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b) Reduir al mínim imprescindible les despeses de pu-
blicitat, difusió i campanyes institucionals, atencions 
protocol·làries i representatives, estudis i treballs tècnics, 
exposicions, premis, certàmens i altres activitats de pro-
moció, i també les despeses relatives a l’organització de 
reunions, conferències i cursos.

c) Adoptar mesures de reducció i racionalització de la 
dimensió de l’Administració i de supressió i fusió d’em-
preses, ens i organismes dependents, i les relatives a la 
reorganització i simpli�cació de processos.

d) Respectar la Llei general d’estabilitat pressupostària i 
la contenció del dè�cit públic.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar 
urgentment un pla especí�c de racionalització del sector 
públic no administratiu, sobre els eixos següents: 

a) Congelar radicalment durant tres anys la creació d’em-
preses públiques, de qualsevol forma jurídica, i especial-
ment les societats mercantils i les entitats de dret públic 
que actuen subjectes al dret privat.

b) Reduir de manera substancial i signi�cativa, en ter-
mes pressupostaris i de nombre, les entitats autònomes 
administratives i les empreses públiques existents.

c) Limitar la creació de noves agències per a la prestació 
de serveis públics al no-creixement de l’Administració, 
entenent que es mantenen les que presten serveis públics 
essencials per a la ciutadania, com ara la salut, l’educa-
ció, els serveis socials o l’impuls de l’economia produc-
tiva i el treball.

d) Aturar la creació de nous consorcis durant un perío-
de de tres anys, llevat que, per imperatiu legal per a la 
prestació conjunta amb altres administracions públiques, 
restin afectats els serveis públics essencials per a la ciu-
tadania en els àmbits de la salut, l’educació, els serveis 
socials i l’impuls de l’economia productiva i el treball.

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

El secretari primer La presidenta del Parlament

Jordi Cornet i Serra Núria de Gispert i Català

Moció 6/IX del Parlament de Catalunya, so-

bre el dret a l’autodeterminació del poble de 

Catalunya i sobre el dret de la societat a ex-

pressar-se mitjançant consultes populars

Tram. 302-00012/09

Aprovació

Ple del Parlament

Sessió núm. 7, 10.03.2011, DSPC-P 9

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de març 
de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les consultes populars sobre la independència 
(tram. 302-00012/09), presentada pel diputat Uriel Ber-
tran Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Ca-

a l’Actualització de la Balança Fiscal de Catalunya del 
gener del 2005 i del juliol del 2008.

c) Presentar al Parlament una avaluació anual dels resul-
tats obtinguts amb el model de �nançament actual i del 
procés de desplegament de les previsions econòmiques i 
�nanceres de l’Estatut.

d) Demanar al Govern de l’Estat la regulació per llei de 
la publicació i l’actualització periòdica de les balances 
�scals entre l’Administració de l’Estat i les comunitats 
autònomes, i donar continuïtat a les publicades el juliol 
del 2008 pel Ministeri d’Economia i Hisenda.

Palau del Parlament, 9 de març de 2011

La secretària quarta La presidenta del Parlament

Dolors Batalla i Nogués Núria de Gispert i Català

Moció 5/IX del Parlament de Catalunya, so-

bre les mesures d’austeritat i de contenció 

de la despesa

Tram. 302-00011/09

Aprovació

Ple del Parlament

Sessió núm. 7, 10.03.2011, DSPC-P 9

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de març 
de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les retallades pressupostàries (tram. 302-
00011/09), presentada pel diputat Rafael López i Rueda, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 6883), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 7064) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 7072).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Evitar que l’aplicació de les mesures d’austeritat i de 
contenció de la despesa representin una retallada dels re-
cursos i de la qualitat dels serveis bàsics a les persones, 
sobretot pel que fa als serveis que presten el Departa-
ment d’Ensenyament, el Departament de Benestar i Fa-
mília i el Departament de Salut.

b) Presentar als grups parlamentaris, abans del 30 d’abril 
d’enguany, els pressupostos de la Generalitat per al 2011.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar 
els pressupostos de la Generalitat per al 2011 atenent els 
criteris i les prioritats següents: 

a) Concentrar les mesures d’austeritat i de contenció de la 
despesa en els serveis no essencials i en la despesa corrent.
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Interpel·lació al Govern sobre les mesures 

previstes pel Departament de Salut per a 

adaptar-se al Pla de reequilibri econòmic i 

"nancer de la Generalitat per al 2011

Tram. 300-00022/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 7, tinguda el dia 09.03.2011, 
(DSPC-P 8).

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 

previstes en els àmbits de la mobilitat i l’es-

talvi energètic davant l’increment dels preus 

del carburant

Tram. 300-00023/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 7, tinguda el dia 09.03.2011, 
(DSPC-P 8).

Interpel·lació al Govern sobre la política in-

dustrial

Tram. 300-00024/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 7, tinguda el dia 09.03.2011, 
(DSPC-P 8).

Interpel·lació al Govern sobre el futur de l’ae-

roport de Girona

Tram. 300-00025/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 7, tinguda el dia 09.03.2011, 
(DSPC-P 8).

Interpel·lació al Govern sobre la política 

energètica

Tram. 300-00026/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 7, tinguda el dia 09.03.2011, 
(DSPC-P 8).

talana per la Independència, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7065) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 7071).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya considera el dret a l’auto-
determinació dels pobles com un dret irrenunciable del 
poble de Catalunya. Així ho ha explicitat en repetides 
votacions el Parlament, com a seu de la sobirania del po-
ble de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya defensa el dret de la soci-
etat civil catalana a expressar-se lliurement mitjançant 
consultes a la ciutadania i agraeix la implicació a les 
persones voluntàries en els municipis on s’organitzen les 
consultes i a tothom que hi participa.

3. El Parlament de Catalunya manifesta respecte i su-
port a les consultes populars que es fan arreu del país, 
tant la de la seva capital, Barcelona, com les dels altres 
municipis de Catalunya, i reitera el compromís adop-
tat en la Resolució 98/III, del 12 de desembre de 1989, 
sobre el dret a l’autodeterminació de la nació catalana, 
en la Resolució 679/V, de l’1 d’octubre de 1998, sobre 
l’orientació política general del Consell Executiu, i en la 
Resolució 631/VIII, del 3 de març de 2010, sobre el dret 
a l’autodeterminació i sobre el reconeixement de les con-
sultes populars sobre la independència.

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

La secretària segona La presidenta del Parlament

Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre el desplega-

ment de l’article 122 de l’Estatut

Tram. 300-00021/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 7, tinguda el dia 09.03.2011, 
(DSPC-P 8).


