CEO
Comissió d’Empresa i Ocupació
Dossier per a la sessió núm. 10 | 16 d’octubre de 2013, a les 10.00 h

Ordre del dia
Propostes de resolució
1. Proposta de resolució sobre l’aturada de la tramitació del projecte d’un centre de telecomunicacions
al cim de Sant Mateu, a Premià de Dalt. Tram. 25000451/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat:
BOPC 89, 48; esmenes: BOPC 115, 61).
2. Proposta de resolució sobre la promoció de la marca turística Costa Daurada. Tram. 250-00502/10.
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les
esmenes presentades (text presentat: BOPC 93, 79; esmenes: BOPC 127, 42).
3. Proposta de resolució sobre la inclusió de la denominació Costa Daurada en el projecte d’oci BCN
World. Tram. 250-00507/10. Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text
presentat: BOPC 93, 82; esmenes: BOPC 127, 43).
4. Proposta de resolució sobre la creació d’una xarxa
de calls. Tram. 250-00525/10. Grup Parlamentari de
Convergència i Unió. Debat i votació de la Proposta
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 97, 36; esmenes: BOPC 127, 43).
5. Proposta de resolució sobre la denegació dels permisos d’investigació Calaf C per a l’extracció de carbó i d’urani. Tram. 250-00578/10. Grup Parlamentari
Socialista, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup

Mixt. Debat i votació de la Proposta de resolució i
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC
106, 58; esmenes: BOPC 127, 47).
6. Proposta de resolució sobre l’aprovació del règim
de transició que estableix la disposició transitòria de
l’Ordre de l’Estat EHA/2899/2011, de transparència i
protecció del client de serveis bancaris. Tram. 25000580/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i
votació de la Proposta de resolució i de les esmenes
presentades (text presentat: BOPC 106, 61; esmenes:
BOPC 127, 48).
7. Proposta de resolució sobre la garantia de continuïtat de l’activitat i l’ocupació d’Alstom Wind i la incentivació de la producció d’energia amb fonts renovables.
Tram. 250-00613/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 111, 59; esmenes: BOPC 149, 30).
Debat i votació de les sessions informatives
amb el conseller
8. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i
Ocupació sobre els acords amb l’empresa Veremonte
per a la construcció dels parcs temàtics BCN World.
Tram. 354-00004/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.
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9. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i
Ocupació sobre el projecte BCN World. Tram. 35400118/10. Xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista. Debat i
votació de la sol·licitud de sessió informativa.

17. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i
Ocupació sobre el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016. Tram. 354-00084/10. Inés Arrimadas
García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i
votació de la sol·licitud de sessió informativa.

10. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa
i Ocupació sobre els objectius del seu departament.
Tram. 354-00020/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

18. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa
i Ocupació sobre el Pla estratègic de turisme. Tram.
354-00088/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i
votació de la sol·licitud de sessió informativa.

11. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les dades de la desocupació
i les accions per a combatre-la. Tram. 354-00028/10.
Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari
Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de sessió
informativa.
12. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i
Ocupació sobre les dades del programa de la renda
mínima d’inserció. Tram. 354-00059/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa. Debat i votació de la sol·licitud de
sessió informativa.
13. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i
Ocupació sobre els diàlegs competitius, les adjudicacions i l’impacte del nou model de les tecnologies de la
informació i la comunicació. Tram. 354-00061/10. Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista.
Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.
14. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre els acords de la trobada del
15 de maig de 2013 en el marc de l’Acord estratègic
2013-2015. Tram. 354-00075/10. Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa. Debat i votació de la sol·licitud de sessió
informativa.
15. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i
Ocupació sobre els acords de la trobada del 15 de maig
de 2013 en el marc de l’Acord estratègic 2013-2015.
Tram. 354-00076/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.
16. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i
Ocupació sobre el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016. Tram. 354-00083/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació
de la sol·licitud de sessió informativa.

19. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa
i Ocupació sobre la política energètica. Tram. 35400120/10. Alícia Romero Llano, juntament amb dos
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.
20. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i
Ocupació sobre el projecte de centre comercial de fabricants de Viladecans (Baix Llobregat). Tram. 35400121/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i
votació de la sol·licitud de sessió informativa.
21. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i
Ocupació sobre els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost
d’aquest departament. Tram. 354-00141/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.
22. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i
Ocupació sobre l’escenari pressupostari d’aquest departament per al final del 2013. Tram. 354-00168/10.
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la
sol·licitud de sessió informativa.
Debat i votació de les sol·licituds
de compareixença d’entitats
23. Sol·licitud de compareixença de Carles Gilbert, alcalde de la Granadella, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’estudi «Impacte econòmic de l’energia eòlica a escala local a Catalunya».
Tram. 356-00175/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
24. Sol·licitud de compareixença de Sergi Saladié,
professor associat i investigador del Departament de
Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, davant la
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’estudi «Impacte econòmic de l’energia eòlica a escala
local a Catalunya». Tram. 356-00176/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
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Unida i Alternativa. Debat i votació de la sol·licitud de
compareixença.

de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

25. Sol·licitud de compareixença d’una representació
de la Confederació de Comerç de Catalunya davant la
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre
la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura
llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat. Tram.
356-00206/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud
de compareixença.

32. Sol·licitud de compareixença d’una representació
de TLN-100% Renovables davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’informe «Sobre
l’estat de les centrals nuclears a Catalunya. Una visió en perspectiva». Tram. 356-00261/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa. Debat i votació de la sol·licitud de
compareixença.

26. Sol·licitud de compareixença d’una representació de Pimec-Comerç davant la Comissió d’Empresa
i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el
comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat. Tram. 356-00207/10. Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

33. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Emprenedores davant la
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre l’equiparació de valor entre homes i dones a l’economia, l’ocupació i la recuperació econòmica. Tram.
356-00275/10. Montserrat Capdevila Tatché, del Grup
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·
licitud de compareixença.

27. Sol·licitud de compareixença d’una representació
de l’Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució davant la Comissió d’Empresa i Ocupació
perquè informi sobre la repercussió en el comerç de
Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat. Tram. 356-00208/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
28. Sol·licitud de compareixença d’una representació del
Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de
Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el comerç
de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia
d’unitat de mercat. Tram. 356-00209/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
29. Sol·licitud de compareixença d’una representació
de l’Associació Catalana de Supermercats i Distribuïdors davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat
de mercat. Tram. 356-00210/10. Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació
de la sol·licitud de compareixença.
30. Sol·licitud de compareixença d’una representació
de Comissions Obreres davant la Comissió d’Empresa
i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el
comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat. Tram. 356-00211/10. Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
31. Sol·licitud de compareixença d’una representació
de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei
de l’Estat de garantia d’unitat de mercat. Tram. 35600212/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana

34. Sol·licitud de compareixença de Jorge Fabra Utray,
membre d’Economistes Enfront de la Crisi, davant la
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti els
estudis relatius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector. Tram. 356-00343/10. Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari
Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
35. Sol·licitud de compareixença d’una representació
de la Fundació Renovables davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti els estudis relatius
a l’energia eòlica i l’actualitat del sector. Tram. 35600344/10. Alícia Romero Llano, juntament amb dos
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
36. Sol·licitud de compareixença d’una representació
d’Unió Espanyola Fotovoltaica davant la Comissió
d’Empresa i Ocupació perquè presenti els estudis relatius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector. Tram.
356-00345/10. Alícia Romero Llano, juntament amb
dos altres diputats del Grup Parlamentari Socialista.
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
37. Sol·licitud de compareixença d’una representació
de l’Associació Eòlica de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti els estudis
relatius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector. Tram.
356-00346/10. Alícia Romero Llano, juntament amb
dos altres diputats del Grup Parlamentari Socialista.
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
38. Sol·licitud de compareixença d’una representació
de l’Associació de Productors d’Energies Renovables
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti els estudis relatius a l’energia eòlica i l’actualitat
del sector. Tram. 356-00347/10. Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de
compareixença.
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39. Sol·licitud de compareixença de Carles Ruiz, alcalde de Viladecans (Baix Llobregat), davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els procediments del projecte «Viladecans The Style Outlets».
Tram. 356-00349/10. Agnès Russiñol i Amat, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
40. Sol·licitud de compareixença del director general
de Comerç davant la Comissió d’Empresa i Ocupació
perquè expliqui els procediments del projecte «Viladecans The Style Outlets». Tram. 356-00350/10. Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la
sol·licitud de compareixença.
41. Sol·licitud de compareixença del director general
de Comerç davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió del projecte
de centre comercial de fabricants de Viladecans (Baix
Llobregat) en el comerç de la comarca. Tram. 35600364/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
42. Sol·licitud de compareixença de Francesc Damià
Calvet, director de l’Institut Català del Sòl, davant la
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els
procediments del projecte «Viladecans The Style Outlets». Tram. 356-00351/10. Agnès Russiñol i Amat,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
43. Sol·licitud de compareixença de Jorge Fuentes,
consultor tecnològic, davant la Comissió d’Empresa i
Ocupació perquè informi sobre el futur de la indústria espacial a Catalunya. Tram. 356-00361/10. Xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre diputat del
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la
sol·licitud de compareixença.

Debat i votació de les compareixences
en el procediment legislatiu
46. Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010,
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per
a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits
i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de
serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum. Tram. 200-00003/10. Govern de la
Generalitat. Acord de la comissió sobre les compareixences (text presentat: BOPC 59, 28)
46.1 Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la
millora de la protecció de les persones consumidores
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis
públics de consum pel Directori de serveis públics
de consum. Tram. 352-00236/10. Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa. Debat i votació de la proposta de compareixença.
46.2 Proposta de compareixença d’Adrià Alemany,
portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca,
amb relació al Projecte de llei de modificació de la
Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per
a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre
de serveis públics de consum pel Directori de serveis
públics de consum. Tram. 352-00238/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de
compareixença.

44. Sol·licitud de compareixença de Rafael Harillo, director general de Stardust Consulting, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el
futur de la indústria espacial a Catalunya. Tram. 35600362/10. Xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista. Debat i
votació de la sol·licitud de compareixença.

46.3 Proposta de compareixença d’Ada Colau, membre de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i
Culturals i de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, amb relació al Projecte de llei de modificació de la
Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per
a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre
de serveis públics de consum pel Directori de serveis
públics de consum. Tram. 352-00239/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de
compareixença.

45. Sol·licitud de compareixença d’Armengol Torres
Sabaté, coordinador a l’Estat espanyol de la Setmana
Mundial de l’Espai, davant la Comissió d’Empresa i
Ocupació perquè informi sobre el futur de la indústria espacial a Catalunya. Tram. 356-00363/10. Xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre diputat del
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la
sol·licitud de compareixença.

46.4 Proposta de compareixença de José María Fernández Seijo, magistrat del Jutjat Mercantil número 3
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones
consumidores en les relacions de consum en l’àmbit
de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del
Registre de serveis públics de consum pel Directori
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de serveis públics de consum. Tram. 352-00241/10.
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la
proposta de compareixença.
46.5 Proposta de compareixença de José María Fernández Seijo, magistrat del Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les
persones consumidores en les relacions de consum en
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució
del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum. Tram. 352-00278/10.
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i
votació de la proposta de compareixença.
46.6 Proposta de compareixença de Guillem Solé, jutge del Jutjat de Primera Instància número 2 de Sabadell, amb relació al Projecte de llei de modificació de
la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per
a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre
de serveis públics de consum pel Directori de serveis
públics de consum. Tram. 352-00247/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de
compareixença.
46.7 Proposta de compareixença de Pablo Izquierdo
Blanco, magistrat del Jutjat de Primera Instància número 1 de Mataró, amb relació al Projecte de llei de
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les
persones consumidores en les relacions de consum en
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució
del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum. Tram. 352-00279/10.
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i
votació de la proposta de compareixença.
46.8 Proposta de compareixença d’una representació
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010,
del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis
públics de consum. Tram. 352-00245/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de compareixença.
46.9 Proposta de compareixença de Jesús Sánchez,
advocat i diputat de la Comissió Normativa del Col·
legi d’Advocats de Barcelona, amb relació al Projecte
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de
consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de

consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la
substitució del Registre de serveis públics de consum
pel Directori de serveis públics de consum. Tram.
352-00264/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i
votació de la proposta de compareixença.
46.10 Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya
amb relació al Projecte de llei de modificació de la
Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per
a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre
de serveis públics de consum pel Directori de serveis
públics de consum. Tram. 352-00276/10. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació de la
proposta de compareixença.
46.11 Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del
Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la
protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de
consum pel Directori de serveis públics de consum.
Tram. 352-00261/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de
compareixença.
46.12 Proposta de compareixença d’una representació
del Deganat de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi
de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions
de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de
consum pel Directori de serveis públics de consum.
Tram. 352-00277/10. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació de la proposta de compareixença.
46.13 Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació al Projecte de llei de modificació de
la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per
a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre
de serveis públics de consum pel Directori de serveis
públics de consum. Tram. 352-00243/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de
compareixença.
46.14 Proposta de compareixença d’una representació de la Sindicatura de Greuges de Catalunya amb
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la
millora de la protecció de les persones consumidores
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
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tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis
públics de consum pel Directori de serveis públics de
consum. Tram. 352-00260/10. Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de compareixença.

dits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre
de serveis públics de consum pel Directori de serveis
públics de consum. Tram. 352-00267/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de
compareixença.

46.15 Proposta de compareixença de Francesc Vendrell Bayona, director de Consum i Territori del Síndic de Greuges, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de
Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució
del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum. Tram. 352-00273/10.
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i
votació de la proposta de compareixença.

46.20 Proposta de compareixença d’una representació de Facua - Associació de Consumidors en
Acció de Catalunya amb relació al Projecte de llei
de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de
les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la
substitució del Registre de serveis públics de consum
pel Directori de serveis públics de consum. Tram.
352-00256/10. Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya. Debat i votació de la proposta de compareixença.

46.16 Proposta de compareixença d’una representació del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya amb relació al Projecte
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de
consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la
substitució del Registre de serveis públics de consum
pel Directori de serveis públics de consum. Tram.
352-00244/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i
votació de la proposta de compareixença.
46.17 Proposta de compareixença de la síndica de
greuges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les
persones consumidores en les relacions de consum en
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució
del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum. Tram. 352-00248/10.
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la
proposta de compareixença.
46.18 Proposta de compareixença d’una representació
de l’OCUC amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones
consumidores en les relacions de consum en l’àmbit
de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de
serveis públics de consum. Tram. 352-00242/10. Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de compareixença.
46.19 Proposta de compareixença d’Àngel Tarrés, de
l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de
la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per
a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crè-

46.21 Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Consumidors amb
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la
millora de la protecció de les persones consumidores
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis
públics de consum pel Directori de serveis públics de
consum. Tram. 352-00257/10. Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de compareixença.
46.22 Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Intercomarcal de Consumidors i
Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei
de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de
les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la
substitució del Registre de serveis públics de consum
pel Directori de serveis públics de consum. Tram.
352-00258/10. Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya. Debat i votació de la proposta de compareixença.
46.23 Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Consumidors de Catalunya amb
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la
millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits
i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de
serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum. Tram. 352-00266/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de
compareixença.
46.24 Proposta de compareixença d’una representació
del Consell de Persones Consumidores de Catalunya
amb relació al Projecte de llei de modificació de la
Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per
a la millora de la protecció de les persones consumi-

7 | CEO · Sessió núm. 10

dores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre
de serveis públics de consum pel Directori de serveis
públics de consum. Tram. 352-00254/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de compareixença.
46.25 Proposta de compareixença de Luis Pineda,
president d’Ausbanc Consumo, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del
Codi de consum de Catalunya, per a la millora de
la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs
hipotecaris i la substitució del Registre de serveis
públics de consum pel Directori de serveis públics
de consum. Tram. 352-00252/10. Grup Parlamentari de
Ciutadans. Debat i votació de la proposta de compareixença.
46.26 Proposta de compareixença de Montse Andrés, delegada d’Ausbanc Consumo a Barcelona, amb
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la
millora de la protecció de les persones consumidores
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis
públics de consum pel Directori de serveis públics
de consum. Tram. 352-00253/10. Grup Parlamentari de
Ciutadans. Debat i votació de la proposta de compareixença.
46.27 Proposta de compareixença d’una representació
d’Ausbanc Catalunya amb relació al Projecte de llei
de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de
les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la
substitució del Registre de serveis públics de consum
pel Directori de serveis públics de consum. Tram.
352-00259/10. Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya. Debat i votació de la proposta de compareixença.
46.28 Proposta de compareixença de Santos González
Sánchez, president de l’Associació Hipotecària Espanyola, amb relació al Projecte de llei de modificació
de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya,
per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre
de serveis públics de consum pel Directori de serveis
públics de consum. Tram. 352-00249/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta
de compareixença.
46.29 Proposta de compareixença de Jofre Farrés,
secretari general d’AICEC-ADICAE, amb relació al
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del
Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la
protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote-

caris i la substitució del Registre de serveis públics de
consum pel Directori de serveis públics de consum.
Tram. 352-00246/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.
Debat i votació de la proposta de compareixença.
46.30 Proposta de compareixença de Manuel Pardos
Vicente, president de l’Associació d’Usuaris de Bancs,
Caixes i Assegurances (Adicae), amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions
de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris
i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum. Tram.
352-00250/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de compareixença.
46.31 Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (Aicec-Adicae) amb relació
al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010,
del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de
la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de
consum. Tram. 352-00251/10. Grup Parlamentari
de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de compareixença.
46.32 Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya amb relació al Projecte de
llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi
de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions
de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de
consum pel Directori de serveis públics de consum.
Tram. 352-00255/10. Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta
de compareixença.
46.33 Proposta de compareixença d’una representació
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, en nom del Consell de Persones
Consumidores de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi
de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions
de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de
consum pel Directori de serveis públics de consum.
Tram. 352-00275/10. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació de la proposta de compareixença.
46.34 Proposta de compareixença d’Alfons Conesa
Vadiella, director de l’Agència Catalana de Consum,
amb relació al Projecte de llei de modificació de la
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Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per
a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre
de serveis públics de consum pel Directori de serveis
públics de consum. Tram. 352-00270/10. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació de la
proposta de compareixença.
46.35 Proposta de compareixença de Domènec Martinez Garcia, director de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social de l’Ajuntament de
Terrassa (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la
protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs
hipotecaris i la substitució del Registre de serveis
públics de consum pel Directori de serveis públics
de consum. Tram. 352-00237/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de
compareixença.
46.36 Proposta de compareixença de Martí Batllori, jurista del grup promotor de la iniciativa legislativa popular de la dació en pagament, amb relació al
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del
Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la
protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de
consum pel Directori de serveis públics de consum.
Tram. 352-00240/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.
Debat i votació de la proposta de compareixença.
46.37 Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvi amb relació al Projecte de llei de modificació de la
Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per
a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre
de serveis públics de consum pel Directori de serveis
públics de consum. Tram. 352-00262/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de compareixença.
46.38 Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Banca amb relació al
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del
Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la
protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de
consum pel Directori de serveis públics de consum.
Tram. 352-00263/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de
compareixença.

46.39 Proposta de compareixença d’una representació
de la Comissió d’Habitatge de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les
persones consumidores en les relacions de consum en
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució
del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum. Tram. 352-00265/10.
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la
proposta de compareixença.
46.40 Proposta de compareixença de Xavier Sanz, de
la Unió Sindical Obrera de Catalunya, amb relació
al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010,
del Codi de consum de Catalunya, per a la millora
de la protecció de les persones consumidores en les
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs
hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de
consum. Tram. 352-00268/10. Grup Parlamentari
Socialista. Debat i votació de la proposta de compareixença.
46.41 Proposta de compareixença de Carme Trilla, de
Càritas Barcelona, amb relació al Projecte de llei de
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les
persones consumidores en les relacions de consum en
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució
del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum. Tram. 352-00269/10.
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la
proposta de compareixença.
46.42 Proposta de compareixença d’una representació
de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor amb relació al Projecte de llei de
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les
persones consumidores en les relacions de consum en
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució
del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum. Tram. 352-00271/10.
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i
votació de la proposta de compareixença.
46.43 Proposta de compareixença d’una representació de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana
amb relació al Projecte de llei de modificació de la
Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per
a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre
de serveis públics de consum pel Directori de serveis
públics de consum. Tram. 352-00272/10. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació de la
proposta de compareixença.
46.44 Proposta de compareixença de Carles Enric
Florensa, director de l’Observatori de Dret Privat de
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Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones
consumidores en les relacions de consum en l’àmbit
de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de
serveis públics de consum. Tram. 352-00274/10. Grup
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació
de la proposta de compareixença.

Compareixença
47. Compareixença de Jaume Margarit i Rosat, director general de l’Associació de Productors d’Energies
Renovables, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a presentar l’estudi de l’impacte macroeconòmic de les energies renovables corresponent al 2011.
Tram. 357-00035/10. Comissió d’Empresa i Ocupació. Compareixença.
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PUNT 1 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE
LES ESMENES PRESENTADES

Proposta de resolució sobre l’aturada de la
tramitació del projecte d’un centre de telecomunicacions al cim de Sant Mateu, a Premià de Dalt
Tram. 250-00451/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 15900 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament
Pere Aragonès i Garcia, portaveu adjunt, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament
del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.
Exposició de motius
Actualment es troba en fase d’avantprojecte i estudi
d’impacte ambiental i paisatgístic la instal·lació d’un
Centre de Telecomunicacions a Sant Mateu. Aquest
projecte ve de lluny, des de l’any 1999, i és va aturar
al 2003, amb un pronunciament desfavorable dels estaments europeus i una sentencia judicial, que obligava a derruir l’edificació realitzada. Avui ens trobem
que no s’ha complert l’enderroc i tornen a presentar
un nou projecte.
Són ben sabuts els efectes negatius de la xarxa d’alta
tensió i de les instal·lacions de telecomunicacions sobre el territori (segmentació d’ecosistemes, perjudici
del paisatge, perill d’incendis, radiacions...) com a posa de manifest la forta oposició popular que s’ha desfermat durant aquests darrers anys al nostre país.
Des de diversos grups ecologistes, en concret des de
CODESEMA, més la societat civil, i Esquerra Republicana de Catalunya, Premià de Dalt es va manifestar
diverses vegades el rebuig a la ubicació d’unes instal·
lacions de telecomunicacions al turó d’en Lledó a l’entorn de l’ermita de Sant Mateu.
Es considera també que la instal·lació de noves infraestructures (tant de telecomunicacions com de xarxa

elèctrica d’alta tensió) a Sant Mateu - Cellecs - Montnegre és completament contradictòria amb l’esperit de
preservació i sostenibilitat que engloba el concepte de
parc natural.
Aquestes instal·lacions afecten i poden afectar encara més el paratge de Sant Mateu a nivell paisatgístic,
han suposat un impacte irreversible sobre part d’un
alzinar, comporten la implantació d’edificacions discordants estèticament amb l’arquitectura tradicional
del parc i impliquen la creació de vials i esplanades
a la zona d’obres que malmeten l’entorn amb erosió,
pèrdua de massa forestal i freqüentació de maquinària pesada. Aquest projecte de centre de comunicacions està format per una caseta i una antena de més de
40 m. Això provocarà un impacte visual a les nostres
contrades, és una agressió al paisatge característic de
la Serralada Litoral de la masia de Can Riera de Sant
Mateu i l’ermita mil·lenària de Sant Mateu.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aturar la tramitació del projecte d’un Centre de Telecomunicacions a Sant Mateu (Maresme) a
fi de preservar l’entorn natural i paisatgístic de l’ermita de Sant Mateu.
Palau del Parlament, 13 de maig de 2013
Pere Aragonès i Garcia
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Esmenes presentades
Reg. 26015 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEO, 04.07.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26015)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a complir amb l’avantprojecte i l’estudi d’impacte ambiental i paisatgístic de la tramitació del projecte d’un centre de Telecomunicacions a Sant Mateu
(Maresme) a fi de preservar l’entorn natural i paisatgístic de l’ermita de Sant Mateu.»

11 | CEO · Sessió núm. 10

PUNT 2 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE
LES ESMENES PRESENTADES

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

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 17680 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna
Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Alícia Alegret i Martí, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament,
presenten la proposta de resolució següent per tal que
sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i
Ocupació.
Exposició de motius
La Costa Daurada, gaudeix d’un gran prestigi nacional i internacional com a zona de turisme bàsicament de sol i platja, un gran referent per les platges
i el clima de la zona, reforçada en els últims anys per
la instal·lació del parc temàtic Port Aventura. Recentment s’ha anunciat la construcció al costat del parc
temàtic, d’un gran complex d’oci que augmentarà encara més si cap el coneixement internacional i nacional de la zona.
Cal dir que el turisme de sol i platja que és l’origen de
la majoria de visitants inicialment, però al arribar es
troben amb una gran oferta cultural, comercial, i històrica, com el patrimoni Romà de Tarragona, la Ruta
del Cister, el Delta de l’Ebre, el comerç de Reus i el
seu històric Modernisme amb el Centre Gaudí, la ruta
de les Catedrals del Vi, el turisme gastronòmic de l’interior o la via verda de la Terra Alta, fan aquesta zona
molt atractiva i potent per al visitant.
És per això que es fa necessària una promoció potent
perquè totes aquestes peculiaritats no es dilueixin en

projectes externs de la marca Costa Daurada, com a
element diferenciat, donada la diversitat de l’oferta i la
qualitat de la mateixa per si sola.
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 invertir en la promoció nacional i internacional de la marca turística Costa Daurada.
Palau del Parlament, 15 de maig de 2013
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alícia Alegret i Martí, diputats,
del GP del PPC

Esmenes presentades
Reg. 27169; 28120 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEO, 25.07.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 27169)

1

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

«[...] Costa Daurada amb col·laboració amb els agents
públics i privats que estan fent aquesta tasca de promoció de la Costa Daurada».

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 28120)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mantenir la inversió en la promoció nacio
nal i internacional de les marques turístiques territorials d’acord amb el pla de màrqueting turístic de
Catalunya.»
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PUNT 3 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE
LES ESMENES PRESENTADES

Proposta de resolució sobre la inclusió de la
denominació Costa Daurada en el projecte
d’oci Barcelona World
Tram. 250-00507/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 17685 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 28.05.2013

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna
Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Alícia Alegret i Martí, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament,
presenten la proposta de resolució següent per tal que
sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i
Ocupació.

El nom que es vol donar al projecte d’oci, Barcelona
World, suposa una pèrdua de pes comercial de la marca Costa Daurada, que és una marca prou coneguda
arreu.
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 negociar amb Veremonte, empresa promotora del projecte d’oci Barcelona World, per a incloure
la denominació Costa Daurada al projecte d’oci que
es pretén construir al costat de Port Aventura, com a
marca que pot potenciar i enfortir el projecte i en especial el territori.
Palau del Parlament, 16 de maig de 2013
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael Luna
Vivas, Jordi Roca Mas, Alícia Alegret i Martí, diputats, del GP del PPC

Esmenes presentades
Reg. 27171 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEO, 25.07.2013

Exposició de motius
El macropojecte d’oci que està previst construir al
costat de Port Aventura és de gran importància per
a la Província de Tarragona sobretot pels sectors turístic i hoteler, ja que, segons informacions de Veremonte, empresa promotora del complex, pot generar
milers de llocs de treball directes i milers més d’indirectes, així com representant un atractiu més per la
marca turística Costa Daurada ja prou coneguda per
Port Aventura, el Patrimoni de la Tarraco Romana, el
comerç de Reus o el turisme verd de les Terres del
Ebre i l’enotursime del Priorat o la ruta del Cister amb
els Monestirs de Poblet, Santes Creus o Vallbona de
les Monges.
L’atractiu turístic de la marca Costa Daurada davant
mercats emergents com el de Rússia fa que aquesta
sigui una marca de garantia per la promoció de les
activitats turístiques, com l’oci, la cultura o la natura,
és per això que cal potenciar-la i no amargar-la davant
de denominacions llunyanes del territori o en tot cas
compartir-ho ja que la suma de denominacions potents com la marca Barcelona i la marca Costa Daurada nomes farà que enfortir l’oferta.

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 27171)

1

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

Dels punts 2, 3, 4 i 5:
«2. Vetllar perquè aquest projecte sigui compatible
amb el model de turisme familiar que s’ha impulsat i
defensat des de les diferents institucions i sectors econòmics de la Costa Daurada.
3. Vetllar perquè el projecte compti amb les millors
tecnologies pròpies d’una ciutat intel·ligent tal com es
va anunciar en el moment inicial.
4. Que el projecte es nodreixi de l’energia que es pugui
produir a l’indret tal com la geotèrmica, la solar o la
biomassa, és a dir, que es prescindeixi de l’ús de combustibles fòssils.
5. Que en matèria d’aigua i residus s’adoptin totes les
mesures de reciclatge i minimització».
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PUNT 4 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE
LES ESMENES PRESENTADES

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

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 18397 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 04.06.2013

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, portaveu, Maria Glòria Renom i
Vallbona, diputada, Albert Batet i Canadell, diputat,
Lluís Guinó i Subirós, diputat, Carles Pellicer i Punyed, diputat, Carles Puigdemont i Casamajó, diputat,
Pere Regull i Riba, diputat, Meritxell Roigé i Pedrola, diputada, Maria Dolors Rovirola i Coromí, diputada del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.
Exposició de motius
El judaisme català va ser present en els territoris de
llengua catalana compresos més enllà del marc geogràfic de la península ibèrica per un període de més de
600 anys. Durant aquest període va desenvolupar una
pròspera cultura pròpia amb una extensa producció literària, religiosa, filosòfica i científica.
El judaisme que es va desenvolupar a casa nostra és
d’una originalitat tan destacada que alguns estudiosos el qualifiquen d’únic, perquè hi varen confluir en
el mateix temps i espai tres grans corrents del pensament jueu: la poesia i filosofia del judaisme andalusí; la càbala i els temes trobadorescos vinguts de la
Provença i el corrent tossafista procedent del centre
d’Europa, de tal manera que nasqué una nova concepció del judaisme i que va proporcionar figures cabdals
com Abraham ben Adret, Moixé ben Nakhman o Hadai Cresques.
La vida d’aquest jueus catalans es va desenvolupar a
l’interior de les nostres ciutats i viles sota una organització política, administrativa i econòmica amb uns
trets característics propis en un espai que rep el nom
de «call» mot que ve del llatí «callum» (pas estret entre dues parets), ben diferent del terme «juderia», que
és on vivien els jueus del Serafad. Així dons el mateix
terme «call» (que no s’utilitza enlloc més del mon) ja
recull la singularitat del judaisme que es va desenvolupar en les nostres terres.

La situació legal dels jueus, havia estat tractada ja en
èpoques antigues en diversos codis legals que regulaven la vida de tots els estaments de la societat. Els
furs i les cartes de poblament medievals esmenten tot
sovint els drets i els deures dels jueus, que els garantien la llibertat de culte i el desenvolupament de la vida
comunitària segons les seves pròpies lleis religioses.
A l’edat mitjana les aljames catalanes(comunitats jueves que acollien diverses poblacions estructurades en
òrgans de govern local) gaudien d’un estatut d’autonomia. Administraven justícia segons el dret hebraic, fonamentat en la Bíblia i el Talmud; tenien el seu propi
sistema educatiu, que implicava l’estudi de la llengua
i de la cultura hebrees, i gaudien d’institucions per regular les activitats de la comunitat en tots els ordres
de la vida quotidiana, sempre però sota l’autoritat sobirana del rei.
Per aquest motiu, en parlar dels barris jueus catalans d’època medieval només es pot fer amb el terme
«call», ja que donar-los el nom de «juderies» seria alterar la realitat.
L’actual existència de nombrosos calls dispersos per
tot el territori, fa necessari un programa per crear una
xarxa de calls jueus amb unes característiques concretes que permeti l’elaboració d’una història del judaisme català ben documentada i de gran abast. En aquest
sentit creiem que són fonamentals tan les grans ciutats –Barcelona, Girona, Tortosa, Besalú, etc.–, com
els pobles petits –Vilajuïga, Matajudaica, Falset, etc.–,
perquè només reunint, valorant i analitzant els diversos materials d’arreu, es podrà assolir una visió global
i contrastada del llegat jueu català i, a partir d’aquí,
escriure’n la història.
Fins ara no s’ha dut a terme cap estudi aprofundit de
tots els calls, i ni tan sols se n’ha arribat a fer cap inventari exhaustiu que inclogui totes les poblacions
que tenen algun vestigi jueu. L’organització d’una xarxa seria el punt de partença per realitzar estudis que
permetrien una visió global del judaisme català.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió presenta la següent:
Proposta de resolució per la creació
d’una xarxa de calls a Catalunya
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a emprendre les accions necessàries per tal
de dur a terme els següents punts:
1. La creació d’una xarxa de calls arreu de Catalunya.
Que sigui oberta a totes les poblacions on hi va haver
presencia jueva i que vulguin participar en l’estudi i
divulgació del seu passat jueu. Una xarxa que permeti l’elaboració d’una història del nostre judaisme ben
documentada i de gran abast tenint en compte tant les
grans ciutats com les petites poblacions.
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2. Crear una base de dades a partir de l’estudi coordinat dels arxius d’arreu del territori per mitjà de la
implicació dels seus arxivers i de les institucions que
els emparen, publicar-ne els resultats i agrupar els treballs fruit de la recerca, que permetin seguir les petjades dels jueus catalans i generar relacions que fins ara
no s’han establert de forma sistemàtica.
3. La creació de les rutes culturals de la xarxa de calls.
Unes rutes culturals, que s’hauran de basar, fidels a
la historia, en les recerques precedents, i que hauran
d’optar per un model cultural que valori i potenciï encara més el nostre llegat. La cura en el plantejament
d’aquestes rutes, fornirà una documentació de gran interès, que ajudarà a conèixer millor aquesta part de la
història de Catalunya.
4. Mitjançant les noves tecnologies, recrear els antics
calls i accedir a la documentació dels arxius digitalment per tal de fer arribar una informació sempre actualitzada, acurada i atractiva a un turisme de nivell.
5. Considerar la possibilitat d’impartir aquesta temàtica a les escoles i als instituts mitjançant la introducció
del judaisme català en els programes d’història de Catalunya, i que aquest coneixement afavoreixi l’obertura i l’establiment de llaços culturals i també empresarials entre d’altres.
Palau del Parlament, 23 de maig de 2013
Jordi Turull i Negre, portaveu; Maria Glòria Renom i
Vallbona, Albert Batet i Canadell, Lluís Guinó i Subirós, Carles Puigdemont i Casamajó, Pere Regull i Riba, Meritxell Roigé i Pedrola, Maria Dolors Rovirola
i Coromí, Carles Pellicer i Punyed, diputats del GP
de CiU

Esmenes presentades
Reg. 28143 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEO, 25.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 28143)

1

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

Al punt 3
«3. La creació de les rutes culturals de la xarxa de
calls. Unes rutes culturals, que s’hauran de basar, fidels a la historia, en les recerques precedents, entre
elles l’estudi realitzat pel govern de la Generalitat
«Catalunya Jueva, Viatge per terres d’Edom» i que
hauran d’optar per un model cultural que valori i potenciï encara més el nostre llegat. La cura en el plantejament d’aquestes rutes, fornirà una documentació
de gran interès, que ajudarà a conèixer millor aquesta
part de la història de Catalunya»

2

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

Del punt 5
«5. Considerar la possibilitat d’impartir aquesta temàtica a les escoles i als instituts mitjançant la introducció del judaisme català en els programes d’història de
Catalunya, i fer memòria històrica de la persecució
que els jueus varen patir a Catalunya i de les nefastes
conseqüències que la persecució de minories varen tenir a Catalunya i al món.»

3

Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

Addició d’un nou punt
«6. Fomentar que el coneixement i el reconeixement
de la presència jueva a Catalunya afavoreixi l’obertura i l’establiment de llaços culturals, socials i també
empresarials entre d’altres.»
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PUNT 5 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE
LES ESMENES PRESENTADES

Proposta de resolució sobre la denegació
dels permisos d’investigació Calaf C per a
l’extracció de carbó i d’urani
Tram. 250-00578/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds
- Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt
Reg. 20359 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del
Grup Parlamentari Socialista, Dolors Camats i Luis,
portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Laura
Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Sara Vilà Galan, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa, David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, Quim Arrufat Ibáñez, portaveu
adjunt del Grup Mixt, d’acord amb el que estableixen
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament,
presenten la proposta de resolució següent per tal que
sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i
Ocupació.
Exposició de motius
El 25 de juliol de 2011, l’empresa Minera de Río
Alagón, S.L (amb Berkeley Resources Ltd. com a empresa matriu) va sol·licitar davant la Direcció General
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, un permís d’investigació denominat «Calaf C», per Carbó, Secció D, al que li va correspondre l’expedient 10303.
El mateix dia també es va sol·licitar un permís d’investigació denominat «Calaf C», per a urani, Secció D,
al que li va correspondre l’expedient 10304. La superfície sol·licitada pels dos permisos és la mateixa perquè ambdós substàncies poden ser explotades al mateix temps i espai ja que l’Urani també està contingut
en les capes de lignit, segons l’empresa interessada en
l’explotació.
Aquest projecte afecta 7.170 hectàrees (239 quadrícules mineres) dels municipis de Calaf, Sant Martí
de Sesgueioles, Castellfollit de Riubregós, Calonge de
Segarra, Els Prats de Rei, Sant Pere Sallavinera, Ve-

ciana i Pujalt, tots ells compresos a la comarca de
l’Anoia i també afecta el municipi de la Molsosa a la
comarca del Solsonès. Els principals rius afectats per
aquest projecte són el Sió i el Llobregós, afluents del
Segre, i l’Anoia i el Rajadell, afluents del Llobregat i
del Cardener, respectivament.
L’urani de Calaf, va ser descobert per la Junta d’Energia Nuclear ja als anys 1964 i 1975 dins un programa
nacional d’investigació de minerals d’urani en roques
sedimentàries d’origen continental, per tant, ja existia i existeix una seguretat per part de l’empresa de
que en aquesta zona de Catalunya hi ha un sediment
de carbó i d’urani. L’Alta Anoia, històricament denominada Alta Segarra, amb centre a Calaf, on al llarg
dels segles xix i xx foren explotats els seus carbons de
tipus lignit de mala qualitat, fou declarada zona de reserva especial per la Junta de Energia Nuclear, essent
denominada «Zona 46».
Als anys 70 del segle passat va iniciar-se el tancament
de les mines, acabant en la darrera fase amb l’obertura
d’una gran mina a cel obert, que va aixecar les protestes de la població, pagesos i veïns, per la enorme incidència dels treballs en la vida i el desenvolupament de
la zona. En aquell moment, es va plantejar l’explotació
també de l’urani, fent-se uns primers treballs de prospecció que van resultar no només infructuosos, sinó
també generadors d’un unànime moviment de rebuig
per part de la població. De tot allò, només van quedar
com a testimonis grans extensions mineres abandonades, enormement degradades i que mai van complir la
normativa de restauració mediambiental.
Avui es torna a plantejar recuperar aquell projecte
abandonat, polèmic i que, ben segur, tornarà a generar el rebuig de la població, a la qual només pot portar
nous perjudicis: L’extracció d’urani al subsòl suposa
introduir a la biosfera productes radioactius que romanen retinguts a la capa terrestre de forma segura,
contribuint a l’enverinament radioactiu dels minerals
naturals. Així per exemple, al 2005 es van necessitar
41.595 tones de mineral d’urani al món, que van exigir
remoure entre 6 i 7 milions de tones de mineral d’urani que posteriorment han de transportar-se a les fàbriques de minerals concentrats (segons els informes
de World Uranium Mining). En aquestes fàbriques
s’obtenen unes 1.000 tones d’òxid d’urani, generant en
aquest procés més d’un milió de tones de residu sòlids
i líquids, que contenen el 85% de la radioactivitat original del mineral. Aquests materials romanen al voltant de les fàbriques emulsionant radó-222 a l’aire i lixiviant productes radioactius a les aigües superficials i
subterrànies durant segles.
L’urani és la matèria prima que alimenta les centrals
nuclears, les quals són una fàbrica de plutoni-239, un
element extremadament tòxic (química i radioactiu)
inexistent a la biosfera i per tant incompatible amb
la mateixa. També es fabrica urani-238 o empobrit.
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Només cal recordar els fatídics accidents de Chernobyl, Three Miles Island a Pensilvània i Fukushima
entre molts altres de no tanta magnitud però no per
això menys greus.
Malauradament, es continuen permetent investigacions i/o donant permisos d’extracció ja sigui per prospeccions d’urani o d’hidrocarburs no convencionals,
que necessàriament han d’emprar l’agressiva tècnica del fracking, quan en realitat tenim tot un ventall
d’energies netes i renovables per descobrir i implementar de forma distribuïda. No hi ha necessitat ni tan
sols de donar permisos d’investigació si la Generalitat
té clar a hores d’ara, com ho té bona part de la ciutadania i molts experts/es a nivell internacional i nacionals, que aquestes prospeccions i extraccions són nocives per a la salut de la fauna i la flora, els aqüífers
i les persones que viuen a les comarques afectades.
No hi ha cap necessitat per tant, de donar permisos de
prospecció si no apostem per les nuclears i sí per les
energies renovables distribuïdes: solar, hidràulica, eòlica i biomassa. No hi ha cap necessitat, i avui encara
és menys oportú que mai, d’obrir la porta a una investigació que, a fi de comptes, deixa en mans del Govern
espanyol el domini de les autoritzacions i regulació de
la posterior explotació, amb la sensibilitat per la població i el medi natural que ja coneixem i limitant un
cop més el dret a decidir sobre el futur del territori
que expressa la majoria del poble català.
A tot això, cal tenir en compte que els municipis afectats han fet importants esforços pel que fa al turisme
de proximitat i la valorització del seu paisatge, també s’han donat importants inversions del Consorci de
l’Alta Anoia en aquest sentit (la major part públiques)
que han possibilitat la proliferació de cases rurals d’alta qualitat així com projectes d’emprenedoria turística
importants com la «Vall del Llobregós» i «Territori de
Masies». Les prospeccions de carbó i urani posarien
en seriós perill aquesta activitat econòmica ja existent
i que alhora resulta més sostenible.
Per aquests motius, presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Denegar els permisos d’Investigació denominats
Calaf C per a Carbó i per a Urani amb número d’expedient 10303 i 10304 respectivament.
2. Donar compliment a l’acord del parlament adoptat per unanimitat de redactar un Pla de revitalització
econòmica de les comarques catalanes que tenen centrals nuclears a fi de preveure la seva substitució.
3. Exigir al Govern de l’Estat la revocació del Decret
que anul·la les primes a les energies renovables per tal
que a Catalunya es puguin aprofitar els recursos propis renovables com el sol, el vent i la biomassa per
contribuir als objectius de la Unió Europea de comptar amb el 20% d’energia renovable l’any 2020.
Palau del Parlament, 6 de juny de 2013
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, i Xavier Sabaté
i Ibarz, diputat, del GP SOC; Dolors Camats i Luis,
portaveu, Laura Massana Mas i Sara Vilà Galan,
diputades, del GP ICV-EUiA; David Fernàndez i Ramos, portaveu, i Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt, del Grup Mixt

Esmenes presentades
Reg. 31013 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEO, 25.07.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 31013)

1

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

Del punt 2
«2. Donar compliment a l’acord del Parlament adoptat per unanimitat de redactar un Pla de revitalització econòmica de les comarques catalanes que tenen
centrals nuclears per a anticipar-se al seu futur tancament.»
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PUNT 6 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE
LES ESMENES PRESENTADES

Proposta de resolució sobre l’aprovació
del règim de transició que estableix la disposició transitòria de l’Ordre de l’Estat
EHA/2899/2011, de transparència i protecció del client de serveis bancaris
Tram. 250-00580/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20426 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa,
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost.
Exposició de motius
Segons «Orden EHA/2899/2011 de Transparencia y
Protección del cliente de servicios bancarios», el 29
de abril de 2012, diversos tipus d’interès de referència
van deixar de ser oficials. El Banc d’Espanya confirma que el tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més
de tres anys, per adquisició d’habitatge lliure, concedits per les caixes d’estalvi (IRPH-Caixes); el Tipus
mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys,
per adquisició d’habitatge lliure, concedit pels bancs
(IRPH-Bancs) i el Tipus actiu de referència de les caixes d’estalvi (Tipus CECA) ja no es poden aplicar a
nous crèdits, sense fer referència a l’IPH-Entitats. En
aquesta data hauria d’entrar en vigor la normativa
aprovada pel Consell de Ministres el 28 d’octubre de
2011 segons la disposició cinquena d’entrada en vigor
de l’ordre.
Tot i que van deixar de ser oficials, davant la inexistència d’un índex que els substitueixi, el banc d’Espanya l’ha seguit publicant. Conseqüentment, les entitats
financeres han seguit aplicant-los en els préstecs als
contractes dels quals estava previst.
La substitució dels índexs en els préstecs afectats per
l’Ordre EHA/2899/2011 depèn d’un Règim de Transició, que ha d’elaborar i aprovar el Govern, que encara
no s’ha fet. El Govern s’aprofita d’una redacció confosa i qüestionable de la disposició transitòria única
de la citada norma, per vulnerar el sentit en el que fou
dictada, que no era altra que marcar el termini d’un

any per tal que ja no existissin aquests índexs que mai
haurien d’haver existit. La manca d’acció del Govern
fa que s’allargui aquesta injustícia i suposi que els
ciutadans no es vegin beneficiats pel descens de la Euríbor i, evidentment, beneficia a la banca.
Entenem que la desaparició d’aquest índex ha de realitzar-se de manera que representi pels afectats un estalvi important en les quotes. Com exemple, l’IRPH
de bancs va finalitzar el mes de març al 3,219%; el
de les caixes, a 3,796%, mentre que els de la CECA
va tancar a 5,75%. El nou índex dependrà de la discrecionalitat del Govern. Vist la seva forma d’actuar
fins ara, no existeix garantia que l’índex que s’estableixi sigui alternatiu, just i beneficiós per a les persones afectades. En aquest sentit, s’hauria de tenir en
compte que algunes entitats haurien establert en els
seus contractes una alternativa a l’IRPH que consistia
l’Euríbor+1, com a índex que pot satisfer a les dues
parts, entitat i client.
Davant la manca d’un règim de transició, el Banc
d’Espanya va estipular el passat 30 d’abril que continuarà actualitzant-los, segons una nota informativa
sobre la publicació de determinats tipus d’interès de
referència dels préstecs hipotecaris a tipus variable.
La nota es reveladora en diversos aspectes. Es seguirà publicant l’índex «al menys» fins al 6 d’octubre de
2013, data en què la transitòria única de l’Ordre preveu que es deixi de publicar. Però ni tan sols desprès
del 6 d’octubre de 2013, es garanteix que deixin de
ser aplicables als préstecs, ja que depèn de l’existència
del règim de transició. La nota explica que «el Govern
treballa per a que el 6 d’octubre de 2013 s’hagi aprovat
el règim de transició d’aquests tipus», però no garanteix que es disposi d’ell.
Els afectats per la IRPH s’han posat en contacte per
diversos mitjans amb el Ministeri d’Economia i Competitivitat, el Tresor Públic i el Banc d’Espanya, intentant clarificar quan durarà l’elaboració d’aquest Règim
de transició, comprovant una alarmat manca de coordinació i responsabilitat de les administracions implicades. En el punt cinquè de la resposta a la pregunta al
Govern amb resposta escrita amb número d’expedient
184/021292, sobre desaparició de l’IRPH, el Govern
afirma que el règim de transició està en fase d’estudi
i no concreta cap tipus de calendari per la seva aprovació.
Vista l’actitud del Govern fins al moment, tot fa pensar que el règim de transició es demorarà tant com sigui possible i que el propi règim serà el més beneficiós
per allargar-ne l’ús per part de les entitats.
També s’ha de tenir present que moltes entitats financeres estan començant a oferir el canvi dels contractes
a les persones que es beneficiarien de la fi dels IRPH
per altres productes. Com en la majoria d’ocasions,
quan es tracta de productes financers (com en la col·
locació de preferents, subordinada, SWAP, comis
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sions, etc.) les entitats estan utilitzant estratègies comercials agressives, així com l’engany, inclosa la
coacció, per firmar aquestes noves condicions. Hauria
de ser funció del supervisor i del Govern, també, vetllar pels interessos de les persones hipotecades davant
aquest intent de la banca de seguir mantenint la seva
condició de privilegi.
El sistema hipotecari espanyol es caracteritza per la
seva opacitat, necessària per tal de poder seguir imposant condicions abusives que beneficien a les entitats
financeres. Per tant, no existeixen dades oficials sobre el nombre de persones afectades per aquest tipus
d’índex. Tanmateix, algunes fonts de portals i entitats
que assessoren a usuaris estimen que podria oscil·lar
entre el 10% i el 15% del total de préstecs destinats
a la compra d’immobles. Aproximadament entre un
milió i un milió i mig de persones estarien afectades.
Una xifra de ciutadans suficientment elevada com per
a que el Govern els doni l’espatlla.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per tal
que:
1) Aprovi, abans de finalitzar el present període de
sessions, el Règim de transició definit en la disposició transitòria única de la Orden EHA/2899/2011 de
Transparencia y Protección del cliente de servicios
bancarios.

2) Que el nou índex aplicable sigui d’Euríbor + 1%,
per tal que els usuaris i usuàries de préstecs amb índexs variables que desapareixen es beneficiïn també
del notable descens de l’Euríbor.
3) Supervisi, conjuntament amb el Banc d’Espanya,
les revisions dels contractes que estan portant a terme
algunes entitats financeres amb l’objectiu de seguir
aplicant tipus desproporcionats i injustos després de
l’entrada vigor de l’ordre EHA/2899/2011, així com
totes les pràctiques abusives de les entitats financeres
espanyoles denunciades reiteradament per la Comissió Europea.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2013
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP ICV-EUiA

Esmenes presentades
Reg. 30932 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEO, 25.07.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 30932)

1

Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

Del punt 2
«2) Que el nou índex aplicable sigui d’Euríbor + com
a màxim 1% per tal que [...]».
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PUNT 7 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE
LES ESMENES PRESENTADES

Proposta de resolució sobre la garantia de
continuïtat de l’activitat i l’ocupació d’Alstom Wind i la incentivació de la producció
d’energia amb fonts renovables
Tram. 250-00613/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25586 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament
del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.
Exposició de motius
La cooperativa catalana Ecotècnia va ser pionera en
el desenvolupament de l’energia eòlica al nostre país,
sent responsable per exemple de la instal·lació i connexió a la xarxa elèctrica del primer aerogenerador
en tot l’Estat Espanyol l’any 1984. A l’any 2007 Ecotècnia va ser comprada per la multinacional francesa
Alstom per transformar-se en l’actual Alstom Wind.
Actualment encara podem continuar dient que els aerogeneradors que Alstom Wind fabrica i instal·la internacionalment són tecnologia catalana donat que
tant la seu central del Negoci Eòlic d’Alstom com el
Centre de R+D+i continuen estant a les antigues oficines d’Ecotècnia, a Barcelona, on treballen més de
500 persones, la majoria en llocs de treball d’alta qualificació.
Des d’aquí es dissenyen íntegrament els diferents models d’aerogeneradors, com el nou generador eòlic
marí Haliade 150, de 6 MW de potència, l’últim i més
ambiciós d’aquests dissenys i actualment l’aerogenerador comercial més gran del món.
Els primers prototipus però han estat fabricats i instal·
lats fora de les nostres fronteres, en part per l’endarreriment d’un mercat eòlic marí espanyol i català que
no acaba d’arrencar i per la forta aposta en matèria
d’energies renovables, que en contraposició estan fent
Governs com el francès.
Al nostre país les darreres polítiques estatals (amb
quatre canvis regulatoris als darrers 2 anys reduint

fortament les retribucions a la producció d’energia
amb fonts renovables) i autonòmiques (paralització
del Concurs Eòlic Català i del projecte Zèfir de Plataforma eòlica marina experimental a l’Ametlla de Mar)
estan propiciant la pèrdua progressiva dels milers de
llocs de treball del sector eòlic i el desmantellament
de la industria Eòlica catalana i espanyola.
I el que és més important, estem patint la deslocalització i fugida tecnologia d’una tecnologia que era nacional (com el cas d’Ecotècnia) cap a altres països.
A Alstom Wind aquest procés ja s’ha iniciat amb el
desenvolupament eòlic marí a França, la implantació
de 4 plantes de fabricació i un Centre d’enginyeria i
R+D+i i la creació de 1.000 llocs de treball directes
i més de 4.000 indirectes.
Alhora, el dia 26 de Febrer l’Empresa ha fet públiques
les seves intencions de tancar dos de les tres plantes
de fabricació que te a l’Estat i acomiadar 373 treballadors/es (90 d’ells al Centre de Barcelona).
Cal recordar a més que el Grup Alstom és una Companyia que aquest any ha tornat a presentar beneficis
econòmics, incrementant un 19% el nivell de comandes i un 4% el nivell de vendes respecte l’any anterior.
Així doncs el futur del sector eòlic català pot ser el
desmantellament i la descapitalització tecnològica.
Però també pot ser un altre si les administracions s’hi
impliquen en la seva defensa, com a industria estratègica pel país.
Més enllà de la incertesa temporal que està patint a
Catalunya i a l’Estat Espanyol, aquest sector eòlic i
l’herència d’Ecotècnia continuen oferint a Catalunya
la possibilitat d’esdevenir referent industrial i tecnològic en un sector, el de les Energies Renovables, que representa un element clau per afrontar els reptes energètics i mediambientals del nou segle.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Realitzar totes les actuacions necessàries per tal
de garantir la continuïtat de l’activitat i l’ocupació de
l’empresa Alstom Wind a Catalunya, i especialment
intercedir amb la Direcció de l’Empresa perquè
aquesta retiri els acomiadaments anunciats.
2) Impulsar i agilitzar la posada en marxa del Projecte
Zèfir Test Station a la costa de l’Ametlla de Mar com a
punt de partida del negoci eòlic marí nacional.
3) Implementar totes les mesures i accions necessàries
que contempla el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de
Catalunya 2012-2020 per complir els objectius esta-
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blerts de potència d’EERR en general i energia eòlica
en particular.
4) Fer les gestions necessàries davant el Govern de
l’Estat perquè aquest defineixi un nou marc jurídic i
econòmic estable i que garanteixi la rendibilitat sufi
cient per tornar a incentivar la producció d’energia
elèctrica amb fonts renovables.
Palau del Parlament, 20 de juny de 2013
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Marc Vidal i Pou
Diputat GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 33332)

1

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

Del punt 1
«1. Realitzar totes les actuacions factibles per tal
d’afavorir la continuïtat de l’activitat i de l’ocupació de
l’empresa Alstom Wind a Catalunya, i especialment
intercedir amb la Direcció de l’Empresa perquè aquesta retiri els acomiadaments anunciats.»

Esmenes presentades
Reg. 32279; 33332 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEO, 16.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 32279)

1

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

Al punt 3
«[...] i energia eòlica en particular, impulsant les zones
de desenvolupament prioritari».

2

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

D’un punt 5
«5) Encomanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que presenti un recurs d’inconstitucionalitat davant la nova regulació de l’energia que ha efectuat el
Govern de l’Estat i que envaeix les competències de la
Generalitat i impedeix el desenvolupament de les energies renovables».

2

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

Del punt 3
«3. Implementar totes les mesures i accions necessàries
per tal de complir els objectius de potència d’energies
renovables previstos al PECAS 2012 - 2020 atenent al
nou marc normatiu i retributiu del sector.»

