termes de deute i despesa i serveix com
una eina per poder prendre decisions adequades en termes de política econòmica que pugui ajudar a una millor
gestió de les finances de la Generalitat, en termes d’ingressos i despeses.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a limitar el desplaçament de despeses meritades
a l’any 2011 a exercicis posteriors, a més de corregir les
imputacions que s’hagin fet a l’any 2011 i que corresponguin a exercicis anteriors.
Palau del Parlament, 17 de gener de 2011
Josep Enric Millor i Rocher

José Antonio Coto Roquet
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Considerem que la política iniciada l’any 2003 s’ha de
continuar de forma activa per tal de captar clients i usuaris en favor del ferrocarril procedents del vehicle privat,
aprofitant els punts forts del ferrocarril: seguretat, fiabilitat, rapidesa, confortabilitat, menor impacte ecològic,
etc. Coincidim, a més, que cal donar resposta a tres elements fonamentals per a la competitivitat del transport
públic: major freqüència de pas, velocitat comercial i
accessibilitat.
Per tal de garantir els aspectes anteriorment exposats,
ens cal continuar adoptant decisions que permetin la
coexistència de bones freqüències de pas amb elevades
velocitats comercials (semidirectes), ampliant el nombre
de nous serveis ferroviaris i de noves infraestructures
(estacions, etc.)
La línia R4 del Penedès al Bages, especialment des de
Vilafranca del Penedès a Barcelona ha crescut en els
darrers anys tant en prestacions (millora de l’oferta de
serveis),com en nombre d’estacions connectades per donar resposta a un nombre creixent d’usuaris. Els governs
de Catalunya des de l’any 2004 varen iniciar els treballs
per tal d’analitzar les possibilitats de dotar les diverses
línies ferroviàries, entre elles la R 4 de serveis de trens
semidirectes, tal com preveuen el Pla de Transports de
Catalunya 2008-2012 i el Pacte Nacional per a les Infraestructures signat l’any 2009.
És per això que presentem la següent:

Proposta de resolució sobre l’ampliació
dels serveis ferroviaris de la línia 4 de rodalia amb la implantació de trens semidirectes
entre la comarca de l’Alt Penedès i Barcelona

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Presentar els estudis de viabilitat dels corredors ferroviaris de Catalunya, en el termini de tres mesos, per tal
de planificar la creació de serveis ferroviaris semidirectes a la Regió Metropolitana de Barcelona, integrats al
sistema de rodalies, que incloguin el corredor ferroviari
de la R 4 en especial el tram Martorell-Barcelona.

Tram. 250-00045/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1430 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, portaveu, i Roberto E. Labandera
Ganachipi, diputats del Grup Parlamentari Socialista, en
virtut d’això que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament presenten la següent:

2. Desenvolupar els acords amb el Ministerio de Fomento per tal que el Pla d’Infraestructures Ferroviàries de
Rodalies de Barcelona (2009-2015) inclogui els treballs
necessaris per tal de fer possibles la posada en marxa
dels esmentats serveis als diversos corredors ferroviaris
de Catalunya, en especial a la R4 en el tram que comunica el Penedès amb Barcelona.

Proposta de resolució sobre l’ampliació
dels serveis ferroviaris de la línia R4 del
servei de Rodalia amb la implantació de
trens semidirectes entre la comarca de l’Alt
Penedès i Barcelona

3. A posar en marxa l’increment dels nous serveis ferroviaris de major velocitat comercial (semidirectes) entre
les estacions del Penedès i Barcelona, en el termini de
sis mesos.

Exposició de motius

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP Socialista

Una de les apostes més importants del Govern de Catalunya en les dues darreres legislatures ha estat l’impuls
d’una política de mobilitat basada, entre d’altres elements, en el transport públic ferroviari. D’aquí, l’empeny
polític i el fruit resultant, d’aconseguir, mitjançant el
desplegament de l’article 169 de l’Estatut el traspàs de
competències pel que fa a rodalies i regionals de RENFE
(vigents des del gener del 2010 i des del gener del 2011,
respectivament).
3.10.25.

Palau del Parlament, 1 de febrer del 2011
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Proposta de resolució sobre l’augment dels
serveis de tren de rodalia de la línia 4 entre
Sant Vicenç de Calders, Vilafranca del Penedès i Barcelona
Tram. 250-00046/09

1. Estudiar i aplicar, en el termini de sis mesos, un augment de l’oferta de serveis ferroviaris, en ambdós sentits,
entre les estacions de Vilafranca del Penedès i Sant Vicenç de Calders, a la línia R4, que comunica les citades
estacions amb les d’Els Monjos, Arboç i El Vendrell.
2. Implementar, de forma urgent, un nou servei ferroviari nocturn entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del
Penedès amb sortida de la primera estació a partir de 2/4
d’11 de la nit.

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1431 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, Portaveu i Roberto E. Labandera
Ganachipi, diputats del Grup Parlamentari Socialista, en
virtut d’això que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament presenten la següent:

Proposta de resolució sobre l’augment de
serveis de rodalies de la línia R 4 del servei
de Rodalia entre Sant Vicenç de Calders,
Vilafranca del Penedès i Barcelona
Exposició de motius
La línia R4 dóna servei, entre d’altres territoris de Catalunya, a la comarca de l’Alt Penedès i a alguns municipis
de l’interior de la comarca Baix Penedès, comunicant-les
amb Barcelona.
En els darrers anys s’ha millorat de forma substancial
l’oferta de serveis ferroviaris fins a Vilafranca del Penedès amb un total de 38 serveis diaris, en ambdós sentits,
en dies feiners i des del mes de març de l’any passat amb
un total de 30 serveis en ambdós sentits els dissabtes,
diumenges i festius, la qual cosa ha significat una important avenç per a la mobilitat obligada dels residents
de la comarca.
El servei, però, té encara algunes mancances que caldria
corregir. Entre Vilafranca del Penedès i Sant Vicenç de
Calders se situen els municipis de Santa Margarida i Els
Monjos, Arboç i El Vendrell que només compten amb 22
serveis, en ambdós sentits, els dies feiners i de 18 serveis
els dissabtes, diumenges i festius. És necessari estudiar l’ampliació del nombre de serveis ferroviaris entre
aquestes estacions, de manera especial durant el període
d’estiu.
Però el que és ara prioritari, tant pel que fa als dies feiners
com als festius, és l’ampliació del servei en la franja nocturna– Actualment entre Sant Vicenç de Calders a Vilafranca i Barcelona el darrer servei surt de Sant Vicenç
a les 21.40’. Des de Vilafranca hi ha un darrer servei a
les 22.38 en direcció Barcelona. Les demandes creixents
de mobilitat obligada als municipis afectats tant al Baix
Penedès (estacions de l’Arboç i d’El Vendrell) com a l’Alt
Penedès (estacions d’Els Monjos, Vilafranca del Penedès, La Granada, Lavern-Subirats, Sant Sadurní d’Anoia
i Gelida) obliguen a comptar al menys amb un nou servei
a partir de les 23 h en direcció Barcelona
Per això, presenten la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
3.10.25.

Núm. 19

3. Incrementar, de forma urgent, els serveis ferroviaris
nocturns entre Vilafranca del Penedès, Martorell i Barcelona amb un nou servei a partir de les 11 de la nit.
Parlament de Catalunya, 1 de febrer de 2011
Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP Socialista

Roberto Labandera Ganachipi
Diputat GP Socialista

Proposta de resolució sobre l’ampliació
dels serveis ferroviaris de la línia 4 de rodalia amb la implantació de trens semidirectes
entre Manresa i Barcelona
Tram. 250-00047/09

Presentació

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1432 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, portaveu, i Roberto E. Labandera
Ganachipi, diputats del Grup Parlamentari Socialista, en
virtut d’això que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament presenten la següent:

Proposta de resolució sobre l’ampliació dels
serveis ferroviaris de la línia R4 del servei
de Rodalia amb la implantació de trens
semidirectes entre Manresa i Barcelona
Exposició de motius
Una de les apostes més importants del Govern de Catalunya en les dues darreres legislatures ha estat l’impuls
d’una política de mobilitat basada, entre d’altres elements, en el transport públic ferroviari. D’aquí, l’empeny
polític i el fruit resultant, d’aconseguir, mitjançant el
desplegament de l’article 169 de l’Estatut el traspàs de
competències pel que fa a rodalies i regionals gestionats
per RENFE Operadora (vigents des del gener del 2010 i
des del gener del 2011, respectivament).
Considerem que la política iniciada l’any 2003 s’ha de
continuar de forma activa per tal de captar clients i usuaris en favor del ferrocarril procedents del vehicle privat,
aprofitant els punts forts del ferrocarril: seguretat, fiabilitat, rapidesa, confortabilitat, menor impacte ecològic,
etc. Coincidim, a més, que cal donar resposta a tres elements fonamentals per a la competitivitat del transport
públic: major freqüència de pas, velocitat comercial i
accessibilitat.
Per tal de garantir els aspectes anteriorment exposats,
ens cal continuar adoptant decisions que permetin la
coexistència de bones freqüències de pas amb elevades
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velocitats comercials (semidirectes), ampliant el nombre
de nous serveis ferroviaris i de noves infraestructures
(estacions, etc.)
La línia R4 del Bages al Penedès, especialment des de
Manresa a Barcelona ha crescut en els darrers anys tant
en prestacions (millora de l’oferta de serveis),com en
nombre d’estacions connectades per donar resposta a un
nombre creixent d’usuaris. Els governs de Catalunya des
de l’any 2004 varen iniciar els treballs per tal d’analitzar
les possibilitats de dotar les diverses línies ferroviàries,
entre elles la R 4 de serveis de trens semidirectes, tal
com preveuen el Pla de Transports de Catalunya 20082012 i el Pacte Nacional per a les Infraestructures signat
l’any 2009.
És per això que presentem la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Presentar els estudis de viabilitat dels corredors ferroviaris de Catalunya, en el termini de tres mesos, per tal
de planificar la creació de serveis ferroviaris semidirectes a la Regió Metropolitana de Barcelona, integrats al
sistema de rodalies, que incloguin el corredor ferroviari
de la R 4 en especial el tram Manresa-Barcelona.
2. Desenvolupar els acords amb el Ministeri de Fomento per tal que el Pla d’Infraestructures Ferroviàries de
Rodalies de Barcelona (2009-2015) inclogui els treballs
necessaris per tal de fer possibles la posada en marxa
dels esmentats serveis als diversos corredors ferroviaris
de Catalunya, en especial a la R4 en el tram que comunica Manresa amb Barcelona.
3. A posar en marxa l’increment dels nous serveis ferroviaris de major velocitat comercial (semidirectes) entre
les estacions de Manresa i Barcelona, en el termini de
sis mesos.
Palau del Parlament, 1 de febrer del 2011.
Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP Socialista

Roberto Labandera Ganachipi
Diputat GP Socialista

Núm. 19

Exposició de motius
Per tal de donar resposta a les necessitats educatives de
l’alumnat que ha d’iniciar els estudis d’ESO al municipi
de Canovelles, i motivades per l’increment del nombre
d’alumnat que canvia d’etapa educativa i la gran saturació de l’institut Bellulla d’aquesta localitat, els serveis
territorials Maresme-Vallès Oriental del departament
d’Educació i l’Ajuntament de Canovelles van consensuar, amb la conformitat de la comunitat educativa, la reconversió de l’escola Jacint Verdaguer en un centre 3-16
anys, institut-escola, motivats per la quantitat suficient
de m2., de terreny que l’escola disposa i per la no disponibilitat d’altre sòl edificable per part de l’Ajuntament.
En aquest sentit han estat informats els pares i mares de
6è, específicament sobre el projecte.
A punt de començar el procés de preinscripció, s’ha informat de la no viabilitat del centre 3-16 anys, el que ha
creat gran confusió a les famílies, desencís institucional
i desacords dins la comunitat educativa, per la massificació que produirà a l’Institut Bellulla en perjudici de la
qualitat de l’educació.
És per aquestes raons que presentem la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a reconsiderar la revocació de la decisió de reconvertir el CEIP Jacint Verdaguer de Canovelles, en un institut-escola 3-16 anys i assegurar la seva
operativitat per al curs 2011-2012
Parlament de Catalunya, 3 de febrer del 2011
Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP Socialista

Jordi Terrades Santacreu
Diputat GP Socialista

Proposta de resolució sobre l’inici de les
obres de construcció de l’institut del barri
de Cappont, de Lleida (Segrià)
Tram. 250-00049/09

Presentació
Proposta de resolució sobre la reconversió
de l’Escola Jacint Verdaguer, de Canovelles
(Vallès Oriental), en un institut escola

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1510 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

Tram. 250-00048/09

A la Mesa del Parlament

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1447 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, i Jordi Terrades Santacreu, Diputat del Grup
Parlamentari Socialista, d’acord amb allò que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament
de Catalunya, presenten la següent Proposta de resolució
sobre la reconversió del CEIP Jacint Verdaguer de Canovelles:
3.10.25.

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Dolors
López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, Pedro Chumillas
Zurilla, diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la
següent proposta de resolució, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius
La construcció d’un nou equipament educatiu al barri
de Cappont de Lleida (Segrià) és una petició que ja ve
de lluny. Els veïns d’aquest barri lleidatà venen recla-

Tramitacions en curs

31

14 de febrer de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

mant a la Generalitat de Catalunya des de l’any 2003 la
construcció d’un institut d’educació secundària al barri.
EL nou centre educatiu es sumaria als tres equipaments
d’educació primària ja existents al barri, i vindria a resoldre una mancança història en quant a equipaments
educatius, ja que el barri de Cappont és l’únic de la ciutat
de Lleida que no disposa d’aquest tipus de centre educatiu.
Davant aquesta situació, des del Govern de la Generalitat
sempre s’ha manifestat la voluntat de iniciar els tràmits
necessaris per a la posada en marxa de les obres de construcció d’aquest nou centre, perquè en el menor temps
possible el nou institut d’educació secundària sigui una
realitat. Però no hi ha una planificació pel que fa a la
seva construcció, ja que segons fonts del propi Departament d’Educació de l’anterior Govern, la construcció del
nou institut d’educació secundària a Cappont es durà a
terme en el moment en què les necessitats d’escolarització ho facin requerible.
El Departament d’Educació en diverses ocasions ha argumentat que aquest equipament està en la planificació
de construccions escolars del govern, però fins al dia
d’avui, de moment no hi ha cap previsió pel que fa al
projecte constructiu, ni cap partida pressupostària destinada a aquesta obra. El nou govern de la Generalitat de
moment tampoc s’ha manifestat en relació a aquest nou
centre educatiu. No obstant, i davant els retards del Departament, en abril de 2007 el Ple de la Paeria va aprovar
una moció on es demanava l’acceleració dels tràmits per
a la construcció d’aquest centre educatiu.
Per la seva part, la Paeria de Lleida ja que és una demanda social molt important per la ciutat ha cedit en favor
del Departament d’Educació els terrenys necessaris per
a poder ubicar el centre de tres línies d’ensenyament secundari obligatori i dues línies de batxillerat.
Davant els continus retards, centenars depares i mares
de les tres escoles de primària del barri de Cappont s’han
manifestat en diverses ocasions per demanar posar fi a
les dilacions del Departament. Com a contesta a aquesta
manifestació la Generalitat ha manifestat que té previst
iniciar les obres del futur institut de Cappont de Lleida
d’aquí a tres anys com a mínim.
Per tots 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 iniciar, de forma urgent i prioritària, els tràmits
necessaris que concloguin en l’inici de les obres de construcció del Institut d’Educació Secundària de Cappont
de Lleida, perquè la posada en marxa d’aquest equipament educatiu sigui el més aviat possible.
Palau del Parlament, 27 de gener de 2010
Josep Enric Millo Rocher, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, Pedro Chumillas Zurilla

Núm. 19

Proposta de resolució sobre l’increment
d’efectius dels Mossos d’Esquadra a l’àrea
bàsica policial Segrià - Garrigues - Pla d’Urgell
Tram. 250-00050/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1511 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millor i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, Pere Calbó
I Roca, diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten la
següent proposta de resolució, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior:

Exposició de motius
L’increment dels delictes a la ciutat de Lleida ha passat de ser una dolenta dada a les que afegir als difícils
moments que vivim per a convertir-se en una veritable
alarma social transmetent als ciutadans una constant
sensació d’inseguretat. Segons les últimes dades de les
que disposen els membres del propi cos dels Mossos
d’Esquadra de la regió, en els darrers mesos s’ha produït un increment d’un 74% a la ciutat de Lleida. Aquest
increment de la inseguretat es centra principalment en
l’augment de delictes greus contra el patrimoni amb
violència i/o intimidació. En opinió del propi sindicat
aquest increment està més directament relacionat amb la
manca de patrulles policials que amb la crisi.
Conscient d’aquesta situació, l’Ajuntament de Lleida va
aprovar una moció en la que es demanava al Departament d’Interior de la Generalitat augmentar la dotació
d’agents del cos dels Mossos d’Esquadra a la ciutat de
Lleida, depenent de l’Àrea Bàsica de Policia Segrià-Garrigues-Pla d’Urgell, donant així compliment a l’acord
pres per la Junta de Seguretat de 16 d’abril de 2009. Entre altres factors, la reducció del nombre d’agents dels
Mossos d’Esquadra a la capital del Segrià és deu a la
finalització del desplegament de la policia de la Generalitat a tot el territori, un fet que s’ha donat en més ciutats
i comarques de Catalunya.
Per tal de completar la plantilla òptima a Lleida, i per
lluitar contra l’augment de la delinqüència el Govern
es va comprometre enviar 50 nous efectius policials a
la ciutat de Lleida durant el darrer trimestre de 2009 i
47 més durant el primer trimestre de l’any 2010. Segons
informacions del sindicat de Mossos d’Esquadra CATME, durant el darrer trimestre de 2009 només es van
incorporar 35 agents dels 50 compromesos al mateix
temps que van demanar canvi de destinació 20 efectius,
quedant en 15 el número de Mossos nous a la ciutat de
Lleida.
Durant el primer trimestre de 2010 cap efectiu s’ha incorporat a la Regió Policial de Ponent. En el mes de juny
de 2010 el Conseller d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació del anterior Govern va confirmar que de

3.10.25.

Tramitacions en curs

32

14 de febrer de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

la nova promoció de Mossos d’Esquadra 23 tindrien la
seva destinació a la Regió Policial de Ponent enlloc del
47 promesos. Fins el moment actual aquesta promesa no
s’ha complert i el nou Govern de la Generalitat no s’ha
manifestat en relació a la manca de seguretat que existent als carrers de la ciutat de Lleida i a les comarques
lleidatanes a on la inseguretat s’ha de sumar el factor de
la dispersió.

4.

INFORMACIÓ

4.40.

ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Renúncia de Jordi Moreso i Rodolfo a la condició de membre del Consell Assessor de
Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a incrementar, amb caràcter immediat,
el nombre d’agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica de Policia Segrià-Garrigues-Pla d’Urgell, per augmentar el nombre d’agents
que presten els seus serveis a la ciutat de Lleida, donant
compliment als compromisos adquirits pel Govern amb
l’Ajuntament de Lleida.
Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011
Josep Enric Millo i Rocher, Dolors López Aguilar, Maria Xandri Pujol, Pere Calbó i Roca

Núm. 19

Comunicació

Presidència del Parlament
Faig constar que, amb data del 4 de febrer de 2011, Jordi
Moreso i Rodolfo ha renunciat a la condició de membre
del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a
Catalunya, càrrec per al qual havia estat elegit pel Parlament en la sessió plenària tinguda el 17 de desembre
de 2009, d’acord amb l’article 6 del text refós de la Llei
reguladora del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya, aprovat pel Decret 198/1982, del 7
de juliol.
Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011
La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Declaració del Parlament de Catalunya de
suport a les mobilitzacions populars a favor
de la democràcia a Tunísia, Egipte, Algèria,
Jordània i el Iemen
Tram. 401-00001/09

Lectura en el Ple
Sessió núm. 4, 09.02.2011, DSPC-P 6

Les darreres setmanes s’han produït mobilitzacions populars a favor de la democràcia en països amb règims
autocràtics com Tunísia, Egipte, Algèria, Jordània o el
Iemen. Unes mobilitzacions que porten a aquests països,
i a d’altres països de l’entorn, l’esperança d’obrir un nou
capítol de llur història caracteritzat per l’establiment de
veritables règims democràtics, amb l’objectiu d’una vida
digna. Sens dubte el millor horitzó per a aquests països
seria l’extensió i la consolidació d’un veritable canvi polític que els garantís plenament la democràcia i el respecte dels drets humans com a millor via per al desenvolupament econòmic i la justícia social.
La situació actual encara és plena d’incerteses, amb riscos d’involució, de repressió o de sortides autoritàries
sota noves formes, i es posa de manifest la necessitat que
els governs i les institucions de la Unió Europea adoptin
un compromís més decidit amb el procés de diàleg i cooperació a la regió euromediterrània.
D’altra banda, Catalunya ha estat sempre solidària amb
els pobles que lluiten per les llibertats, amb una clara
4.40.

Informació
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vocació de projecció exterior i un ferm compromís amb
la cooperació i el desenvolupament dels països de la riba
sud de la Mediterrània, com es posa de manifest en el fet
que Barcelona sigui la seu de la Secretaria de la Unió per
la Mediterrània.

4.45.05.

a) Es pronunciïn d’una manera clara i actuïn conseqüentment en favor del canvi democràtic i de la defensa dels
drets humans en aquests països, incloent-hi el respecte
de la llibertat religiosa i dels drets de les minories.
b) Exerceixin les accions diplomàtiques pertinents davant els governs d’aquests països perquè posin fi a les
accions repressives damunt la població i no fomentin els
enfrontaments violents.
c) Reactivin i reforcin la Unió per la Mediterrània com
a instrument del procés de diàleg i cooperació a la regió
euromediterrània.

COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya dóna suport
a les mobilitzacions populars pacífiques que tenen lloc
aquests dies a Tunísia, a Egipte, a Algèria, a Jordània i al
Iemen, que tenen per objectiu impulsar processos de democratització política i d’enfortiment dels drets humans,
de les llibertats, del progrés econòmic i de la justícia social.
Així mateix, el Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que totes les instàncies de govern dels països democràtics, i especialment els de la Unió Europea:

Núm. 19

Tram. 410-00001/09

Adscripció de diputats del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 1526 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament
Primer. D’acord amb la distribució de Comissions realitzada per la Mesa del Parlament en la seva sessió del dia
1 de febrer de 2011, el Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència assigna els seus diputats a les següents Comissions:
Comissió d’Afers Institucionals: Sr. Alfons López Tena
Barcelona, 4 de febrer de 2011
Alfons López Tena
Portaveu i representant de Solidaritat Catalana per la
Independència

d) Vetllin per la seguretat i la llibertat d’actuació dels
periodistes i informadors que porten a terme llur activitat professional cobrint els processos que es viuen en
aquests països, entre els quals hi ha professionals catalans.

Composició de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost
Tram. 410-00002/09

Finalment, el Parlament de Catalunya referma el compromís de la cooperació i de l’acció exterior de Catalunya amb els països de la riba sud de la Mediterrània que
impulsen el procés de canvi democràtic.

Substitució de diputats
Reg. 1368 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Baixa: Lluís Guinó i Subirós
Alta: Josep M. Llop i Rigol
4.45.

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS
DEL PARLAMENT

4.45.03.

DIPUTACIÓ PERMANENT

Composició de la Comissió d’Empresa i
Ocupació
Tram. 410-00003/09

Composició de la Diputació Permanent

Adscripció de diputats del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

Tram. 397-00001/09

Substitució de diputats

Reg. 1526 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

Reg. 1349 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

Baixa: Josep M. Pelegrí i Aixut
Alta: Ramon Espadaler i Parcerisas

4.45.03.

A la Mesa del Parlament
Primer. D’acord amb la distribució de Comissions realitzada per la Mesa del Parlament en la seva sessió del dia
1 de febrer de 2011, el Subgrup Parlamentari de SolidariInformació
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Composició de la Comissió de Justícia

tat Catalana per la Independència assigna els seus diputats a les següents Comissions:

Tram. 410-00004/09

Comissió d’Empresa i Ocupació: Sr. Uriel Bertran Arrué

Substitució de diputats

Barcelona, 4 de febrer de 2011

Reg. 1365 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

Alfons López Tena
Portaveu i representant de Solidaritat Catalana per la
Independència

Baixa: Esteve Pujol i Badà

Renúncia a la secretaria

Substitució de diputats

Reg. 1350 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

Reg. 1366 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Alta: Eva Granados Galiano

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, comunica:
Que la I. Sra. Begonya Montalban i Vilas ha estat substituïda com a membre de la Comissió d’Empresa i Ocupació per la I. Sra. Montserrat Ribera i Puig.

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/09

Així mateix el Grup Parlamentari proposa a la Sra.
Montserrat Ribera i Puig com a secretària de la Mesa
de la Comissió d’Empresa i Ocupació, ja que la diputada
Begonya Montalban i Vilas presenta la renúncia al seu
càrrec.

Adscripció de diputats del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 1526 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2011
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa del Parlament
Primer. D’acord amb la distribució de Comissions realitzada per la Mesa del Parlament en la seva sessió del dia 1
de febrer de 2011, el Subgrup Parlamentari de Solidaritat
Catalana per la Independència assigna els seus diputats a
les següents Comissions:

Substitució de diputats
Reg. 1350 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

Comissió d’Interior: Sr. Alfons López Tena

Baixa: Begonya Montalban i Vilas

Barcelona, 4 de febrer de 2011

Alta: Montserrat Ribera i Puig

Alfons López Tena
Portaveu i representant de Solidaritat Catalana per la
Independència

Elecció de la secretària

Comissió d’Empresa i Ocupació
La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda
el dia 9 de febrer de 2011, d’acord amb els articles 41.2 i
42.1 del Reglament del Parlament, i a proposta del grup
parlamentari de Convergència i Unió, ha elegit secretària
la diputada Montserrat Ribera i Puig en substitució de la
diputada Begonya Montalban i Vilas.
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011
El secretari en funcions
Albert Batalla i Siscart

4.45.05.

El president de la Comissió
Rafael Luna i Vivas

Informació
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Composició de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Composició de la Comissió de Salut

Tram. 410-00006/09

Adscripció de diputats del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

Tram. 410-00011/09

Adscripció de diputats del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 1526 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

Reg. 1526 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament
Primer. D’acord amb la distribució de Comissions realitzada per la Mesa del Parlament en la seva sessió del dia
1 de febrer de 2011, el Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència assigna els seus diputats a les següents Comissions:
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural: Sr. Alfons Lopez Tena
Barcelona, 4 de febrer de 2011

Primer. D’acord amb la distribució de Comissions realitzada per la Mesa del Parlament en la seva sessió del dia
1 de febrer de 2011, el Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència assigna els seus diputats a les següents Comissions:
Comissió de Salut: Sr. Toni Strubell
Barcelona, 4 de febrer de 2011
Alfons López Tena
Portaveu i representant de Solidaritat Catalana per la
Independència

Alfons López Tena
Portaveu i representant de Solidaritat Catalana per la
Independència
Composició de la Comissió de Reglament
Tram. 410-00012/09

Composició de la Comissió de Cultura i
Llengua

Adscripció de diputats del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

Tram. 410-00010/09

Adscripció de diputats del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 1526 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament
Primer. D’acord amb la distribució de Comissions realitzada per la Mesa del Parlament en la seva sessió del dia
1 de febrer de 2011, el Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència assigna els seus diputats a les següents Comissions:
Comissió de Cultura i Llengua: Sr. Toni Strubell
Barcelona, 4 de febrer de 2011

Reg. 1526 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament
Primer. D’acord amb la distribució de Comissions realitzada per la Mesa del Parlament en la seva sessió del dia
1 de febrer de 2011, el Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència assigna els seus diputats a les següents Comissions:
Comissió de Reglament: Sr. Alfons López Tena
Barcelona, 4 de febrer de 2011
Alfons López Tena
Portaveu i representant de Solidaritat Catalana per la
Independència

Alfons López Tena
Portaveu i representant de Solidaritat Catalana per la
Independència

Substitució de diputats
Reg. 1600 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

Baixa: Núria Ventura Brusca

4.45.05.
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Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Tram. 412-00005/09

Adscripció de diputats del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

Composició de la Comissió de l’Estatut dels
Diputats

Reg. 1526 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

Tram. 412-00001/09

Adscripció de diputats del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 1526 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament
Primer. D’acord amb la distribució de Comissions realitzada per la Mesa del Parlament en la seva sessió del dia
1 de febrer de 2011, el Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència assigna els seus diputats a les següents Comissions:
Comissió de l’Estatut dels Diputats: Sr. Toni Strubell

A la Mesa del Parlament
Primer. D’acord amb la distribució de Comissions realitzada per la Mesa del Parlament en la seva sessió del dia
1 de febrer de 2011, el Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència assigna els seus diputats a les següents Comissions:
Comissió de la Sindicatura de Comptes: Sr. Uriel Bertran Arrué
Barcelona, 4 de febrer de 2011
Alfons López Tena
Portaveu i representant de Solidaritat Catalana per la
Independència

Barcelona, 4 de febrer de 2011
Alfons López Tena
Portaveu i representant de Solidaritat Catalana per la
Independència

4.45.12.

Composició de la Comissió d’Igualtat de les
Persones

Composició de la Comissió de Matèries Secretes o Reservades

Tram. 411-00001/09

Tram. 412-00003/09

Adscripció de diputats del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

Adscripció de diputats del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

Reg. 1526 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

Reg. 1526 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament
Primer. D’acord amb la distribució de Comissions realitzada per la Mesa del Parlament en la seva sessió del dia
1 de febrer de 2011, el Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència assigna els seus diputats a les següents Comissions:
Comissió de Matèries Secretes i Reservades: Sr. Joan
Laporta
Barcelona, 4 de febrer de 2011
Alfons López Tena
Portaveu i representant de Solidaritat Catalana per la
Independència

4.45.10.

COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Primer. D’acord amb la distribució de Comissions realitzada per la Mesa del Parlament en la seva sessió del dia
1 de febrer de 2011, el Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència assigna els seus diputats a les següents Comissions:
Comissió d’Igualtat de les Persones: Sr. Uriel Bertran
Arrué
Barcelona, 4 de febrer de 2011
Alfons López Tena
Portaveu i representant de Solidaritat Catalana per la
Independència
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Reg. 1368 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

Tram. 411-00003/09

Adscripció de diputats del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència
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Baixa: Josep M. Llop i Rigol
Alta: Lluís Guinó i Subirós

Reg. 1526 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

Adscripció de diputats del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

A la Mesa del Parlament
Primer. D’acord amb la distribució de Comissions realitzada per la Mesa del Parlament en la seva sessió del dia
1 de febrer de 2011, el Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència assigna els seus diputats a les següents Comissions:
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea: Sr. Joan
Laporta
Barcelona, 4 de febrer de 2011
Alfons López Tena
Portaveu i representant de Solidaritat Catalana per la
Independència

Reg. 1526 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament
Primer. D’acord amb la distribució de Comissions realitzada per la Mesa del Parlament en la seva sessió del dia
1 de febrer de 2011, el Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència assigna els seus diputats a les següents Comissions:
Comissió de Cooperació i Solidaritat: Sr. Joan Laporta
Barcelona, 4 de febrer de 2011

Composició de la Comissió de Cooperació
i Solidaritat

Alfons López Tena
Portaveu i representant de Solidaritat Catalana per la
Independència

Tram. 411-00004/09

Substitució de diputats
Reg. 1351 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

Baixa: Meritxell Borràs i Solé
Alta: Begonya Montalban i Vilas

Renúncia a la secretaria
Reg. 1351 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, comunica:
Que la I. Sra. Meritxell Borràs i Solé ha estat substituïda
com a membre de la Comissió de Cooperació i Solidaritat per la I. Sra. Begonya Montalban i Vilas.
Així mateix el Grup Parlamentari proposa a la Sra. Begonya Montalban i Vilas com a secretària de la Mesa de
la Comissió de Cooperació i Solidaritat, ja que la diputada Anna Figueras Ibàñez presenta la renúncia al seu
càrrec.
Palau del Parlament, 1 de febrer de 2011
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
4.45.12.
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4.53.

SESSIONS INFORMATIVES
I COMPAREIXENCES

4.53.03.

SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

4.53.05.

Núm. 19

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de representants de la Direcció General d’Educació Infantil i Primària davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informin
sobre la continuïtat educativa amb relació a
la funció dels instituts escola en el sistema
educatiu

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
amb el conseller d’Economia i Coneixement
sobre la nova regulació estatal de les caixes
i sobre les accions del Govern en defensa
del model català

Tram. 356-00003/09

Sol·licitud

Tram. 354-00002/09

Sol·licitud: Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 1615).

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 971).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament
i Universitats, sessió del 09.02.2011.

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost, sessió del 09.02.2011.
Sol·licitud de compareixença de representants de la Direcció General d’Educació
Secundària i Batxillerat davant la Comissió
d’Ensenyament i Universitats perquè informin sobre la continuïtat educativa amb relació a la funció dels instituts escola en el
sistema educatiu

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
amb el conseller d’Economia i Coneixement
sobre el contingut del Pla de reequilibri econòmic i financer de la Generalitat 2011

Tram. 356-00004/09

Tram. 354-00010/09

Sol·licitud

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Josep Enric Millo i Rocher,
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
(reg. 1211).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost, sessió del 09.02.2011.

Sol·licitud: Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 1616).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament
i Universitats, sessió del 09.02.2011.

4.53.10.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut
sobre la modificació del Pla de millora de la
qualitat de l’aire

SESSIONS INFORMATIVES
I COMPAREIXENCES DE
MEMBRES DEL GOVERN

Tram. 354-00011/09

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compliment de l’article 5.2 de la
Llei 28/2001

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Laia Ortiz Castellví, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 1355).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del
03.02.2011.

4.53.03.

Tram. 355-00013/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Comissió de Matèries Secretes o Reservades, del 09.02.2011.
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Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el conseller de Benestar Social i Família per a informar sobre
els objectius i les actuacions que ha d’impulsar en l’àmbit de les polítiques adreçades als joves
Tram. 355-00014/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de Benestar Social i Família (reg. 1441).
Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 04.02.2011.

4.53.10.

Informació
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