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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre el model dels col·legis professionals
Tram. 302-00051/10
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del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta la
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern
sobre el model dels col·legis professionals (tram. 30000055/10).

En segon lloc, perquè la proposta normativa trenca
amb un sistema de professions col·legiades sense crear-ne cap altre i desregula algunes professions, situació que acaba originant una certa inseguretat jurídica.
En tercer lloc, perquè la majoria dels col·legis professionals passen a tenir un règim de col·legiació voluntària, amb la dificultat que això comporta per garantir el
compliment dels codis deontològics de les professions
i vetllar perquè no es produeixin actes d’intrusisme
professional, competència deslleial o altres actuacions
irregulars en perjudici dels usuaris i consumidors dels
serveis professionals.
Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i
Unió presenta la següent:
Moció
El Parlament de Catalunya:

Exposició de motius
A Catalunya, els professionals s’han organitzat formalment a través dels col·legis professionals des del segle xix, tot i que algunes de les professions tenen l’origen en els gremis de l’edat mitjana.
Per aquest motiu, el desenvolupament, arrelament i organització d’aquestes corporacions públiques han estat
a Catalunya diferents que en altres indrets de l’Estat
espanyol: els col·legis professionals sempre han gaudit
d’una alta consideració per part de la societat catalana
i els professionals han rebut la confiança de la ciutadania.
Des dels inicis de la democràcia, Catalunya ha tingut
normativa pròpia de col·legis professionals i els dos estatuts d’autonomia han reconegut la competència exclusiva de la Generalitat en aquesta matèria.
La Generalitat sempre ha apostat pels col·legis professionals i ha confiat en la seva funció: com a corporacions de dret públic, garanteixen el compliment de la
bona pràctica i de les normes deontològiques de les
professions i gestionen els interessos públics més estretament vinculats a l’exercici de la professió.
En aquests moments és conegut que el Govern de l’Estat, a través del Ministeri d’Economia, està elaborant
el text del que serà la futura llei de serveis professionals i que revisa en profunditat la normativa vigent,
com a conseqüència de la Directiva 2006/123/CE esmentada, ja trasposada per la Llei 17/2009, de 23 de
novembre, anomenada llei paraigua, i la Llei 25/2009,
de 22 de desembre, anomenada llei òmnibus.
Les informacions rebudes sobre el seu contingut han
produït una alarma important.
En primer lloc, perquè es disposa que tot l’articulat té
caràcter bàsic o és d’aplicació plena, per la qual cosa
podria quedar un marge ben escàs, per no dir nul, perquè la Generalitat exercís la seva competència exclusiva en matèria de col·legis professionals.
3.15.

Núm. 100

1. Manifesta el seu rebuig a l’Avantprojecte de llei del
Govern de l’Estat sobre col·legis professionals, atès
que envaeix competències exclusives de la Generalitat
recollides a l’article 125.1.d de l’Estatut.
2. Insta el Govern de la Generalitat a requerir del
Govern de l’Estat la immediata retirada del text de
l’Avantprojecte.
3. Manifesta el seu suport als col·legis per la seva tasca
al servei dels professionals i del país, en tant que corporacions essencials de la nostra societat civil.
Palau del Parlament, 6 de juny de 2013
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la
política cultural (tram. 300-00049/10).
L’austeritat aplicada a les polítiques públiques com a
única recepta per a solucionar la manca de recursos
en les administracions és una de les causes principals
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