
2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

2.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes 
de norma

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del sistema tarifari integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 202-00055/09
Disconformitat del Govern p. 19

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern
Tram. 202-00057/09
Disconformitat del Govern p. 19

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes 
de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de simplificació i millora de la regu-
lació
Tram. 200-00008/09
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 19

Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 200-00009/09
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 19

Projecte de llei de promoció de l’activitat econò-
mica
Tram. 200-00010/09
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 20

Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 200-00012/09
Text presentat p. 20
Tramitació pel procediment d’urgència p. 27

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 28/2020, 
del 3 d’agost, de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 202-00054/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 27

Proposició de llei del Fons d’ordenació hipotecària 
de Catalunya i de l’impost sobre els dipòsits de clients de les 
entitats de crèdit
Tram. 202-00059/09
Presentació p. 27

Proposició de llei sobre el règim especial de la Val 
d’Aran
Tram. 202-00060/09
Presentació p. 33

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el trasllat de l’Arxiu 
Històric Comarcal de l’Anoia, a Igualada, a l’edifici de La 
Igualadina Cotonera
Tram. 250-00601/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la presentació d’un pla 
de mesures de millorament de la qualitat de l’aire i sobre 
l’elaboració del Projecte de llei de la biodiversitat i del patri-
moni natural
Tram. 250-00602/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
aportacions del fons europeu per a la compra d’aliments per 
a les persones més necessitades
Tram. 250-00603/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
qualitat del servei de l’atenció primària i de les urgències 
hospitalàries a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 250-00604/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la inclusió de l’Ajunta-
ment de Gavà (Baix Llobregat) en la societat de control de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 250-00605/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre el manteniment en 
actiu del transport sanitari d’urgències a Arbúcies (Selva), 
Ripoll i Empuriabrava, a Castelló d’Empúries (Alt Empordà)
Tram. 250-00606/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la conversió del centre 
d’atenció primària de Badia del Vallès (Vallès Occidental) en 
centre d’atenció continuada i la reconsideració de la reduc-
ció del servei d’ambulàncies
Tram. 250-00607/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
continuïtat de l’activitat de l’empresa Alstom, a Santa Perpè-
tua de Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 250-00608/09
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre l’increment de les me-
sures d’investigació i vigilància dels grups d’extrema dreta, 
xenòfobs i racistes
Tram. 250-00609/09
Presentació p. 54
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Control del compliment de la Resolució 104/IX, so-
bre l’ampliació de l’Hospital de Viladecans
Tram. 290-00095/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 61

Control del compliment de la Resolució 107/IX, so-
bre la redacció del projecte executiu d’un nou hospital a Vi-
lanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 290-00098/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 61

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 7/IX, sobre el 
futur de l’aeroport de Girona
Tram. 390-00007/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 62

Control del compliment de la Moció 8/IX, sobre la 
política energètica
Tram. 390-00008/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 62

Control del compliment de la Moció 9/IX, sobre la 
política industrial
Tram. 390-00009/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 63

Control del compliment de la Moció 10/IX, sobre 
les mesures previstes pel Departament de Salut per a adap-
tar-se al Pla de reequilibri econòmic i financer de la Genera-
litat per al 2011
Tram. 390-00010/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 64

Control del compliment de la Moció 11/IX, sobre el 
desplegament de l’article 122 de l’Estatut
Tram. 390-00011/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 65

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió cor-
responent amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre els 
canvis en la gestió de la renda mínima d’inserció
Tram. 354-00059/09
Sol·licitud, tramitació i tramesa a la Comissió p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió cor-
responent amb el conseller de Benestar Social i Família so-
bre els canvis en la gestió de la renda mínima d’inserció
Tram. 354-00060/09
Sol·licitud, tramitació i tramesa a la Comissió p. 66

Sol·licitud de compareixença del conseller de Ben-
estar Social i Família davant la Diputació Permanent perquè 
informi sobre els canvis en la gestió de la renda mínima d’in-
serció
Tram. 354-00061/09
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença del conseller d’Empre-
sa i Ocupació davant la Diputació Permanent perquè informi 
sobre els canvis en la gestió de la renda mínima d’inserció
Tram. 354-00062/09
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Re-
lacions Institucionals sobre la situació del Memorial Demo-
cràtic
Tram. 354-00064/09
Sol·licitud i tramitació p. 66

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei per la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajun-
tament de Reus del règim d’organització dels municipis de 
gran població
Tram. 352-00197/09
Sol·licitud p. 66

Proposta de resolució sobre la reconsideració del 
tancament del CAP Sanfeliu, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 250-00610/09
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
CAP Badia del Vallès i la reconsideració de la reducció del 
servei d’ambulàncies
Tram. 250-00611/09
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei al CAP Olesa de Montserrat i el millorament del servei 
a l’Hospital de Martorell
Tram. 250-00612/09
Presentació p. 56

3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un infor-
me a la Sindicatura de Comptes o altres actuaci-
ons

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura 
de Comptes de l’elaboració d’un informe de fiscalització re-
latiu a la gestió comptable, les despeses, els contractes i els 
convenis de les societats i els organismes del Grup Consell 
Comarcal del Barcelonès de l’exercici de 2005 ençà
Tram. 253-00003/09
Presentació p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 59

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/09
Renúncia de la condició de diputat p. 59

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/09
Substitució de membres del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió p. 59
Substitució de membres del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 59
Substitució de membres del Grup Parlamentari Socialista p. 60

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Justícia
Tram. 410-00004/09
Substitució de diputats p. 60

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
Tram. 412-00004/09
Substitució de diputats p. 60

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 32/IX, so-
bre la concentració de les dependències dels diferents ser-
veis i unitats dels departaments de la Generalitat per a reduir 
costos
Tram. 290-00025/09
Sol·licitud de pròrroga p. 60
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 60

Control del compliment de la Resolució 102/IX, so-
bre la construcció de l’Hospital Ernest Lluch, a Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 290-00094/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 61
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Proposta de compareixença del secretari general 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00211/09
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença del president de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00212/09
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença del president de la Pi-
mec amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00213/09
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença del president del Con-
sell de Cambres de Comerç de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00214/09
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença del president de l’As-
sociació Catalana de Professionals de les Polítiques de Jo-
ventut amb relació al Projecte de llei de promoció de l’acti-
vitat econòmica
Tram. 352-00215/09
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença del secretari general 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00216/09
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença del secretari general 
de Comissiona Obreres de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00217/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença del president de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00218/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença del president de la Pi-
mec amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació
Tram. 352-00219/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença del president del Con-
sell de Cambres de Comerç de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00220/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00221/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de 
promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00222/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00223/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00224/09
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació a la Pro-
posició de llei per la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajunta-
ment de Reus del règim d’organització dels municipis de 
gran població
Tram. 352-00198/09
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença del rector de la Univer-
sitat Rovira i Virgili amb relació a la Proposició de llei per la 
qual s’estableix l’aplicació a l’Ajuntament de Reus del règim 
d’organització dels municipis de gran població
Tram. 352-00199/09
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença del president de la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus 
amb relació a la Proposició de llei per la qual s’estableix 
l’aplicació a l’Ajuntament de Reus del règim d’organització 
dels municipis de gran població
Tram. 352-00200/09
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença del president de la Fe-
deració d’Associacions de Veïns de Reus amb relació a la 
Proposició de llei per la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajun-
tament de Reus del règim d’organització dels municipis de 
gran població
Tram. 352-00201/09
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença del president del Cen-
tre de Lectura de Reus amb relació a la Proposició de llei 
per la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajuntament de Reus del 
règim d’organització dels municipis de gran població
Tram. 352-00202/09
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença del secretari general 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00203/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença del secretari general 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00204/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença del president de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de 
promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00205/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença del president de la Pi-
mec amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-00206/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença del president del Con-
sell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00207/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença de Pilar Pifarré Matas, 
secretària d’Administració i Funció Pública, amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00208/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença de Carles Ramió Ma-
tas, professor titular de ciència política de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00209/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença del secretari general 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00210/09
Sol·licitud p. 69
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Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00239/09
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00240/09
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Pimec amb relació al Projecte de llei d’agilitat i rees-
tructuració administrativa
Tram. 352-00241/09
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00242/09
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració ad-
ministrativa
Tram. 352-00243/09
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’Albert Serra Martín, 
professor associat del Departament de Política d’ESADE, 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració ad-
ministrativa
Tram. 352-00244/09
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Francesc Guar-
dans, president del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00245/09
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Florenci Guntin, de 
la Plataforma de la Cultura per un Consell de les Arts, amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00246/09
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Josep Maria Bricall, 
excomissionat del Consell de la Cultura i de les Arts, amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00247/09
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Guillem-Jordi Gra-
ells, president de l’Associació d’Escriptors en Llengua Ca-
talana, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00248/09
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Joan Oller, presi-
dent de l’Associació Professional de la Gestió Cultural de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestruc-
turació administrativa
Tram. 352-00249/09
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Pere Izquierdo, di-
rector del Museu d’Arqueologia de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00250/09
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Carme Cluselles, 
presidenta de l’Associació de Museòlegs de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00251/09
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00225/09
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Pimec amb relació al Projecte de llei de promoció de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-00226/09
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00227/09
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
d’AVS, promotors públics de l’habitatge a Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-00228/09
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Promotors Constructors d’Espanya amb 
relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-00229/09
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Nacional de Grans Empreses de Distribu-
ció amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-00230/09
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura amb re-
lació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00231/09
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Comerç Ciutadà amb relació al Projecte de 
llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00232/09
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00233/09
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00234/09
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de les Persones Consumidores de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat eco-
nòmica
Tram. 352-00235/09
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00236/09
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00237/09
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’agi-
litat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00238/09
Sol·licitud p. 73
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Proposta de compareixença del gerent del Sistema 
d’Emergències Mèdiques amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00265/09
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Enginyers Industrials amb relació al Projecte de 
llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00266/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió Patronal Metal·lúrgica amb relació al Projecte de 
llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00267/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença del director de l’Entitat 
Metropolitana de Serveis Hidràulics i de Tractament de Re-
sidus amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació
Tram. 352-00268/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença del president del Col-
legi d’Arquitectes amb relació al Projecte de llei de simplifi-
cació i millora de la regulació
Tram. 352-00269/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00270/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00271/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00272/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00273/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00274/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00275/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé i 
Favaró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00276/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Joan Vallbé Ribe-
ra, degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00277/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Joan Ribó i Ca-
saus, president del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00278/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Maite Ocaña, exdi-
rectora del Museu Nacional d’Art de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00252/09
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00253/09
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00254/09
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00255/09
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00256/09
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00257/09
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00258/09
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació
Tram. 352-00259/09
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00260/09
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Joan Subirats, ca-
tedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00261/09
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Teresa Crespo amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 352-00262/09
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00263/09
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de David Moner, pre-
sident de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00264/09
Sol·licitud p. 77
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Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00279/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00280/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Pimec amb relació al Projecte de llei d’agilitat i rees-
tructuració administrativa
Tram. 352-00281/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00282/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00283/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00284/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Josep Manyach i 
Serra, director de la Fundació Tic-Salut, amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00285/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Norbert Tomàs, di-
rector del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00286/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Joan Francesc 
Marco, director general de la Fundació i el Consorci del Li-
ceu, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00287/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00288/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00289/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Pimec amb relació al Projecte de llei de promoció de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-00290/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00291/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00292/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00293/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00294/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras, 
presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de promoció de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-00295/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Salvador Alemany 
i Mas, president del Consell Assessor per a la Reactivació 
Econòmica i el Creixement, amb relació al Projecte de llei de 
promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00296/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Gisela Loran Be-
navent, presidenta de l’Associació Catalana d’enginyeries i 
consultories mediambientals, amb relació al Projecte de llei 
de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00297/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Francisco Gimé-
nez Bautista, vicepresident de la Federació de Cooperatives 
d’Habitatges de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00298/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma de la Cultura per a un Consell de les Arts 
i altres col·lectius amb relació al Projecte de llei d’agilitat i 
reestructuració administrativa
Tram. 352-00299/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana amb re-
lació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00300/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00301/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG per la Pau amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00302/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català Internacional per la Pau amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00303/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets 
Humans i el Desenvolupament amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00304/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Metges de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00305/09
Sol·licitud p. 84
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lació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00320/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de Bonaventura Clo-
tet, de la Fundació de Lluita contra la Sida, d’una represen-
tació de Gais Positius i de Ferran Pujol, del Projecte dels 
Noms, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00321/09
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques 
de Joventut amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00322/09
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00323/09
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00324/09
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
de les Oblates del Santíssim Redemptor-Barcelona (El lloc 
de la dona) amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00325/09
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00326/09
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00327/09
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació
Tram. 352-00328/09
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació General del Treball (Secció Sindical Ai-
gües Ter-Llobregat - Sindicat de Químiques de Barcelona) 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00329/09
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 352-00330/09
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 352-00331/09
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions 
Obreres amb relació al Projecte de llei de simplificació i mi-
llora de la regulació
Tram. 352-00332/09
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00306/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00307/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell d’Associacions de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00308/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00309/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00310/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Ràdio amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00311/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Pimec amb relació al Projecte de llei d’agilitat i rees-
tructuració administrativa
Tram. 352-00312/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00313/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00314/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00315/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Català de Foment de la Pau amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00316/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació per la Pau amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00317/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut d’Estudis Catalans amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00318/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora d’usuaris de la Salut amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00319/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Drogodependències amb re-
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00347/09
Sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Protecció de la Natura amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00348/09
Sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’ambientòlegs de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00349/09
Sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consorci Forestal de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00350/09
Sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats ·Excursionistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 352-00351/09
Sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 352-00352/09
Sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00353/09
Sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i de l’Esport 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00354/09
Sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00355/09
Sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Autoritat del Transport Metropolità amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00356/09
Sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00357/09
Sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00358/09
Sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00359/09
Sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una representació 
dels Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00360/09
Sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00333/09
Sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Esports per a Tothom amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00334/09
Sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00335/09
Sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00336/09
Sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Pimec, amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00337/09
Sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
d’APPLUSS NORCONTROL, SLU, amb relació al Projecte de 
llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00338/09
Sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00339/09
Sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00340/09
Sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Aigües de Barcelona amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 352-00341/09
Sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 352-00342/09
Sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Naturalistes de Girona amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00343/09
Sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Hosteleria de Lleida amb relació al Projec-
te de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00344/09
Sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00345/09
Sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00346/09
Sol·licitud p. 91
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Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de promo-
ció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00374/09
Sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’ambientòlegs de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00375/09
Sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut d’Estudis Catalans amb relació al Projecte de llei 
de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00376/09
Sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-00377/09
Sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Pimec amb relació al Projecte de llei de promoció de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-00378/09
Sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora d’Usuaris de la Salut amb relació al Pro-
jecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00379/09
Sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Drogodependències amb rela-
ció al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00380/09
Sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Rauxa amb relació al Projecte de llei de pro-
moció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00381/09
Sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00382/09
Sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00383/09
Sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-00384/09
Sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00385/09
Sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de representants del 
conjunt d’entitats ambientalistes (ADENC-EdC, CEPA-EdC, 
DEPANA, Ecologistes en Acció de Catalunya Ecologistes de 
Catalunya, Grup de Defensa del Ter-EdC, Grup Naturalistes 
d’Osona, IAEDEN-EdC, IPCENA-EdC, SEO/BirdLife, WWF) 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació, amb relació al Projecte de llei de promoció de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-00386/09
Sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
del Tramvia Metropolità del Besòs, SA, amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00361/09
Sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una representació 
dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00362/09
Sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de vi-
atgers amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació
Tram. 352-00363/09
Sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una representació 
dels Transports Metropolitans de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00364/09
Sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00365/09
Sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una representació 
de Greenpeace amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00366/09
Sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Empresarial per a l’Agricultura Ecològica 
(AE2) amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació
Tram. 352-00367/09
Sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 352-00368/09
Sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00369/09
Sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00370/09
Sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de representants del 
conjunt d’entitats ambientalistes (ADENC-EdC, CEPA-EdC, 
DEPANA, Ecologistes en Acció de Catalunya Ecologistes de 
Catalunya, Grup de Defensa del Ter-EdC, Grup Naturalistes 
d’Osona, IAEDEN-EdC, IPCENA-EdC, SEO/BirdLife, WWF) 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00371/09
Sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació Catalana d’Associacions de Marxants 
(COCAM) amb relació al Projecte de llei de promoció de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-00372/09
Sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00373/09
Sol·licitud p. 95
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Proposta de compareixença d’una representació 
del sindicat SAP-UGT amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 352-00401/09
Sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
del sindicat SME-CCOO amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00402/09
Sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00403/09
Sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00404/09
Sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques 
de Joventut amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00405/09
Sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de representants 
d’Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de 
llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00406/09
Sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de representants de 
Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de pro-
moció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00407/09
Sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de representants de 
Foment del Treball amb relació al Projecte de llei de promo-
ció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00408/09
Sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de representants de la 
Pimec amb relació al Projecte de llei de promoció de l’acti-
vitat econòmica
Tram. 352-00409/09
Sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de representants del 
Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’acti-
vitat econòmica
Tram. 352-00410/09
Sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de representants de 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00411/09
Sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de representants 
d’Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00412/09
Sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de representants de 
l’Associació Catalana d’Agències de Viatges amb relació al 
Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00413/09
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de representants de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00414/09
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00387/09
Sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’agi-
litat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00388/09
Sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Pimec amb relació al Projecte de llei d’agilitat i rees-
tructuració administrativa
Tram. 352-00389/09
Sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00390/09
Sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00391/09
Sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
del sindicat SAP-UGT amb relació al Projecte de llei d’agilitat 
i reestructuració administrativa
Tram. 352-00392/09
Sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
del sindicat SME-CCOO amb relació al Projecte de llei d’agi-
litat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00393/09
Sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00394/09
Sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Promotors de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00395/09
Sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00396/09
Sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00397/09
Sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00398/09
Sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Fires de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00399/09
Sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00400/09
Sol·licitud p. 99
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Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 352-00428/09
Sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Esports per a Tothom amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00429/09
Sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00430/09
Sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00431/09
Sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00432/09
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00433/09
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00434/09
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 352-00435/09
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de l’Ajuntament de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00436/09
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Institució de Ponent per la Conservació i l’Estudi de la 
Natura amb relació al Projecte de llei de simplificació i millo-
ra de la regulació
Tram. 352-00437/09
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Naturalistes de Girona amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00438/09
Sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00439/09
Sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00440/09
Sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de representants de 
l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00415/09
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de representants de 
l’Associació de Promotors de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00416/09
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de representants de 
l’Associació Catalana d’Entitats de Salut amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00417/09
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de representants de la 
Federació Catalana d’Associacions d’Activitats Recreatives 
Musicals amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00418/09
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques 
de Joventut amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00419/09
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Ca-
talunya amb relació Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació
Tram. 352-00420/09
Sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00421/09
Sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00422/09
Sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00423/09
Sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació
Tram. 352-00424/09
Sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació General del Treball (Secció Sindical Ai-
gües Ter-Llobregat - Sindicat de Químiques de Barcelona) 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00425/09
Sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 352-00426/09
Sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00427/09
Sol·licitud p. 103
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amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00454/09
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00455/09
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00456/09
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00457/09
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 352-00458/09
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00459/09
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de Salvem l’Empordà amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 352-00460/09
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de Rius amb Vida amb relació al Projecte de llei de simplifi-
cació i millora de la regulació
Tram. 352-00461/09
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
d’AVS Catalunya Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 352-00462/09
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de Greenpeace amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00463/09
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula del Tercer Sector Social amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00464/09
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00465/09
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Arquitectes amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00466/09
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma en Defensa de l’Ebre amb relació al Projec-
te de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00467/09
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
del Conselh Generau d’Aran amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00441/09
Sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00442/09
Sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00443/09
Sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Protecció de la Natura amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00444/09
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00445/09
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consorci Forestal de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00446/09
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 352-00447/09
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00448/09
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 352-00449/09
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació
Tram. 352-00450/09
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i de l’Esport 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00451/09
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00452/09
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Autoritat del Transport Metropolità amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00453/09
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 
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talunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00481/09
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00482/09
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00483/09
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG per la Pau amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00484/09
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
del Grup d’Educació per la Pau amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00485/09
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català Internacional per la Pau amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00486/09
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració ad-
ministrativa
Tram. 352-00487/09
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets 
Humans i el Desenvolupament amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00488/09
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestruc-
turació administrativa
Tram. 352-00489/09
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració ad-
ministrativa
Tram. 352-00490/09
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració ad-
ministrativa
Tram. 352-00491/09
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Metges de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00492/09
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00493/09
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
de Salvem el Gaià amb relació al Projecte de llei de simplifi-
cació i millora de la regulació
Tram. 352-00468/09
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de la Plataforma per 
la Defensa del Patrimoni Natural del Priorat amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00469/09
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 352-00470/09
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Narcís Prat, cate-
dràtic d’ecologia de la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00471/09
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Rafael Mujerigo Sa-
huquillo, president del Consell per a l’Ús Sostenible de l’Ai-
gua, amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació
Tram. 352-00472/09
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ens de Comunicació Associativa amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00473/09
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Cultura i les Arts amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00474/09
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Gabriel Ferraté, 
president del Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00475/09
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Joan Subirats, ca-
tedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00476/09
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
de Democràcia Real Ja! amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00477/09
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Martí Olivella, di-
rector de Nova - Innovació Social amb relació al Projecte de 
llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00478/09
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00479/09
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana amb re-
lació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00480/09
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Ca-
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Servei Civil Internacional de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00508/09
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació per la Pau amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00509/09
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una representació 
del Centre de Treball i Documentació amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00510/09
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00511/09
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00512/09
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00513/09
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00514/09
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00515/09
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei d’agili-
tat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00516/09
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00517/09
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una representació 
de Salvem l’Empordà amb relació al Projecte de llei d’agilitat 
i reestructuració administrativa
Tram. 352-00518/09
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una representació 
de Rius amb Vida amb relació al Projecte de llei d’agilitat i 
reestructuració administrativa
Tram. 352-00519/09
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una representació 
d’AVS Catalunya Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00520/09
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una representació 
de Greenpeace amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00521/09
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una representació 
del Sindicato de Enfermeria amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00494/09
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió de Defensa del Col·legi d’Advocats de Barce-
lona amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00495/09
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00496/09
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00497/09
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell d’Associacions de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00498/09
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00499/09
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00500/09
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació 
de Justícia i Pau de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00501/09
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00502/09
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació 
de Brigades Internacionals de Pau de Barcelona amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00503/09
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Català de Foment de la Pau amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00504/09
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Privada Pau i Solidaritat amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00505/09
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Eines de Pau amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00506/09
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Cultura de Paz amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00507/09
Sol·licitud p. 116
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amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració ad-
ministrativa
Tram. 352-00535/09
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma en Defensa de l’Ebre amb relació al Projec-
te de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00536/09
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per la Defensa del Patrimoni Natural del Pri-
orat amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00537/09
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una representació 
del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00538/09
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’Enric Pubill, presi-
dent del Consell de Participació del Memorial Democràtic 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració ad-
ministrativa
Tram. 352-00539/09
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Expresos Polítics amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00540/09
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença de Josep M. Rañé, 
president del Consell de Treball Econòmic i Social de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructura-
ció administrativa
Tram. 352-00541/09
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una representació 
de Dempeus per la Salut Pública amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00542/09
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Observadors Meteorològics amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00543/09
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una representació 
del Pen Català amb relació al Projecte de llei d’agilitat i rees-
tructuració administrativa
Tram. 352-00544/09
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Institució de les Lletres Catalanes amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00545/09
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00546/09
Sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Museòlegs de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00547/09
Sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma de la Cultura per a un Consell de les Arts 

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Ecologistes en Acció amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00522/09
Sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació amb relació al Projecte de llei d’agili-
tat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00523/09
Sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Arquitectes amb relació al Projecte de llei d’agi-
litat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00524/09
Sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Lliga per al Defensa del Patrimoni Natural amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00525/09
Sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00526/09
Sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Naturalistes de Girona amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00527/09
Sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Ambientòlegs amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00528/09
Sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Protecció de la Natura amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00529/09
Sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00530/09
Sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració ad-
ministrativa
Tram. 352-00531/09
Sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença de Manuel Perona, 
president de l’Associació per la Recuperació de la Memòria 
Històrica, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestruc-
turació administrativa
Tram. 352-00532/09
Sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Pimec amb relació al Projecte de llei d’agilitat i rees-
tructuració administrativa
Tram. 352-00533/09
Sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula del Tercer Sector Social amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00534/09
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació General del Treball (Secció Sindical Ai-
gües Ter-Llobregat - Sindicat de Químiques de Barcelona) 



Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació Catalana d’Associacions de Marxants 
amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat eco-
nòmica
Tram. 352-00562/09
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00563/09
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Institució de Ponent per la Conservació i l’Estudi de la 
Natura amb relació al Projecte de llei de promoció de l’acti-
vitat econòmica
Tram. 352-00564/09
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Naturalistes de Girona amb relació al Pro-
jecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00565/09
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00566/09
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat Ocellaire de Santa Maria de Corcó amb rela-
ció al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00567/09
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00568/09
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Protecció de la Natura amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00569/09
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00570/09
Sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00571/09
Sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de pro-
moció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00572/09
Sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’una representació 
del Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de 
llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00573/09
Sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’una representació 
de Salvem l’Empordà amb relació al Projecte de llei de pro-
moció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00574/09
Sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’una representació 
de Rius amb Vida amb relació al Projecte de llei de promoció 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-00575/09
Sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’una representació 
d’AVS Catalunya Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb 

amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració ad-
ministrativa
Tram. 352-00548/09
Sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Professionals de la Dansa amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00549/09
Sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Artistes Visuals amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00550/09
Sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Licoristes de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00551/09
Sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Vinícola Catalana amb relació al Projecte de 
llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00552/09
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00553/09
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat eco-
nòmica
Tram. 352-00554/09
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-00555/09
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Arquitectes amb relació al Projecte de llei de 
promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00556/09
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament 
de Residus amb relació al Projecte de llei de promoció de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-00557/09
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00558/09
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural amb relació 
al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00559/09
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura amb 
relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-00560/09
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Pimec amb relació al Projecte de llei de promoció de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-00561/09
Sol·licitud p. 125
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Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre l’inici 
del curs escolar 2011-2012
Tram. 355-00046/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 129

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Renúncia de la condició de diputat
Presentació p. 129

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i 
encàrrecs de despatx

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i 
Sostenibilitat al conseller d’Interior
Tram. 330-00014/09
Presentació p. 130

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i al-
tres normes

Memòria de la Comissió Assessora sobre la Publi-
citat Institucional corresponent al 2010
Tram. 334-00028/09
Presentació p. 130

Acord pel qual s’estableix el procés per a portar a 
terme l’alienació directa d’immobles propietat de la Genera-
litat de Catalunya
Tram. 334-00029/09
Presentació p. 130

4.70.10. Altres comunicacions

Certificat de l’acord pel qual el Govern no dóna la 
conformitat a la tramitació d’una proposició de llei
Presentació p. 132

Certificat de l’acord pel qual el Govern no dóna la 
conformitat a la tramitació d’una proposició de llei
Presentació p. 133

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel 
Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat 1451/2002, interposat 
pel Parlament contra la Llei orgànica 5/2001, complementà-
ria a la Llei general pressupostària, i contra la Llei de l’Estat 
18/2001, general d’estabilitat pressupostària
Tram. 380-00002/06
Sentència del Tribunal Constitucional p. 134

relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-00576/09
Sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’una representació 
de Greenpeace amb relació al Projecte de llei de promoció 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-00577/09
Sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació General del Treball (Secció Sindical Ai-
gües Ter-Llobregat - Sindicat de Químiques de Barcelona) 
amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat eco-
nòmica
Tram. 352-00578/09
Sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula del Tercer Sector Social amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00579/09
Sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-00580/09
Sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’Antoni Gual, profes-
sor de la Universitat de Barcelona, metge de l’Hospital Clínic 
i expert en drogodependències, amb relació al Projecte de 
llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00581/09
Sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’Alicia Rodríguez, ex-
perta en drogodependències, amb relació al Projecte de llei 
de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00582/09
Sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença de Felisa Pérez, repre-
sentant de la Federació Cat Drogodependència, amb relació 
al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00583/09
Sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associació de Veïns de Barcelona amb re-
lació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00584/09
Sol·licitud p. 129

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-
bres del Govern

Compareixença del conseller d’Empresa i Ocu-
pació i del conseller de Benestar Social i Família davant la 
Diputació Permanent per a informar sobre els canvis en la 
gestió de la renda mínima d’inserció
Tram. 355-00045/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 129
Substanciació p. 129
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei del sistema tarifari inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 202-00055/09

Disconformitat del Govern
Reg. 16363 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.08.2011

S’admet a tràmit el certificat del Govern; conseqüent-
ment, atès el que disposa l’article 102 del Reglament i 
considerades l’oposició i les raons manifestades pel Go-
vern, no s’admet a tràmit la proposició de llei.

N. de la R.: La notificació del Govern es reprodueix en la 
secció 4.70.10.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern
Tram. 202-00057/09

Disconformitat del Govern
Reg. 16859 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.08.2011

S’admet a tràmit el certificat del Govern; conseqüent-
ment, atès el que disposa l’article 102 del Reglament i 
considerades l’oposició i les raons manifestades pel Go-
vern, no s’admet a tràmit la proposició de llei.

N. de la R.: La notificació del Govern es reprodueix en la 
secció 4.70.10.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació
Tram. 200-00008/09

Pròrroga del termini per a proposar compa-
reixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16606), Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 16847 i 16894) i Subgrup Parlamentari Ciutadans 
(17002).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia 
hàbil, última.

Finiment del termini: 02.09.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.08.2011.

Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 200-00009/09

Pròrroga del termini per a proposar compa-
reixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16606), Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 16847 i 16894) i Subgrup Parlamentari Ciutadans 
(17002).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia 
hàbil, última.

Finiment del termini: 02.09.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.08.2011.
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l’estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, 
el funcionament, l’articulació territorial i les diverses 
modalitats organitzatives i instrumentals per a l’actuació 
administrativa.

D’altra banda, l’article 82 del mateix Estatut preveu que 
el Consell de l’Audiovisual de Catalunya és l’autoritat 
reguladora independent en l’àmbit de la comunicació 
audiovisual pública i privada, que actua amb plena inde-
pendència del Govern de la Generalitat, i que és el Par-
lament, mitjançant una llei, qui ha d’establir els criteris 
d’elecció dels seus membres i els seus àmbits específics 
d’actuació.

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 2/2000, de 
4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, per 
tal que aquest òrgan esdevingués l’autoritat audiovisual 
de Catalunya i l’encarregat de vetllar pel compliment de 
la legislació i les directives de les diverses administraci-
ons que hi tenen competències, des de les europees fins 
a la catalana, així com pel pluralisme intern i extern dels 
mitjans, l’honestedat informativa, el compliment de la 
missió de servei públic dels mitjans dependents de les 
diverses administracions i la diversitat accionarial dels 
mitjans privats, funcions que ha desenvolupat des de la 
seva creació.

Dintre de les mesures de reestructuració de l’Administra-
ció de la Generalitat i el seu sector públic, amb la volun-
tat de racionalitzar les estructures i assolir un estalvi de 
costos, la reducció del nombre de membres del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya que es preveu en aquesta 
Llei comporta una mesura necessària del pla d’austeritat, 
en la línia d’aprofundir en una simplificació i un apri-
mament real de l’Administració i el seu sector públic, tot 
garantint, alhora, l’agilitat i l’eficiència en l’exercici de 
les seves competències.

La Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya, incorpora l’ordenació de les 
normes que regulen el sector audiovisual, tot establint un 
model coherent amb les noves realitats, les noves tecno-
logies i els nous models de gestió, i es configura com una 
llei que compleix una funció de marc regulador general, 
de referència per a impulsar el sector audiovisual i fer-lo 
més competitiu, tot reconeixent un major protagonisme 
a la Generalitat en la regulació dels sector audiovisual, 
tant en l’àmbit dels mitjans públics autonòmics i locals 
com en els dels operadors privats. En el marc del procés 
de redistribució de funcions entre òrgans per assolir una 
actuació coordinada més eficient, la present Llei regula 
l’atribució de competències en relació amb les potestats 
d’inspecció control i sanció de la prestació de serveis de 
comunicació audiovisual sense el preceptiu títol habili-
tant.

La Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, va ser aprovada pel Par-
lament de Catalunya amb la voluntat d’adequar la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió als nous reptes 
tecnològics i socioculturals i, alhora, continuar el pro-
cés de recuperació de les institucions d’autogovern i de 
normalització cultural i lingüística de Catalunya iniciat, 
en aquest àmbit amb la creació, l’any 1983, de la citada 
Corporació.

Projecte de llei de promoció de l’activitat 
econòmica
Tram. 200-00010/09

Pròrroga del termini per a proposar compa-
reixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16606), Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 16847 i 16894) i Subgrup Parlamentari Ciutadans 
(17002).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia 
hàbil, última.

Finiment del termini: 02.09.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.08.2011.

Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 200-00012/09

Text presentat
Reg. 16878 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament

Germà Gordó i Aubarell, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del titular del departament de la Presidèn-
cia, s’aprova l’Avantprojecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual i s’acorda la seva 
presentació al Parlament, tot sol·licitant que es tramiti pel 
procediment d’urgència.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el dos d’agost de dos mil onze.

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual

Preàmbul

I

L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que cor-
respon a la Generalitat la competència compartida so-
bre la regulació i el control dels serveis de comunicació 
audiovisual que utilitzin qualsevol dels suports i de les 
tecnologies disponibles dirigits al públic de Catalunya, 
mentre que l’article 150 del mateix Estatut reconeix la 
competència exclusiva de la Generalitat, en matèria d’or-
ganització de la seva Administració, en concret, sobre 
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Amb aquests objectius, i, a l’empara de les competències 
que la Generalitat té atribuïdes en matèria de mitjans de 
comunicació social i serveis de contingut audiovisual, es 
plantegen aquestes modificacions de les tres lleis esmen-
tades en l’àmbit audiovisual, que introdueixen els canvis 
requerits per a instrumentar les reformes i mantenir la 
coherència interna de les tres lleis afectades.

II

Aquesta Llei s’estructura en 18 articles - disset dels quals 
es troben distribuïts en tres Capítols, un per cadascuna 
de les lleis objecte de modificació–, en quatre disposici-
ons addicionals, una Disposició transitòria, una Disposi-
ció derogatòria i una Disposició final.

Després d’un primer precepte explicatiu de l’objecte de 
la Llei, el Capítol I engloba tots aquells preceptes mo-
dificatius de la Llei 2/2000, de 3 de maig, del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, que, de manera substan-
cial, estableixen una reducció del nombre de membres 
del Consell esmentat, que passa de deu membres a cinc 
membres, amb la finalitat d’assolir un funcionament més 
àgil i harmònic d’aquest Consell i també una minoració 
de la despesa pública associada al mateix. Aquesta cir-
cumstància s’acompanya d’altres canvis imprescindibles 
per dotar de coherència a la nova composició del Consell 
i que afecten al sistema de renovació parcial del Consell 
i a diferents quòrums mínims de convocatòria, d’assis-
tència i d’adopció d’acords per part del mateix Consell.

El Capítol II, integrat per un sol precepte, preveu la in-
corporació d’un nou paràgraf final a l’article 111.1 de la 
Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació au-
diovisual de Catalunya, amb una voluntat aclaridora de 
l’ambigüitat dels preceptes que integren el Títol VII de 
la mateixa Llei 22/2005, en relació a la delimitació de 
l’exercici de les competències públiques en l’àmbit audio-
visual respecte a la potestat sancionadora de la prestació 
de serveis de comunicació audiovisual sense el preceptiu 
títol habilitant, tot confirmant que l’àmbit material de la 
potestat sancionadora reconeguda al Govern per la Llei 
esmentada comprèn tots els supòsits de prestació del ser-
vei de comunicació audiovisual sense llicència o sense 
haver complert el deure de comunicació prèvia, o amb 
una comunicació prèvia mancada d’eficàcia.

Finalment, el Capítol III d’aquesta Llei, conté tots els 
preceptes modificatius de la Llei 11/2007, d’11 d’octu-
bre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
En primer lloc es redueix el nombre de consellers del 
Consell de Govern de la Corporació, que passa d’estar 
integrat per dotze membres a cinc membres, circums-
tància que respon tant a criteris tècnics de millora de la 
seva operativitat com també a objectius de contenció de 
la despesa econòmica i de recerca d’una major eficiència 
en el funcionament del sector públic de la Generalitat. 
Aquesta reducció en la composició del Consell de Go-
vern de la Corporació justifica la modificació necessària 
d’altres preceptes. La resta de canvis introduïts en l’es-
tructura i funcionament dels òrgans de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals responen a l’assump-
ció per part del president o presidenta de la Corporació 
de gran part de les funcions de direcció executiva ordi-
nària de la mateixa entitat, fins ara atribuïdes al director 

Des de l’entrada en vigor de la Llei 11/2007, d’11 d’oc-
tubre, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
ha seguit els criteris fixats d’independència, de professi-
onalitat i de viabilitat econòmica; tot continuant la seva 
adaptació a les noves exigències dels canvis tecnològics i 
col·laborant activament en l’impuls i el desenvolupament 
de la indústria audiovisual catalana.

No obstant, l’experiència dels darrers anys, fa recoma-
nable una revisió del funcionament dels òrgans rectors 
dels mitjans públics de comunicació audiovisual, per tal 
d’adequar-los a una racionalització de les seves estructu-
res i a una redistribució de les funcions que afavoreixi la 
implementació d’una gestió i una estratègia empresarial 
més àgil i eficient, amb el consegüent estalvi de costos 
que comporta la reordenació del vèrtex directiu de la 
Corporació.

D’altra banda, els diversos reptes que la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals ha d’afrontar amb urgèn-
cia, com la definició de les ofertes estratègiques de con-
tinguts i, especialment l’urgència per a l’inici del procés 
de negociació del contracte programa que ha de regir la 
Corporació durant els propers quatre anys, tal i com ha 
recordat la Sindicatura de Comptes de Catalunya en el 
seu informe 13/2011, es configuren com elements que 
justifiquen amb escreix la necessitat que la Corporació 
estigui regida per òrgans de govern amb una estructura 
simplificada que garanteixi l’eficiència en l’exercici de 
les seves funcions i que disposin, com a mecanisme de 
decisió, d’un sistema de majories que assegurin la plena 
continuïtat en la governança de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, deixant-la al marge de les con-
tingències pròpies de cada conjuntura.

Les circumstàncies exposades justifiquen la necessitat 
d’aquesta Llei, mitjançant la que s’estableix una reducció 
del nombre de membres del Consell de Govern i del Con-
sell Assessor de Continguts i de Programació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i la supressió 
de la figura del director o directora general prevista a 
la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, com a òrgan executiu de 
la Corporació, les funcions de la qual s’addicionen a les 
actuals funcions del president o presidenta del Consell 
de Govern que, d’aquesta manera, assumeix la direcció 
executiva ordinària de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals.

Així doncs, la modificació de les Lleis 2/2000, 22/2005 
i 11/2007, que ara es planteja no comporta un canvi 
conceptual ni substancial en el marc de referència legal 
general del sector audiovisual, dissenyat i configurat 
per la normativa sectorial vigent, sinó que, bàsicament, 
suposa un canvi instrumental i organitzatiu que, tot 
mantenint el model de comunicació de caràcter inde-
pendent, ha de facilitar la governança del sistema a la 
vegada que el fa més eficient amb el consegüent estalvi 
de recursos, en el marc de l’actual situació extraordi-
nària de crisi econòmica, i que cal emmarcar dins del 
context de mesures legislatives impulsades darrera-
ment en d’altres àmbits de l’activitat de l’administració 
catalana d’acord amb els objectius definits en el Pla de 
Govern 2011-2014 que pretenen l’agilitat i reestructura-
ció administrativa i la simplificació i racionalització de 
la regulació administrativa.
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que n’és el president o presidenta, és proposat/ada i no-
menat/ada pel Govern després d’escoltar l’opinió majori-
tària dels quatre membres elegits pel Parlament.»

Article 3. Modificació de l’article 5

Es modifica l’apartat 1, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«1. El càrrec del president o presidenta del Consell té una 
durada de sis anys. La durada del mandat dels membres 
elegits pel Parlament és de sis anys, i el tercer any se 
n’ha de fer la renovació parcial de la meitat. El càrrec de 
president o presidenta i el mandat de la resta de membres 
del Consell no són renovables.»

Article 4. Modificació de l’article 7

1. S’afegeix un apartat 2, amb la redacció següent:

«2. D’acord amb el que estableix l’apartat anterior, els 
membres del Consell cessen quan fineix llur mandat, 
però continuen fins a la presa de possessió dels nous con-
sellers.»

2. El contingut actual de l’article passa a ser l’apartat 1.

Article 5. Modificació de l’article 8

Es modifiquen els apartats 2 i 3, que passen a tenir la 
redacció següent:

«2. El president o presidenta té la representació legal del 
Consell i té les facultats de convocar i presidir les reu-
nions del Ple del Consell. Sens perjudici de les facultats 
del president o presidenta, el Ple del Consell ha d’ésser 
convocat si així ho sol·liciten un mínim de tres dels seus 
membres.

»3. Perquè el Ple del Consell es constitueixi vàlidament 
s’ha de comptar amb la presència mínima de tres dels 
seus membres. Totes les decisions del Consell s’han de 
prendre en el Ple, i es requereix el vot favorable de la 
majoria absoluta dels seus membres per a aprovar i mo-
dificar el reglament orgànic i de funcionament del Con-
sell, per a aprovar l’avantprojecte de pressupost, per a 
qualsevol acord relatiu a l’àmbit de les llicències i comu-
nicacions prèvies per a prestar serveis de comunicació 
audiovisual, per a imposar sancions molt greus i per a 
aprovar l’informe anual.»

Capítol II. Modificació de la Llei 22/2005,  
de 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya

Article 6. Modificació de l’article 111

S’afegeix un nou paràgraf final a l’apartat 1, amb la re-
dacció següent:

«En tot cas, l’exercici de les potestats d’inspecció, con-
trol i sanció de la prestació del servei de comunicació 
audiovisual sense haver obtingut llicència o sense haver 
complert el deure de comunicació prèvia, correspon a 
l’òrgan de l’Administració de la Generalitat que en tingui 
atribuïda la competència.»

o a la directora general de la Corporació, òrgan que la 
present Llei suprimeix, en la mateixa línia d’austeritat.

Aquesta regulació es completa amb les disposicions que 
clouen la Llei. La Disposició addicional primera, en con-
gruència amb la present regulació d’una nova composi-
ció més reduïda del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya i del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, fixa un termini màxim per a 
llur constitució efectiva, a la vegada que, de manera ex-
pressa, preveu el manteniment dels actuals membres en 
ambdós Consells, malgrat es produeixi l’expiració del 
seu termini de mandat, fins a la presa de possessió dels 
nous membres. Les Disposicions addicionals segona i 
tercera al·ludeixen, respectivament, a la primera renova-
ció parcial dels nous Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya i del nou Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, que s’haurà de fer el tercer 
anys d’haver estat constituïts ambdós Consells, tot fent 
remissió al procediment específic que haurà de regular 
els respectius reglaments de funcionament intern i possi-
bilitant, de manera excepcional, la reelecció per un nou 
mandat i per una única vegada, dels membres separats.

Es manté, de manera transitòria, fins a la constitució del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya i del Consell de 
Govern de la Corporació, la vigència, respectivament, de 
determinats preceptes de la Llei 2/2000, de 4 d’abril, i de 
la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, que incorporen quòrums 
mínims de convocatòria, assistència o per a l’adopció 
d’acords, que han de continuar essent aplicables durant 
el règim transitori previst, mentre que la Disposició de-
rogatòria incideix en determinats preceptes d’aquestes 
dues mateixes Lleis, el contingut dels quals esdevé in-
aplicable i resulta contradictori amb aquesta nova regu-
lació legal.

Article 1. Objecte

Aquesta Llei té per objecte modificar determinats pre-
ceptes de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, de la Llei 22/2005, de 29 de 
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya 
i de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb la finalitat de 
simplificar i racionalitzar l’estructura, l’organització i el 
funcionament de diferent agents públics que actuen en 
l’àmbit audiovisual.

Capítol 1. Modificació de la Llei 2/2000,  
del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual  
de Catalunya.

Article 2. Modificació de l’article 4

Es modifica l’apartat 1, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat per 
cinc membres, quatre dels quals són elegits pel Parla-
ment, a proposta, com a mínim de dos grups parlamen-
taris, per una majoria de dos terços. Si en una primera 
votació no s’obtingués aquesta majoria de dos terços, els 
membres són elegits per majoria absoluta en una segona 
votació a realitzar en la mateixa sessió. L’altre membre, 
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Govern és separat del càrrec per majoria absoluta en una 
segona votació a realitzar en les mateixes sessions del 
Consell de Govern i del Ple de Parlament, respectiva-
ment.»

Article 10. Modificació de l’article 11

1. Se suprimeix l’epígraf c.

2. Es modifiquen els epígrafs d, f, h, j, k, l, n i p, que pas-
sen a tenir la redacció següent:

«d) Ratificar el nomenament i la separació, a proposta 
del president o presidenta, del personal directiu de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les 
seves empreses filials.

»f) Aprovar la proposta de contracte programa i vetllar 
perquè s’adeqüi al mandat marc aprovat pel Parlament.

»h) Aprovar, a proposta del president o presidenta, el pla 
d’activitats de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals, i també el pla d’actuació de les seves empreses 
filials.

»j) Aprovar, a proposta del president o presidenta, les 
plantilles i l’organigrama de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials, 
atenent criteris d’igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes.

»k) Aprovar, a proposta del president o presidenta, el rè-
gim de retribucions del personal de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses 
filials.

»l) Aprovar, a proposta del president o presidenta, els 
comptes i els avantprojectes de pressupost de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves 
empreses filials.

»n) Requerir al president o presidenta, en qualsevol 
moment, informació sobre qualsevol aspecte de la seva 
gestió.

»p) Aprovar, a proposta del president o presidenta, els 
criteris de programació dels mitjans de comunicació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.»

Article 11. Modificació de l’article 12

Es modifica l’apartat 2, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«2. Els acords del Consell de govern s’adopten per majo-
ria dels membres de dret, excepte en els supòsits de l’ar-
ticle 11 d), e), f), g), k) i l), en els quals és necessària una 
majoria qualificada de dos terços. Si en una primera vo-
tació no s’assoleix la majoria qualificada de dos terços, 
cal fer una segona votació, una vegada han transcorregut 
vint-i-quatre hores. Si en aquesta nova votació tampoc 
no s’assoleix la majoria de dos terços, cal fer una ter-
cera votació, a realitzar en la mateixa sessió, en la qual 
l’acord pot ésser vàlidament adoptat per la majoria dels 
membres de dret.

Article 12. Modificació de l’article 13

1. Es modifiquen els epígrafs c, f i g, que passen a tenir la 
redacció següent:

Capítol III. Modificació de la Llei 11/2007, 
d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Article 7. Modificació de l’article 5

Modificació de l’article 5, que passa a tenir la redacció 
següent:

«1. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
s’estructura en els òrgans següents:

»a) El Consell de Govern i el president o presidenta.

»b) El Consell Assessor de Continguts i de Programació.

»2. L’administració i el govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals corresponen al Consell de 
Govern, que desenvolupa les seves funcions de direcció 
executiva ordinària mitjançant el seu president, que pre-
sideix la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.»

Article 8. Modificació de l’article 7

1. Es modifica l’apartat 1, que passa a tenir la redacció 
següent:

«1. El Consell de Govern és integrat per cinc membres, 
que han d’ésser persones amb mèrits professionals relle-
vants.»

2. Es modifica l’apartat 2, que passa a tenir la redacció 
següent:

«2. Els membres del Consell de Govern són elegits pel 
Parlament, per majoria de dos terços, després que el 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi i en 
verifiqui la idoneïtat. A aquest efecte, s’ha de valorar es-
pecialment que hagin exercit funcions d’administració, 
d’alta direcció, de control o d’assessorament, o funcions 
de responsabilitat similar, en entitats públiques o priva-
des. Si en una primera votació no s’obtingués aquesta 
majoria de dos terços, els membres són elegits per ma-
joria absoluta en una segona votació a realitzar en la ma-
teixa sessió.»

3. Es modifica l’apartat 4, que passa a tenir la redacció 
següent:

«4. El Parlament elegeix per majoria de dos terços el pre-
sident o presidenta del Consell de Govern entre els cinc 
membres que l’integren. Si en una primera votació no 
s’obtingués aquesta majoria de dos terços, el president 
o presidenta del Consell de Govern és elegit per majoria 
absoluta en una segona votació a realitzar en la mateixa 
sessió.»

Article 9. Modificació de l’article 10

Es modifica l’apartat 2, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«2. El president o presidenta del Consell de Govern pot 
ésser separat del càrrec pel Ple del Parlament, per una 
majoria de dos terços i a iniciativa del Consell de Govern 
acordada per dos terços dels seus membres, amb la con-
sideració prèvia de la comissió de control parlamentari 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Si 
en una primera votació no s’obtingués aquesta majoria 
de dos terços, el president o presidenta del Consell de 
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Article 13

Se suprimeixen els articles 14 i 15.

Article 14. Modificació de l’article 16

Es modifica l’article 16, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«1. El Consell Assessor de Continguts i de Programació 
és l’òrgan assessor de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals en matèria de programació i de continguts. 
El Consell Assessor assisteix el Consell de Govern i el 
president o presidenta en la definició i l’avaluació de les 
polítiques i les estratègies de programació dels diversos 
mitjans i serveis de la Corporació.

»2. El Consell Assessor de Continguts i de Programa-
ció és integrat per catorze membres, elegits pel Parla-
ment entre persones de prestigi reconegut, els quals han 
de representar la pluralitat de la societat catalana. Han 
d’haver-hi representats, com a mínim: els sectors profes-
sionals, els sectors educatius i les associacions cíviques, 
culturals i d’usuaris. Els membres del Consell Assessor 
de Continguts i de Programació han d’ésser elegits pel 
Ple del Parlament, per una majoria de dos terços. Si en 
una primera votació no s’obtingués aquesta majoria de 
dos terços, els membres són elegits per majoria absoluta 
en una segona votació a realitzar en la mateixa sessió.

»3. El Consell Assessor de Continguts i Programació es-
collirà entre els seus membres, i per majoria absoluta, un 
president o presidenta del Consell, que tindrà com a fun-
cions representar el Consell en tota mena d’actes públics 
davant el Parlament, el Govern de la Generalitat i les ins-
titucions representatives, presidir, convocar a instància 
del Consell de Govern i ordenar les sessions del Ple i 
vetllar perquè s’executin les decisions que pren.

»4. El Consell Assessor de Continguts i de Programació 
s’ha de constituir en un termini no superior a sis mesos 
des de la constitució del Consell de Govern.

»5. El mandat dels membres del Consell Assessor de 
Continguts i de Programació s’ha de renovar cada quatre 
anys.

»6. El Consell Assessor serà convocat pel Consell de Go-
vern, al menys, cada quatre mesos, així com quan sigui 
preceptiu el seu pronunciament.

»7. La condició de membre del Consell Assessor de Con-
tinguts i de Programació no exigirà dedicació exclusiva i 
comporta el dret a percebre les dietes que acordi el Con-
sell de Govern.»

Article 15. Modificació de l’article 17

Es modifica l’apartat 2, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«2. Per a exercir les funcions consultives que li correspo-
nen, el Consell Assessor de Continguts i de Programació 
ha d’elaborar un reglament de funcionament intern.»

Article 16. Modificació de l’article 20

1. Es modifica l’apartat 3, que passa a tenir la redacció 
següent:

»c) Exercir la direcció executiva ordinària de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals.

»f) Presidir les sessions del Consell de Govern, moderar 
el desenvolupament dels debats, suspendre’ls per causes 
justificades i aixecar-ne les sessions.

»g) Dirimir amb el seu vot de qualitat les votacions que 
donin com a resultat un empat, amb la finalitat de fer 
possible l’adopció dels acords.«

2. S’afegeixen els epígrafs i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t i u, 
amb la redacció següent:

«i) Complir i fer complir les disposicions que regulen 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i els 
acords adoptats pel Consell de Govern en l’àmbit de les 
seves competències.

»j) Elaborar, conjuntament amb els altres membres del 
Consell de Govern, la proposta del contracte programa.

»k) Elaborar i sotmetre a l’aprovació del Consell de 
Govern el pla d’activitats de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, els plans d’actuació de les seves 
empreses filials i la memòria anual.

»l) Efectuar el nomenament i el cessament del personal 
directiu, amb criteris de professionalitat, una vegada el 
Consell de Govern n’hagi ratificat la proposta.

»m) Garantir que la programació s’ajusti a les directrius 
aprovades pel Consell de Govern.

»n) Proposar al Consell de Govern les plantilles i els or-
ganigrames de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals i les seves empreses filials, i el règim de retribu-
cions del personal.

»o) Dirigir, orientar, coordinar i inspeccionar els serveis 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de 
les seves empreses filials, i dictar les disposicions i les 
instruccions relatives al funcionament i a l’organització 
interna, sens perjudici de les competències del Consell 
de Govern.

»p) Actuar com a òrgan de contractació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empre-
ses filials, sens perjudici, si escau, de la preceptiva auto-
rització del Govern.

»q) Autoritzar els pagaments i les despeses de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les se-
ves empreses filials, sens perjudici del que els estatuts 
d’aquestes empreses disposin i de la facultat de delega-
ció.

»r) Efectuar la representació ordinària de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals per a comparèixer en 
judicis i en tota mena d’actuacions.

»s) Donar compliment al que disposa la Llei orgànica del 
dret de rectificació, amb relació als escrits de rectifica-
ció.

»t) Atorgar, amb l’autorització prèvia del Consell de 
Govern, tota classe d’actes, contractes i negocis jurídics 
d’acord amb la normativa vigent.

»u) Complir les altres funcions que, si escau, li delegui 
expressament el Consell de Govern.»
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ta per la present Llei, s’ha de constituir en el termini 
màxim d’un mes a partir de la data d’entrada en vigor 
d’aquesta Llei. Els membres que integren el Consell de 
Govern en el moment de l’entrada en vigor de la present 
Llei continuaran exercint les funcions que els correspo-
nen fins a la pressa de possessió dels nous consellers, 
malgrat que es produeixi l’expiració del termini del man-
dat d’algun d’aquests membres del Consell de Govern. 
A aquests efectes, els membres actuals del Consell de 
Govern de la Corporació podran, en qualsevol cas, ser 
reelegits com a consellers del nou Consell de Govern.

3. Els membres integrants del Consell Assessor de Con-
tinguts i de Programació en el moment de la entrada 
en vigor de la present llei, continuaran exercint les se-
ves funcions fins a la constitució del nou Consell, amb 
la nova composició establerta per la present llei, la qual 
s’ha de produir en el termini previst en l’article 16.4 de la 
llei 11/2007, de 11 d’octubre, de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals. A aquests efectes els membres 
actuals podran ser reelegits, en qualsevol cas, com a 
membres integrants del nou Consell.

Segona. Renovació parcial del nou Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya

1. El Reglament orgànic i de funcionament del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya ha de regular el procedi-
ment de la primera renovació parcial d’entre els quatre 
membres del Consell designats pel Parlament, que s’ha 
de fer el tercer any d’haver estat constituït el Consell, de 
conformitat amb el sistema establert per l’article 5 de la 
Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya.

2. Els membres cessats en aplicació d’aquesta primera 
renovació parcial del Consell, excepcionalment i per una 
única vegada, poden ésser objecte de nova elecció, per a 
un nou mandat.

Tercera. Renovació parcial del nou Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1. El procediment de la primera renovació parcial del 
nou Consell de Govern ha d’ésser regulat pel reglament 
de funcionament intern del Consell i s’ha de fer el ter-
cer any d’haver estat constituït el Consell, de confor-
mitat amb el sistema que estableix l’article 7 de la Llei 
11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

2. Els membres del Consell de Govern separats en apli-
cació d’aquesta disposició addicional, excepcionalment, 
poden ésser objecte d’una nova elecció, per a un nou 
mandat i per una única vegada.

Quarta. Atribució de competències  
de la direcció general a la presidència  
del Consell de Govern

Les referències que qualsevol disposició faci a les fun-
cions o competències del director o directora general de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s’han 
d’entendre atribuïdes al president o presidenta del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals.

«3. Els estatuts de les empreses filials de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals han d’establir les fa-
cultats de l’administrador o administradora únic amb 
relació a l’autorització de despeses, d’ordenació de pa-
gaments i de contractació. Els dits estatuts també han de 
determinar les facultats reservades al president o presi-
denta de la Corporació.»

2. Es modifica l’apartat 5, que passa a tenir la redacció 
següent:

«5. El càrrec de director o directora del mitjà té el ma-
teix règim d’incompatibilitats que el que s’aplica als 
membres del Consell de Govern de la Corporació.»

3. S’afegeix un apartat 6, amb la redacció següent:

«6. El director o directora del mitjà podrà assistir a les 
sessions del Consell de Govern de la Corporació, amb 
veu però sense vot.»

Article 17. Modificació de l’article 26

Es modifica l’article 26, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«El president o presidenta de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals ha d’informar permanentment el 
Consell de Govern i el Consell Assessor de Continguts i de 
Programació sobre el compliment de les obligacions relati-
ves a la programació que estableix el contracte programa.»

Article 18. Modificació de l’article 34

Es modifica l’apartat 2, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«2. Els càrrecs directius de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i de les empreses filials se sotme-
ten al control de la comissió parlamentària corresponent, 
per mitjà dels procediments establerts pels articles 173 i 
següents del Reglament del Parlament de Catalunya, sens 
perjudici del control directe sobre el president o presidenta 
de la Corporació com a màxim responsable de l’entitat.»

Disposicions addicionals

Primera. Constitució del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, del Consell  
de Govern de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals i del Consell  
Assessor de Continguts i Programació

1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb la 
nova composició establerta per la present Llei, s’ha de 
constituir en el termini màxim d’un mes a partir de la 
data d’entrada en vigor d’aquesta Llei. Els membres in-
tegrants del Consell de l’Audiovisual de Catalunya en 
el moment de l’entrada en vigor de la present Llei, con-
tinuaran exercint les funcions que els correspon fins a 
la presa de possessió dels nous membres, malgrat que 
es produeixi l’expiració del termini del mandat d’algun 
d’aquests membres. A aquests efectes, els membres ac-
tuals del Consell podran, en qualsevol cas, ser reelegits 
com a membres integrants del nou Consell.

2. El Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, amb la nova composició establer-
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5. Peticions d’informe a la Secretaria d’Administració i 
Funció Pública del Departament de Governació i Rela-
cions Institucionals.

6. Peticions d’informe al Departament d’Economia i Co-
neixement.

7. Peticions d’informe a l’Institut Català de les Dones.

8. Petició d’informe al Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya.

9. Avantprojecte de llei de simplificació, d’agilitat i re-
estructuració administrativa i de promoció econòmica.

10. Edicte de 26 de maig de 2011, pel qual se sotmet a in-
formació pública l’Avantprojecte de llei de simplificació, 
d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció 
de l’activitat econòmica.

11. Edicte de 7 de juny de 2011, pel qual s’amplia el ter-
mini d’informació pública de l’Avantprojecte de llei de 
simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i 
de promoció de l’activitat econòmica.

12. Al·legacions de l’Associació Catalana de Ràdio.

13. Informes emesos per la Secretaria d’Administració i 
Funció Pública del Departament de Governació i Relaci-
ons Institucionals.

14. Sol·licitud de dictamen al Consell de Treball, Econò-
mic i Social de Catalunya.

15. Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya.

16. Al·legacions del Col·legi professional de l’audiovisual 
de Catalunya.

17. Memòries valoratives de les al·legacions presentades 
en tràmit d’informació pública i d’audiència als interes-
sats i dels informes emesos.

18. Acord del Govern sobre continuació de la tramita-
ció de l’Avantprojecte de llei de simplificació d’agilitat i 
reestructuració administrativa i de promoció econòmica 
mitjançant tres avantprojectes de llei.

19. Informe del Consell Audiovisual de Catalunya.

20. Addenda de la Memòria del Departament de la Pre-
sidència sobre les observacions i al·legacions presentades 
en relació amb l’Avantprojecte de llei de simplificació, 
d’agilitat o reestructuració administrativa i de promoció 
de l’activitat econòmica.

21. Acord del Govern sobre la continuació de la trami-
tació de la modificació del Text refós de la Llei d’urba-
nisme, i de la modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual.

22. Memòria.

23. Informe jurídic.

24. Avantprojecte de llei de modificació de diverses llei 
en l’àmbit audiovisual.

25. Certificat del secretari general de la Presidència.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Disposició transitòria

1. Mentre no es constitueixi el Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya, amb la nova composició que preveu la pre-
sent Llei, no resultaran d’aplicació els articles 3 i 5 de la 
present Llei, i, per tant, mantindran la seva vigència, de 
manera transitòria, els apartats 2 i 3 de l’article 8, de la 
Llei 2/2000, del 4 d’abril, del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, en la seva redacció vigent amb anterioritat a 
la data d’entrada en vigor de la present Llei.

2. Mentre no es constitueixi el Consell de Govern, amb 
la nova composició que preveu la present Llei, no re-
sultarà d’aplicació l’article 11 de la present Llei, i, per 
tant, mantindran la seva vigència, de manera transitòria, 
l’apartat 2 de l’article 12 de la Llei 11/2007, d’11 d’octu-
bre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
en la seva redacció vigent amb anterioritat a la data d’en-
trada en vigor de la present Llei.

Disposició derogatòria

Resten derogades la Disposició addicional primera i la 
Disposició transitòria primera de la Llei 2/2000, de 4 
d’abril, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i la 
Disposició transitòria de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva data 
de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Antecedents del projecte de llei

Índex de documents1

1. Acord de 24 de maig de 2011 del Govern de la Gene-
ralitat pel qual s’aprova la memòria prèvia a l’inici de 
la tramitació a l’Avantprojecte de llei de simplificació, 
d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció 
de l’activitat econòmica.

2. Proposta de modificació de la Llei 2/2000, de 4 de 
maig, del Consell Audiovisual de Catalunya (text de 
la proposta, memòria general, memòria d’avaluació de 
l’impacte de les mesures proposades, informe jurídic 
preliminar)

3. Proposta de modificació de la llei 22/2005, de 29 de 
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya 
(text de la proposta, memòria general, memòria d’ava-
luació de l’impacte de les mesures proposades, informe 
jurídic preliminar).

4. Proposta de modificació de la Llei 11/2007, d’11 d’oc-
tubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals (text de la proposta, memòria general, memòria 
d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades, in-
forme jurídic preliminar).

1.  Els documents 1 a 20 són fotocòpies dels documents originals. Els 
documents originals consten a l’expedient del Projecte de llei de pro-
moció de l’activitat econòmica, que el Govern va trametre al Parlament 
el  5 de juliol de 2011
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– Llei del Parlament d’Extremadura 14/2001, de 29 de 
novembre, de l’Impost sobre els Dipòsits de les Entitats 
de Crèdit.

– Llei del Parlament d’Andalusia 11/2010, de 3 de de-
sembre, de mesures fiscals per a la reducció del dèficit 
públic i per a la sostenibilitat. Article sisè, de l’Impost 
sobre Dipòsits de Clients en les Entitats de Crèdit d’An-
dalusia.

– Legislació de la República Francesa relativa al sobre-
endeutament familiar: Llei de 31 desembre de 1989 (Llei 
«Neiertz»), modificada per lleis de 8 de febrer de 1995, 
29 de juliol de 1998 i 1 d’agost de 2003.

– Llei del Regne de Bèlgica de 5 de juliol de 1998, re-
lativa a la regulació col·lectiva de deutes i la possibilitat 
del pagament de venda amistós dels béns immobles em-
bargats.

– Legislació dels Estats Units d’Amèrica relativa al so-
breendeutament i la creació de fons per a fer-hi front: 
Mortgage Forgiveness Debt Relief Act de 2007 i acords 
del govern federal amb diferents agències estatals rela-
tives al Hardest Hit Fund creat a l’empara de la Emer-
gency Economic Stabilization Act de 2008.

Objecte de la proposició de llei

La proposició de llei presentada té per objecte –d’acord 
amb l’article 45 de l’EAC– adoptar les mesures neces-
sàries per a promoure el progrés econòmic i el progrés 
social de Catalunya i dels seus ciutadans, basats en els 
principis de la solidaritat, la cohesió, el desenvolupa-
ment sostenible i la igualtat d’oportunitats, així com 
promoure una distribució de la renda personal i terri-
torial més equitativa en el marc d’un sistema català de 
benestar.

L’objectiu de la proposició de llei és la creació d’un fons 
de rescat per a famílies amb sobreendeutament, amb 
l’objectiu d’evitar l’exclusió social i econòmica, facili-
tar el manteniment en l’habitatge, evitar els costos de 
les execucions judicials i permetre la reestructuració del 
deute contret amb les entitats financeres.

Amb aquest objectiu es crea l’impost finalista sobre els 
dipòsits de clients a les entitats de crèdit a Catalunya i el 
Fons d’Ordenació Hipotecari de Catalunya (FOHCAT) 
gestionat per una entitat gestora i que serà dotat per 
aquest impost.

Capacitat normativa

La competència per a regular aquesta és recollida al Tí-
tol VI de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i en espe-
cial als articles 201, 203.4 i 203.5.

Necessitat i incidència social 

La necessitat i incidència social de la proposició de llei 
es troba justificada en l’exposició de motius del text pre-
sentat.

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 16878).

Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.

Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats amb 
caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, 29.08.2011.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
28/2020, del 3 d’agost, de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008
Tram. 202-00054/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 16658).

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 02.09.2011 al 08.09.2011).

Finiment del termini: 09.09.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.08.2011.

Proposició de llei del Fons d’ordenació hipo-
tecària de Catalunya i de l’impost sobre els 
dipòsits de clients de les entitats de crèdit
Tram. 202-00059/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 16860 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 100.b 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposició de 
Llei del Fons d’Ordenació Hipotecària de Catalunya i de 
l’Impost sobre els Dipòsits de Clients de les Entitats de 
Crèdit següent: 

Antecedents

– Estatut d’Autonomia de Catalunya
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Aquesta Llei s’estructura en dos títols, vint-i-sis articles, 
una disposició transitòria i dues disposicions finals. El 
títol primer crea i regula l’Impost sobre els Dipòsits de 
Clients de les Entitats de Crèdit, de caràcter finalista i en 
el qual el subjecte passiu seran les entitats de crèdit que 
s’estableixen en l’articulat.

D’aquest títol primer, el capítol I recull la naturalesa i 
l’àmbit d’aplicació, on s’assenyalen les notes caracterit-
zadores d’aquest Impost i el seu objecte de gravamen, 
establint-se clarament el seu àmbit d’aplicació espacial.

El capítol II recull el seu fet imposable, i les exempci-
ons que per raons de política econòmica compleixen a 
determinades entitats de crèdit, i el subjecte passiu de 
l’impost.

El capítol III s’ocupa de la base imposable i el deute 
tributari, disposant que la primera ve constituïda per la 
quantia econòmica total entesa com el saldo mig trimes-
tral de determinats epígrafs del balanç reservat, i en ell 
segon s’estableixen els oportuns criteris de progressivi-
tat per a una millor adequació de la càrrega tributària. 
No obstant això, la llei modula la càrrega tributària en 
atenció a altres factors d’índole econòmic o social com 
pot ser la implantació nacional, atès que el sector finan-
cer vertebra, en gran part, el sector terciari, d’aquí la 
deducció per les seus centrals, sucursals i oficines ope-
ratives a Catalunya el que redunda, a més en la creació i 
manteniment de llocs de treball i també per la qual cosa 
les entitats de crèdit inverteixin en projectes o actuaci-
ons permanents d’interès regional qualificant-se, ex lege, 
com tals les Obres Socials de les Caixes d’Estalvis o el 
Fons Educacional o dotacions de les Cooperatives de 
Crèdit.

En el capítol IV es contenen les normes reguladores de la 
meritació, així com de la prescripció.

El capítol V estableix els deures formals que han de 
complir les entitats subjectes a aquest impost de col-
laboració i d’informació a la Generalitat de Catalunya, 
disposant-se que, en cap cas, l’incompliment d’ells pot 
emparar-se en el secret bancari.

En el capítol VI s’estableixen una sèrie de disposicions 
en matèria de gestió i recaptació d’aquest Impost, que 
hauran de ser oportunament desenvolupades per via re-
glamentària, establint-se que el càlcul i ingrés del deute 
tributari es realitzarà mitjançant el sistema de declara-
ció-autoliquidació, i regulant-se, en particular, la liqui-
dació provisional d’ofici, així com les mesures cautelars 
que es podran adoptar per assegurar els drets de la Hi-
senda de la Generalitat de Catalunya.

El capítol VII s’ocupa de les infraccions i sancions tribu-
tàries, remetent-se a la regulació que d’aquesta matèria 
s’efectua a la Llei General Tributària.

En el capítol VIII es recull el sistema de recursos i re-
clamacions en via administrativa vigent en matèria 
d’impostos propis de la Generalitat de Catalunya, i dis-
posant-se l’aplicació supletòria de la normativa general 
existent sobre això.

El capítol IX estableix, com és obligat, la competència 
de la jurisdicció contenciós administrativa per a, previ 
esgotament de la via econòmic-administrativa, dirigir 

Afectació pressupostària

La proposició de llei no comporta cap afectació pressu-
postària en obtenir el seu finançament a partir de l’im-
post creat.

Exposició de motius

La crisi financera i econòmica iniciada l’any 2008 ha 
situat en una extrema dificultat a desenes de milers fa-
mílies que, durant el cicle expansiu econòmic anterior a 
l’esclat de la crisi, en un context de tipus d’interès baixos, 
àmplia oferta de crèdit per part de les entitats financeres, 
baixos nivells d’atur i preus creixents de l’habitatge, van 
contractar préstecs hipotecaris que, en esclatar la crisi i 
augmentar el nombre de persones en situació d’atur, són 
extremadament difícils de retornar d’acord amb les con-
dicions pactades.

La regulació singular del mercat hipotecari i de l’execu-
ció hipotecària a l’Estat espanyol, així com un sistema 
d’accés a l’habitatge que prioritza la propietat davant el 
lloguer, són el marc normatiu i econòmic que es troba 
darrera de moltes de les decisions de les famílies de con-
traure préstecs hipotecaris que, en un context de crisi 
econòmica, no es poden assumir.

És necessari, doncs, abordar la situació de sobreendeu-
tament familiar, tant a nivell legislatiu com de polítiques 
públiques. Més enllà de les eventuals reformes a portar 
a terme en l’àmbit de la legislació processal, concursal, 
hipotecària i de protecció dels consumidors, la reestruc-
turació del deute de les famílies sobreendeutades només 
serà possible si es disposa dels fons per assumir part dels 
costos financers que comporta. En aquest sentit, l’objec-
tiu de la present llei és la creació d’un fons de rescat per a 
famílies amb sobreendeutament, amb l’objectiu d’evitar 
l’exclusió social i econòmica, facilitar el manteniment en 
l’habitatge, evitar els costos de les execucions judicials 
i permetre la reestructuració del deute contret amb les 
entitats financeres.

El Fons d’Ordenació Hipotecària de Catalunya depen-
drà del Govern de la Generalitat i permetrà disposar dels 
recursos per a portar a terme un programa d’actuacions 
que permeti la reestructuració del deute de les famílies 
afectades per sobreendeutament i el seu manteniment en 
l’habitatge familiar o un altre habitatge adequat, d’acord 
amb el que s’estableix en l’articulat.

El finançament del Fons d’Ordenació Hipotecària de 
Catalunya es portarà a terme amb els rendiments de 
l’Impost sobre Dipòsits de Clients de les Entitats de 
Crèdit, que tindrà com a fet imposable la tinença de di-
pòsits de clients amb obligació de restitució per part de 
les entitats de crèdit amb seu central o per les oficines 
que tinguin establertes a Catalunya. El tipus impositiu 
es situa entre el 0,32% i el 0,56% dels dipòsits. D’acord 
amb una aproximació a partir de les dades publicades 
per l’Institut d’Estadística de Catalunya i el Banc d’Es-
panya, per a l’any 2010 s’hagués obtingut una recapta-
ció aproximada de 592 milions d’euros, sobre un total 
de 197.638 milions d’euros dipositats en entitats de crè-
dit a Catalunya.
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Capítol II. Fet imposable, exempcions  
i subjectes passius

Article 3. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de l’Impost sobre els Dipò-
sits de Clients a les Entitats de la tinença de dipòsits de 
clients que comportin l’obligació de restitució.

Article 4. Exempcions 

No estan subjectes a l’impost: 

a. El Banc d’Espanya i les autoritats de regulació mo-
netària.

b .El Banc Europeu d’Inversions.

c. El Banc Central Europeu.

d. L’Institut de Crèdit Oficial.

e. Qualsevol entitat de crèdit pública que pugui crear la 
Generalitat de Catalunya.

Article 5. Subjectes passius

1. Són subjectes passius a títol de contribuents les enti-
tats de crèdit pels dipòsits de clients de la seu central o 
oficines que estiguin situades a Catalunya.

2. Als efectes del que preveu aquesta Llei, són entitats de 
crèdit les defineix l’article 1 del Reial Decret Legislatiu 
1298/1986, de 28 de juny, sobre adaptació del dret vigent 
en matèria d’entitats de crèdit al de les Comunitats Eu-
ropees.

3. Els subjectes passius no podran repercutir a tercers la 
quota de l’impost.

Capítol III. Base imposable i deute tributari

Article 6. Base imposable

1. Constitueix la base imposable l’import resultant de fer 
la mitjana aritmèticament el saldo final de cada trimestre 
natural del període impositiu, corresponent a la partida 
«4. Dipòsits de la clientela» del passiu del balanç reser-
vat de les entitats de crèdit, inclosos en els estats finan-
cers individuals, i que es corresponguin amb dipòsits en 
seus centrals o oficines situades a Catalunya.

2. Aquest import s’ha de minorar en les quanties dels 
ajustaments per valoració inclosos en les partides 4.1.5, 
4.2.5, 4.3.2 i 4.4.5 que corresponguin a seus centrals o 
oficines situades a Catalunya.

3. Els paràmetres a què es refereix aquest apartat es cor-
responen amb els definits en el Títol II i en l’annex IV de 
la Circular 4 / 2004, de 22 de desembre, del Banc d’Es-
panya, a entitats de crèdit, sobre normes d’informació 
financera pública i reservada i models d’estats financers, 
o norma que la substitueixi.

Article 7. Deute tributari

1. La quota íntegra serà el resultat d’aplicar a la base im-
posable la següent escala de gravamen: 

totes les controvèrsies que se suscitin respecte a aquest 
Impost.

El títol segon crea i regula el Fons d’Ordenació Hipote-
cària de Catalunya, que tindrà per objectiu donar suport 
a les famílies afectades per sobreendeutament per tal de 
facilitar el retorn dels préstecs contrets i el manteniment 
en l’habitatge familiar habitual o un altre que sigui ade-
quat. El títol segon consta de tres capítols.

El capítol I regula l’objecte i la finalitat del Fons, fi-
xant-ne els objectius i establint les actuacions que es 
portaran a terme mitjançant l’aprovació d’un programa 
d’actuacions, indicant un conjunt d’aquestes que poden 
ser incloses, deixant l’oportunitat d’incloure’n de noves 
d’acord amb les circumstàncies que es puguin donar en 
un futur.

El capítol II estableix els recursos dels que es dotarà el 
Fons a partir de l’Impost que es crea en el títol primer i la 
gestió del mateix, que es realitzarà per part de l’ens que 
creï el govern a tal fi.

El capítol III estableix uns mecanismes de control parla-
mentari sobre la gestió del Fons, mitjançant l’establiment 
de l’obligatorietat del conseller competent en economia 
i finances de comparèixer al Parlament en diversos su-
pòsits.

En la disposició transitòria s’encarrega al govern a crear 
per decret l’ens responsable de gestionar el fons en un 
termini de sis mesos.

I en les disposicions finals, per la seva part, recullen la 
pertinent d’habilitació reglamentària a favor del govern 
de la Generalitat de Catalunya per desenvolupar aquesta 
Llei i s’estableix la data de la seva entrada en vigor.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposició de llei

Títol primer. De l’Impost sobre els Dipòsits  
de Clients de les Entitats de Crèdit

Capítol I. Naturalesa i àmbit d’aplicació

Article 1. Creació

1. Es crea l’Impost sobre els Dipòsits de Clients de les 
Entitats de Crèdit com a impost propi de la Generalitat 
de Catalunya i de caràcter finalista.

2. El rendiment derivat d’aquest impost queda afectat en 
la seva totalitat per a finançar el Fons d’Ordenació Hipo-
tecària de Catalunya (FOHCAT).

Article 2. Naturalesa i objecte

L’Impost sobre els Dipòsits de Clients a les Entitats de 
Crèdit és un tribut de caràcter directe que, en els termes 
que estableix aquesta Llei, grava la tinença de dipòsits 
de clients a les entitats esmentades en l’article cinquè 
d’aquesta llei.
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Capítol IV. Meritació i prescripció

Article 8. Període impositiu i meritació

1. El període impositiu d’aquest impost serà l’any natu-
ral, excepte quan el subjecte passiu hagi iniciat la seva 
activitat a Catalunya, bé mitjançant oficina o a través de 
la seva seu central, en data diferent a l’1 de gener, en 
aquest cas comprendrà des de la data de començament 
de l’activitat fins al final de l’any natural.

En tot cas, el període impositiu conclourà quan l’entitat 
s’extingeixi, sorgint aleshores l’obligació de contribuir 
per aquest impost.

2. L’impost es merita l’últim dia del període impositiu.

Article 9. Prescripció

1. Prescriuran als quatre anys els següents drets i accions 
relacionats amb aquest impost: 

a) El dret de la Generalitat de Catalunya per determinar 
el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació.

b) L’acció per exigir el pagament del deute tributari li-
quidada.

c) L’acció per imposar sancions tributàries.

d) El dret a la devolució d’ingressos indeguts.

2. Referits terminis de prescripció, que s’interrompran 
en el seu cas en base en les circumstàncies enumerades a 
l’article 66 de la Llei General Tributària, començaran a 
comptar-se en el primer dels casos citats, des del dia que 
el dret va poder exercitar-se; en el segon supòsit, des de 
la data en què finalitzi el termini de pagament voluntari 
de l’esmentat Impost; en el tercer cas, des del moment en 
què s’haguessin comès les respectives infraccions tribu-
tàries; i en el quart supòsit, des del dia que es va realitzar 
algun ingrés indegut corresponent a esmentat Impost.

3. La prescripció s’aplicarà d’ofici, sense que la mateixa 
hagi de ser invocada o excepcionada pel subjecte passiu 
o obligat al pagament.

Capítol V. Deures formals

Article 10. Deures de col·laboració  
i informació

1. Els subjectes passius de l’Impost sobre els Dipòsits de 
les Entitats de Crèdit estan obligats a col·laborar amb la 
Generalitat de Catalunya, devent proporcionar a l’Agen-
cia Tributària de Catalunya la informació relativa a la 
xifra de les seves operacions realitzades, gravades amb 
aquest Impost, i aquells altres que calguin per a la gestió 
i inspecció del present tribut.

Base liquidable Quota íntegra Resta base liquidable Tipus aplicable
Fins (Euros) (Euros) Fins (Euros) Percentatge

150.000.000 0,32
150.000.000 510.000 600.000.000 0,44
600.000.000 2.760.000 En endavant 0,56

2. Deduccions generals. De la quota íntegra resultant 
s’han de deduir, en els termes que s’estableixin regla-
mentàriament, les següents quantitats: 

a. 200.000 euros quan el domicili social de l’entitat de 
crèdit es trobi a Catalunya.

b. 5.000 euros per cada oficina situada a Catalunya. 
Aquesta quantitat s’elevarà a 9.000 euros quan l’oficina 
estigui radicada en un municipi amb una població de 
dret inferior a 2.000 habitants.

3. Deduccions específiques. També són deduïbles: 

a. Els imports d’aquells crèdits i préstecs, així com d’in-
versions, destinats en l’exercici a projectes a Catalunya 
d’utilitat pública o interès social, previ informe del De-
partament competent en economia i finances i que asse-
nyalaran les lleis del Pressupost de cada any.

b. Els imports destinats a l’Obra Social de les Caixes 
d’Estalvi i el Fons d’Educació i Promoció de les coo-
peratives de crèdit, efectivament invertits en el període 
impositiu a Catalunya.

Als efectes de les deduccions referides en el present 
número, s’entendran efectivament invertides aquelles 
quantitats que suposin despeses reals per a l’entitat que 
pretengui aplicar la deducció, sense que puguin ser-ho 
les transferències a altres entitats que en depenen, llevat 
que aquestes, a la seva vegada, realitzin la despesa real 
en l’exercici corresponent.

No obstant això, en el cas de despeses o inversions de 
caràcter plurianual o que es traslladin a exercicis futurs, 
es podrà, amb la deguda justificació, optar per deduir la 
quantitat efectivament invertida en els períodes impositius 
corresponents o bé en el primer període impositiu l’import 
total compromès o contractat, sempre que en els dos anys 
següents s’executin aquestes despeses o inversions.

4. La quota líquida serà el resultat d’aplicar les deducci-
ons establertes en els dos números anteriors. La suma de 
les deduccions té com a límit l’import de la quota ínte-
gra, sense que la quota líquida pugui presentar un valor 
inferior a zero euros. En els supòsits en què no siguin 
aplicables les deduccions, la quota líquida serà igual a la 
quota íntegra.

5. La quota diferencial s’obtindrà com a resultat de dedu-
ir de la quota líquida els pagaments a compte realitzats. 
Quan la quota diferencial doni un valor positiu, formarà 
part íntegrament de la quota tributària resultant de l’au-
toliquidació. Si el seu valor és negatiu, es compensarà 
en la forma que estableix l’apartat onzè d’aquest article.

6. La quota tributària resultant de l’autoliquidació s’ob-
tindrà com a resultat d’afegir a la quota diferencial el pa-
gament a compte corresponent a l’exercici en curs. Si el 
resultat és negatiu, donarà dret a la devolució en la forma 
que estableix l’apartat onzè d’aquest article.
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ver-se ordenat el pagament de la devolució per causa no 
imputable al sol·licitant, s’aplicarà a la quantitat pendent 
de devolució l’interès de demora en la quantia i forma 
previstes en els articles 26.6 i 31 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària.

4. El procediment de devolució és el que preveuen els ar-
ticles 124 a 127, ambdós inclosos, de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària, i la seva normativa 
de desenvolupament.

Article 15. Liquidació provisional d’ofici

1. Transcorregut el termini de trenta dies des de la no-
tificació al subjecte passiu del requeriment de l’Agència 
Tributària de Catalunya perquè efectuï la declaració-
liquidació que no va realitzar en el termini reglamenta-
ri, es podrà iniciar per aquella el procediment per a la 
pràctica de la liquidació provisional de l’Impost sobre els 
Dipòsits de les Entitats de Crèdit, llevat que en l’esmen-
tat termini se solucioni l’incompliment o es justifiqui de-
gudament la inexistència de l’obligació.

2. La liquidació provisional d’ofici es realitzarà amb base 
en les dades, antecedents, signes, índexs, mòduls o altres 
elements que disposi l’Agència Tributària de Catalunya i 
que resultin rellevants a l’efecte, utilitzant per a això el 
procediment que es determini de manera reglamentària.

3. La liquidació provisional, una vegada degudament no-
tificada, serà immediatament executiva, sens perjudici 
de les reclamacions que puguin interposar-se contra ella, 
devent procedir-se a l’ingrés en els terminis reglamentà-
riament previstos.

4. Sens perjudici d’allò establert en els números anteriors 
d’aquest article, l’Agència Tributària de Catalunya podrà 
efectuar posteriorment la comprovació de la situació tri-
butària dels subjectes passius, practicant les liquidacions 
que fossin procedents d’acord amb allò disposat a la Llei 
230/1963, de 28 de desembre, General Tributària i depu-
rar les responsabilitats que hagués lloc.

5. L’Agència Tributària de Catalunya per a les actuacions 
de gestió, comprovació o inspecció tindrà en compte les 
dades que consten en els seus propis arxius com els con-
signats en altres oficines públiques.

Article 16. Recaptació de l’Impost

1. El venciment del termini establert per al pagament 
d’aquest Impost sense que aquest s’efectuï, determinarà 
la meritació d’interessos de demora.

2. El període executiu de recaptació començarà l’endemà 
al del venciment del termini reglamentàriament establert 
per a l’ingrés d’aquest Impost, sent títol suficient per a 
la seva iniciació la certificació expedida per l’Agència 
Tributària de Catalunya de la del venciment del termini 
voluntari d’ingrés sense haver-se ingressat l’Impost i de 
la quantia del mateix.

3. L’inici del període executiu comporta l’obligació de 
satisfer un recàrrec del 20 per 100 de l’import del deu-
te no ingressada, així com el dels interessos de demora 
corresponents a aquesta. No obstant això, si es produís 
l’ingrés abans de la notificació de la provisió de cons-

2. Les obligacions a què es refereix el paràgraf anterior 
deuran complir-se, bé amb caràcter general, bé a reque-
riment individualitzat de l’Agencia Tributària de Catalu-
nya, en els dos casos en la forma, termini i model que 
reglamentàriament es determinin.

3. L’incompliment de les obligacions establertes en 
aquest article no podrà emparar-se en el secret bancari.

Capítol VI. Gestió i recaptació de l’impost

Article 11. Titularitat de les competències

La titularitat de les competències per a la gestió, liquida-
ció, recaptació i inspecció de l’Impost sobre els Dipòsits 
de les Entitats de Crèdit correspon en exclusiva a l’Agen-
cia Tributària de Catalunya.

Article 12. Liquidació de l’Impost

1. Els subjectes passius han de determinar i ingressar el 
deute tributari mitjançant el sistema de declaració-liqui-
dació en el mes de juliol de cada exercici.

2. Per Ordre del departament competent en matèria d’eco-
nomia i finances s’han d’establir el lloc i forma de presen-
tació, models i obligacions formals, així com específiques 
de justificació i informació, destinades a l’aplicació i la 
inspecció i al control de les deduccions d’aquest impost.

3. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, les en-
titats subjectes a aquest impost han d’adjuntar una única 
certificació comprensiva del saldo final de cada trimestre 
natural a què es refereix l’apartat primer de l’article sisè, 
desglossada i referida a totes les oficines radicades al àmbit 
d’aplicació de l’impost així com, si s’escau, a la seu central.

4. El departament competent en matèria d’economia i fi-
nances pot establir la presentació telemàtica obligatòria, 
així com substituir l’obligació d’informació que preveu el 
número anterior per l’ompliment d’un annex a la declaració.

Article 13. Obligació de fer pagament a compte

1. Els subjectes passius estan obligats a realitzar un pa-
gament a compte de l’impost sobre els dipòsits de clients 
a les entitats de crèdit a Catalunya al mes de juliol de 
cada exercici, corresponent al període impositiu en curs.

2. L’import del pagament a compte s’obtindrà multipli-
cant per 0,001 la base imposable corresponent a l’exerci-
ci anterior, determinada acord amb article sisè

Article 14. Compensació i devolució de quotes

1. El saldo favorable al subjecte passiu com a conseqüèn-
cia d’una quota diferencial negativa es compensarà amb 
l’import del pagament a compte corresponent al període 
impositiu en curs.

2. Si el resultat de la compensació anterior resulta favo-
rable al subjecte passiu, aquest ho farà constar en la de-
claració liquidació, i l’Administració tributària retornarà 
l’excés, sense perjudici de la pràctica de les ulteriors liqui-
dacions, provisionals o definitives, que siguin procedents.

3. Transcorregut el termini de sis mesos següents al ter-
me del termini per a la presentació de l’impost sense ha-
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l’òrgan que els hagués dictat, aplicant-se de manera su-
pletòria a aquests efectes les normes, que no estiguin en 
contradicció amb allò assenyalat en aquesta Llei, recolli-
des en el Reial decret 2244/1979, de 7 de setembre, pel 
que es reglamenta el recurs de reposició previ a l’econò-
mic– administratiu.

Article 20. Reclamacions econòmic-
administratives

1. Contra la resolució, expressa o presumpta, del recurs 
de reposició, o contra els actes de gestió, liquidació, re-
captació i sancionadors de l’Impost sobre els Dipòsits de 
Clients de les Entitats de Crèdit, si no es va interposar 
aquell, podrà recórrer-se en via econòmic– administra-
tiva davant la Junta Superior de Finances, d’acord amb 
el que s’estableix el Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de 
juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i 
preus públics de la Generalitat de Catalunya. L’esmen-
tada Junta resoldrà en única instància, fora de que el 
conseller competent en matèria d’economia i finances 
consideri que citades reclamacions, que per la seva índo-
le, quantia o transcendència de la resolució que hagi de 
dictar-se, han de ser resoltes per la seva autoritat.

2. Seran aplicables de manera supletòria totes les nor-
mes de procediment, que no s’oposin a allò establert en 
aquesta Llei, contingudes en el Reial decret Legislatiu 
2795/1980, de 12 de desembre, pel que s’articula la Llei 
39/1980, de 5 de juliol, de Bases sobre Procediment Eco-
nòmic-Administratiu, i en el Reial decret 391/1996, d’1 
de març, pel que s’aprova el Reglament de Procediment 
en les Reclamacions Econòmic-Administratives.

3. Les resolucions dictades pel conseller competent en 
matèria d’economia i finances, o la Junta Superior de Fi-
nances posen fi a la via administrativa.

Capítol IX. Ordre jurisdiccional

Article 21. Ordre jurisdiccional

La jurisdicció contenciós-administrativa, previ esgo-
tament de la via econòmic-administrativa, serà l’única 
competent per dirimir les controvèrsies de fet i de dret 
que se suscitin entre l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i els subjectes passius d’aquest Impost res-
pecte a qualssevol de les qüestions a què es refereix la 
present Llei.

Títol segon. Fons d’Ordenació Hipotecària de 
Catalunya

Capítol I. Objecte i finalitat

Article 22. Objecte

Es crea el Fons d’Ordenació Hipotecària de Catalunya 
amb l’objectiu d’evitar l’exclusió social i econòmica, fa-
cilitar el manteniment en l’habitatge, evitar els costos de 
les execucions judicials i permetre la reestructuració del 
deute contret amb les entitats financeres per part de les 
famílies amb situació de sobreendeutament.

trenyiment, tan sols es girarà un recàrrec del 10% sobre 
l’import del deute liquidat.

Article 17. Mesures cautelars

1. Per assegurar el cobrament del deute tributari de l’Im-
post sobre els Dipòsits de les Entitats de Crèdit, l’Agència 
Tributària de Catalunya podrà adoptar mesures cautelars 
de caràcter provisional quan existeixin indicis racionals 
que, de no obrar així, l’esmentat cobrament es veurà 
frustrat o greument dificultat, en perjudici dels drets de 
la hisenda de la Generalitat de Catalunya.

2. Les mesures cautelars així adoptades s’alçaran, encara 
que no hagués estat pagada el deute tributari, si desa-
pareguessin les circumstàncies que van justificar la seva 
adopció o si, a sol·licitud de l’interessat, s’acorda la seva 
substitució per una garantia que s’estimi suficient a fi 
d’assegurar el cobrament efectiu del deute tributari.

3. Les mesures cautelars podran prorrogar-se o conver-
tir-se en definitives en el marc del procediment de cons-
trenyiment.

4. Reglamentàriament es determinaran les garanties que 
resultin procedents per assegurar el compliment de les 
corresponents obligacions tributàries. El Pla anual d’actu-
acions inspectores contindrà les previsions corresponents 
per tal de perseguir el frau fiscal que pogués produir-se.

Capítol VII. Infraccions i sancions

Article 18. Infraccions i sancions

1. Les infraccions tributàries en aquest Impost es quali-
ficaran i sancionaran d’acord amb allò disposat a la Llei 
230/1963, de 28 de desembre, General Tributària.

2. Gradació de les infraccions: 

a) Es qualifica com infracció tributària molt greu la des-
localització del tribut regulat en el present text legal. A 
aquest efecte tindran la consideració d’infracció a títol 
merament exemplificatiu la desviació de passiu a comp-
tes d’estalvi o a qualssevol una altra, corresponents a 
sucursals que tinguin la seva seu fora del territori de la 
Generalitat de Catalunya

b) D’igual manera es qualifica la repercussió a tercers 
d’a quest Impost.

c) En la graduació de la sanció es tindrà en compte les 
quanties econòmiques deslocalizades o repercutides, la 
reiteració de les conductes sancionables i totes aquelles 
circumstàncies previstes a la Llei General Tributària.

3. La imposició de sancions tributàries es realitzarà sem-
pre en expedient independent i separat de qualsevol altre 
que per aquest Impost eventualment es pogués incoar, i 
en ell caldrà donar-se, en tot cas, audiència a l’interessat.

Capítol VIII. Revisió previ recurs  
en via administrativa

Article 19. Recurs de Reposició

Els actes dictats en relació amb aquest Impost seran re-
curribles en reposició, amb caràcter potestatiu, davant 
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xerà davant el Parlament per a donar compte d’aquesta 
aprovació.

2. En els sis primers mesos de l’any, el conseller com-
petent en matèria d’economia i finances compareixerà 
davant el Parlament per a donar compte de les actuacions 
realitzades pel Fons en l’exercici anterior.

Disposició transitòria

Única. Gestió del fons

1. El govern aprovarà en el termini de tres mesos el de-
cret que reguli l’entitat gestora del Fons.

2. Mentre no es creï i funcioni l’entitat gestora a què es 
refereix l’article 25, el departament competent en matè-
ria d’economia i finances ha de gestionar el Fons, mitjan-
çant l’òrgan o organisme que tingui atribuïdes aquestes 
funcions especifiques, sens perjudici de les iniciatives 
que en l’àmbit de les seves atribucions en matèria d’or-
ganització i simplificació administrativa pugui adoptar 
el Govern.

Disposicions finals

Primera. Habilitació reglamentària

S’habilita al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
dictar, a proposta del conseller competent en matèria 
d’economia i finances, quantes disposicions calguin per 
al desenvolupament i execució de la present Llei.

Segona. Entrada en vigor

La present Llei entrarà en vigor el dia següent a la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2011

Pere Aragonès i Garcia Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposició de llei sobre el règim especial de 
la Val d’Aran
Tram. 202-00060/09

Presentació
Conselh Generau d’Aran

Reg. 16861 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.08.2011

Proposta de Projecte de llei sobre el règim 
especial de la Vall d’Aran

Barcelona, 13 de juliol de 2009

Grup d’Unitat d’Aran (UA-PM-PSC)
Grup de Convergència Democràtica Aranesa (CDA)
Grup del Partit Renovador Arties - Garòs (PRAG)

Article 23. Finalitat

1. El fons destinarà els seus recursos a l’execució d’actu-
acions en suport de les famílies afectades per sobreen-
deutament amb risc de de pèrdua de l’habitatge familiar 
habitual, que seran establertes anualment en el programa 
d’actuació del Fons que aprovarà mitjançant Decret el 
Govern de la Generalitat a proposta del conseller compe-
tent en matèria d’economia i finances, i que pot incloure 
les actuacions següents: 

a) Actuacions per a la reestructuració del préstec hipo-
tecari, amb préstecs a baix cost o ajudes per a la reduc-
ció del tipus d’interès o l’ajornament de la liquidació del 
préstec concedit.

b) Actuacions per a la subscripció dels contractes d’asse-
gurança oportuns amb les entitats financeres per a la ga-
rantia del pagament del préstec amb garantia hipotecària 
objecte de reestructuració.

c) Adquisició de l’habitatge habitual subhastat en el pro-
cediment d’execució hipotecària per a garantir la conti-
nuïtat de l’ús per part de la família afectada en règim de 
lloguer, lloguer amb opció de compra o usdefruit, amb el 
reemborsament de les quantitats aportades pel Fons en el 
moment en què la família assoleixi un nivell d’ingressos 
que ho permet, definit pel programa d’actuació.

d) Ajudes temporals per al pagament de quotes hipote-
càries per evitar l’inici de processos d’execució hipote-
cària, amb obligació de restitució per part del beneficiari 
en el moment en què assoleixi un nivell d’ingressos que 
ho permeti, definit pel programa d’actuació.

e) Ajudes, reemborsables o no, per al reallotjament de les 
famílies afectades per execucions hipotecàries en habi-
tatges amb protecció oficial.

f) Qualsevol altra actuació que, d’acord amb l’objecte del 
Fons, permeti facilitar el manteniment de les famílies 
afectades en l’habitatge habitual, i que es determinarà en 
el programa d’actuació.

Capítol II. Recursos i gestió

Article 24. Recursos

Aquest fons es finançarà amb els recursos provinents 
de l’Impost sobre Dipòsits de Clients de les Entitats de 
Crèdit, sense perjudici d’altres que recursos que hi pugui 
aportar la Generalitat de Catalunya en el marc de la seva 
llei pressupostària anual.

Article 25. Gestió 

La gestió del Fons d’Ordenació Hipotecària de Catalu-
nya correspon a l’ens que creï el Govern.

Capítol III. Control parlamentari

Article 26. Control parlamentari

1. En un mes a comptar des de l’aprovació del progra-
ma d’actuacions a què es refereix l’article 23, el conseller 
competent en matèria d’economia i finances comparei-
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Article 41. Serveis socials i voluntariat

Article 42. Habitatge

Article 43. Medi ambient

Article 44. Recursos naturals

Article 45. Energia i Mines

Article 46. Activitats rurals

Article 47. Turisme

Article 48. Comerç i consum

Article 49. Promoció de l’economia

Article 50. Universitats i recerca

Article 51. Tecnologies de la informació i de la comunicació

Article 52. Infraestructures, obres públiques i serveis de mobilitat

Article 53. Seguretat pública

Article 54. Prevenció i extinció d’incendis, emergències i protecció 
civil

Article 55. Associacions, fundacions, corporacions de dret públic i 
professions titulades

Article 56. Denominacions i indicacions geogràfiques i de qualitat

Article 57. Estadística

Article 58. Propietat intel·lectual i indústria
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c) Les potestats administratives plenes pròpies de les en-
titats de natura territorial, en especial la normativa, en 
l’exercici de la qual i del principi democràtic que el legi-
tima, el Conselh Generau regula els àmbits de les seves 
competències i dels seus interessos amb l’únic límit de 
no vulnerar les lleis.

2. A més a més de les seves competències, el Conselh 
Generau d’Aran assumeix la gestió ordinària de l’Admi-
nistració de la Generalitat en el seu territori. També, el 
síndic o la síndica és la més alta representació institucio-
nal i ordinària de la Generalitat a l’Aran.

3. El Conselh Generau es relaciona directament amb les 
institucions de la Generalitat i de l’Estat, d’acord amb el 
que estableix aquesta Llei. També pot establir relacions 
amb institucions i organismes internacionals o altres pa-
ïsos, sobretot dins l’àmbit occità.

Article 6. Els símbols

1. L’Aran expressa la seva identitat nacional amb els sím-
bols de la seva comunitat que són la bandera, l’himne i 
l’escut.

2. La bandera de l’Aran és de color bordeus tradicional 
dels penons de les parròquies araneses, amb l’escut de 
l’Aran enquadrat al centre per la creu occitana de color 
groc.

3. L’escut d’Aran és un escut de forma quadrilonga i ar-
rodonida per la seva forma inferior i en proporció de 5 
x 6 d’ample i llarg respectivament. Escut tallat, segellat 
de corona reial catalanoaragonesa (segle xiv), amb un 
primer nivell d’argent, damb una clau en faixa de sable 
(negre), i un segon nivell d’or, amb quatre pals de gules 
(vermell).

4. L’himne de l’Aran és Muntanyes Araneses (Montanhes 
Araneses).

Títol II. Llengua i cultura

Article 7. Llengua pròpia

1. L’aranès, nom que rep la variant autòctona de la llen-
gua occitana, és la llengua pròpia i oficial de l’Aran. 
L’aranès és, juntament amb el català i el castellà, llengua 
oficial a l’Aran, d’acord amb el que disposa aquesta Llei, 
i a Catalunya, de conformitat amb el que estableixen 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i les lleis de norma-
lització lingüística.

2. Es reconeix l’Institut d’Estudis Aranesos com a au-
toritat lingüística de l’aranès, variant occitana parlada a 
l’Aran, i com a autoritat acadèmica amb personalitat jurí-
dica pròpia, als efectes de la regulació i de la protecció i 
normativització de l’aranès, en aplicació del règim lingü-
ístic regulat en aquesta Llei, així com l’Institut d’Estudis 
Catalans n’és respecte del català, de conformitat amb el 
que estableix l’article 5 de l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya i les lleis de normalització lingüística.

3. Els poders públics han de protegir l’aranès en tots els 
àmbits i sectors i n’han de fomentar la seva utilització, la 
difusió i el seu coneixement.

Article 2. Objecte de la Llei

1. Aquesta Llei revisa, millora i actualitza el règim espe-
cial propi de l’Aran, establert per a protegir el caràcter sin-
gular d’aquesta comunitat, els seus drets històrics i la seva 
identitat, que reconeix, empara i respecta l’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya, d’acord amb el que estableix el seu 
article 11 i per la seva disposició addicional cinquena.

2. Per mitjà d’aquest règim especial es reconeix el dret i 
la realitat de l’organització institucional, política i admi-
nistrativa de l’Aran i se’n garanteixen les competències, 
els recursos i autonomia per a ordenar, governar i ges-
tionar els interessos generals i els afers públics del seu 
territori.

Article 3. Natura i règim jurídic

1. L’Aran, en tant que comunitat política i entitat de na-
tura territorial, té personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat i autonomia per al compliment de les seves 
funcions, que exerceix mitjançant el Conselh Generau 
i les altres institucions pròpies d’autogovern que regula 
aquesta Llei.

2. Les institucions araneses, que tenen natura única i sin-
gular, exerceixen funcions pròpies del Govern i de l’Ad-
ministració de la Generalitat i funcions que corresponen 
a l’Administració local, amb les pròpies especificitats del 
règim jurídic de l’Aran, que els són d’aplicació preferent.

Article 4. Àmbit territorial

1. L’Aran està format pels sis terçons històrics de Pujò-
lo, Arties e Garòs, Castièro, Marcatosa, Lairissa i Quate 
Lòcs, que estan integrats pels territoris dels nuclis de po-
blació següents: 

a) Pujòlo, per Tredòs, Bagergue, Salardù, Unha i Gessa.

b) Arties e Garòs, per Arties i Garòs.

c) Castièro, per Escunhau, Casarilh, Betren, Vielha, 
Gausac i Casau.

d) Marcatosa, per Vilac, Aubèrt, Betlan, Mont, Montcor-
bau, Arròs i Vila.

e) Lairissa, per Vilamòs, Arres, Arró, Es Bòrdes, Benòs 
i Begòs.

f) Quate Lòcs, per Bossòst, Les, Canejan i Bausen.

2. L’Aran no pot ésser inclòs dins de cap divisió terri-
torial ni administrativa de Catalunya que no sigui ella 
mateixa.

Article 5. Autonomia i posició institucional

1. En virtut de l’autonomia de l’Aran, es garanteix al 
Conselh Generau, en la seva qualitat d’institució repre-
sentativa de govern i administració: 

a) Les competències pròpies relatives a la gestió dels in-
teressos generals i particulars de l’Aran, que podrà exer-
cir sota la seva responsabilitat, i la seva capacitat d’inter-
venir en qualsevol afer que afecti al seu territori.

b) Els recursos financers suficients per a desenvolupar de 
forma eficient i eficaç les seves funcions i aportar els serveis 
de la seva competència, amb autonomia per gestionar-los.
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2. Els mitjans de comunicació de titularitat privada, 
l’àmbit de difusió dels quals sigui al territori de l’Aran, 
utilitzaran en les seves emissions o edicions l’aranès en 
els termes que disposa la legislació de normalització lin-
güística, la legislació audiovisual i, en el seu cas, altra 
legislació sectorial que sigui d’aplicació.

3. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha 
de garantir, aprofitant l’impuls de les noves tecnologies i 
juntament amb el Conselh Generau d’Aran, el desenvolu-
pament d’un sistema audiovisual propi per a l’Aran, que 
asseguri una presència suficient de l’aranès als mitjans 
de comunicació.

Article 12. Cultura

1. El Conselh Generau d’Aran, vetllarà per la conser-
vació, la promoció i la difusió de la cultura aranesa, en 
totes les seves diferents expressions. De forma especial, 
garantirà la conservació i promourà l’enriquiment del 
patrimoni històric, cultural, arqueològic, documental, 
jurídic, paisatgístic, artístic, científic, etnològic, geològic 
i industrial de l’Aran i dels bens que l’integren, qualsevol 
que sigui el seu règim jurídic i titularitat.

2. La Generalitat i l’Administració de l’Estat, d’acord 
amb les seves competències, cooperaran amb el Conselh 
Generau en aquesta acció de protecció i promoció de la 
cultura i llengua aranesa, en els àmbits autonòmic, esta-
tal i internacional.

3. El Conselh Generau promourà acords de col·laboració 
amb les entitats locals de l’Aran perquè participin en la 
conservació, la promoció i la difusió de la cultura arane-
sa, d’acord amb les competències que els hi atribueixin 
les lleis.

4. El Conselh Generau impulsarà les iniciatives neces-
sàries per coordinar els esforços amb la resta de territo-
ris occitans en favor de la promoció i preservació de la 
llengua.

Títol III. Organització

Capítol I. Els òrgans del Conselh Generau  
i les seves atribucions

Article 13. El Conselh Generau

El Conselh Generau d’Aran és la institució representa-
tiva de govern i administració de l’Aran, que en els ter-
mes de que disposa la present Llei és elegit per sufragi 
universal, igual, lliure, directe i secret. D’acord amb la 
seva tradició històrica, el Conselh Generau està integrat 
per tretze consellers o conselleres generals distribuïts de 
la manera següent: dos elegits pel terçó de Pujòlo, dos 
elegits per Arties e Garòs, quatre per Castièro, un per 
Marcatosa, un per Lairissa i tres per Quate Lòcs.

Article 14. Òrgans del Conselh Generau

1. Composen el Conselh Generau els òrgans següents: 

a) El Ple dels consellers i conselleres generals.

b) El síndic o la síndica.

c) El Consell de Govern.

Article 8. Drets lingüístics

1. A l’Aran totes les persones tenen el dret de conèixer 
i utilitzar l’aranès i d’ésser atesos oralment i per escrit 
en aquesta llengua en les relacions amb totes les admi-
nistracions públiques, inclosa l’Administració electoral, i 
amb les entitats públiques i privades que en depenen. Els 
actes administratius i disposicions generals, així com els 
instruments de fe pública, dictats en aranès produiran 
plens efectes jurídics.

2. A l’Aran totes les persones, en les seves relacions amb 
la justícia, el notariat i els registres públics tenen el dret 
d’utilitzar l’aranès i de rebre documentació en aquesta 
llengua si ho sol·liciten, sense que això suposi un cost 
addicional per al ciutadà i sense que puguin patir inde-
fensió ni retards indeguts per la llengua emprada.

3. A l’Aran, totes les persones tenen dret a ésser ateses 
oralment i per escrit en aranès en la seva condició d’usu-
àries o consumidores de bens, productes i serveis en els 
termes que disposen les lleis. Les entitats, empreses i 
establiments oberts al públic a l’Aran estan subjectes al 
deure de disponibilitat lingüística en els termes que es-
tableixen les lleis.

Article 9. Llengua a l’Administració

1. L’aranès, variant occitana parlada a l’Aran, és la llen-
gua pròpia i oficial del Conselh Generau, de l’Adminis-
tració local aranesa i de les altres entitats que en depenen.

2. El personal al servei de les nomenades entitats ha 
d’acreditar els coneixements en aranès, llengua occita-
na a l’Aran, que s’estableixin per a l’exercici de les seves 
funcions.

3. La documentació d’utilització interna i externa elabo-
rada pel Conselh Generau d’Aran, l’Administració local 
aranesa i les altres entitats que en depenen, serà elabora-
da en aranès, sense perjudici del que estableix la legisla-
ció vigent.

4. La Generalitat mitjançant les seves polítiques lingüís-
tiques i el Conselh Generau en el marc de les seves com-
petències coordinaran les seves actuacions en matèria de 
llengua, i impulsarà la llengua en aquelles àrees en les 
quals la normalització és especialment dificultosa, com 
és el cas de la justícia.

Article 10. Llengua i ensenyament

1. L’aranès, en tant que llengua pròpia de l’Aran, és la 
llengua vehicular i d’aprenentatge als centres educatius 
situats a la Vall d’Aran.

2. El Conselh Generau vigilarà que els currículums lin-
güístics dels centres educatius s’ajustin a la legalitat vi-
gent i als criteris determinats per aquesta llei en aquest 
article.

Article 11. Llengua i mitjans de comunicació

1. Es garanteix la utilització de l’aranès als mitjans de 
comunicació públics en tots els seus formats, especi-
alment dels dependents de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, de les entitats locals i els seus ens 
associatius al territori de l’Aran.



5 de setembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 130

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 37

q) Votar la moció de censura al síndic o a la síndica, així 
com els acords que aquest o aquesta vinculi a una qües-
tió de confiança.

r) Controlar i fiscalitzar la gestió dels altres òrgans del 
Conselh Generau.

s) Les altres que li atribueixin aquesta o altres lleis o les 
disposicions generals del Conselh Generau.

t) Delegar les funcions en el síndic o síndica o en el Con-
sell de Govern, quan aquestes, d’acord amb l’apartat 3 
d’aquest article o la norma atributiva de la funció, no si-
guin indelegables.

3. Les competències concernents a les lletres a), b), c), 
e), f), i), k), p), q) i r) de l’apartat 2 d’aquest article són 
indelegables.

Article 16. El síndic o la síndica

1. El síndic o la síndica és elegit o elegida pel Ple dels 
consellers i conselleres generals, en els termes que dis-
posa aquesta Llei i és la persona cap i màxima respon-
sable del Govern i de l’Administració pròpia de l’Aran.

2. Correspon al síndic o la síndica les atribucions se-
güents: 

a) Representar al Conselh Generau.

b) Convocar les sessions del Ple, fixar el seu ordre del dia 
i presidir les seves sessions, moderant el debat i dirimint 
els empats amb el seu vot de qualitat.

c) Convocar, fixar l’ordre del dia i presidir, en els ma-
teixos termes, les sessions de la resta d’òrgans col-
laboradors, els organismes i les societats i les empreses 
que depenen del Conselh Generau.

d) Ordenar i supervisar la publicació i l’execució de les 
resolucions del Conselh Generau.

e) Dirigir i supervisar els serveis i el personal del Con-
selh Generau.

f) Exercir les funcions d’òrgan de contractació del Con-
selh Generau.

g) Ordenar els pagaments i donar comptes.

h) Impulsar i supervisar l’activitat dels diferents òrgans i 
serveis del Conselh Generau.

i) Vetllar pel compliment de les lleis i dels reglaments al 
territori de l’Aran.

j) Exercir accions judicials i administratives en afers de 
la seva competència i, en cas d’urgència, en afers de la 
competència del Ple, donant-li comptes a aquest a la seva 
primera sessió.

k) Nomenar de forma potestativa, entre els consellers i 
conselleres, el vicesíndic o vicesíndica.

l) Les altres que li atribueixin aquesta o altres lleis o les 
disposicions generals del Conselh Generau.

m) Aquelles que corresponen al Conselh Generau i no 
hagin estat atribuïdes expressament a un altre òrgan.

n) Delegar les funcions en el vicesíndic i vicesíndica, en 
els consellers o conselleres o en el Consell de Govern, 
quan aquestes, d’acord amb l’apartat 3 d’aquest article 

d) La Comissió d’Auditors de Comptes.

2. És un òrgan d’existència potestativa, en els termes que 
disposa la present Llei, el vicesíndic o vicesíndica.

3. També, el Conselh Generau, d’acord amb la seva po-
testat d’autoorganització, pot crear altres òrgans com-
plementaris d’aquesta organització en el seu reglament 
orgànic. També podrà crear, mitjançant el reglament 
orgànic, òrgans consultius de participació dels ciuta-
dans, els sectors socials o econòmics o els municipis i les 
entitats municipals descentralitzades en matèries de la 
competència del Conselh Generau; els nomenats òrgans 
consultius podran ésser d’àmbit aranès o de terçó.

Article 15. El Ple de consellers i conselleres 
generals

1. El Ple està format pel síndic o la síndica, que el presi-
deix, i pels consellers i conselleres generals.

2. Corresponen al Ple les atribucions següents: 

a) Escollir el síndic o síndica.

b) Aprovar el reglament orgànic i altres reglaments així 
com les ordenances del Conselh Generau.

c) Exercir la iniciativa de modificació dels límits territo-
rials de l’Aran.

d) Decidir l’ordenació administrativa del territori d’Aran.

e) Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els 
comptes.

f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari.

g) Aprovar la plantilla de personal del Conselh Generau, 
la seva relació de llocs de treball, les bases de les proves 
per a la selecció de personal i per als cursos de provisió 
de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retri-
bucions complementaries dels funcionaris, el nombre i 
el règim de personal eventual i la separació dels funcio-
naris del servei, tot això d’acord amb les normes regula-
dores de la funció pública local, i ratificar el comiat del 
personal laboral.

h) Exercir la potestat expropiatòria.

i) Aprovar els plans que afecten al territori de l’Aran, que 
siguin de la competència del Conselh Generau.

j) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedi-
ents per a l’exercici de les activitats econòmiques.

k) Delegar i encarregar la gestió de competències del 
Conselh Generau a altres administracions públiques i 
rebre delegacions i comandes de gestió.

l) Afectar al servei o a la utilització pública els bens del 
Conselh Generau i alterar la qualificació jurídica dels 
bens de domini públic.

m) Alienar el patrimoni.

n) Exercir accions administratives o judicials en afers de 
la seva competència.

o) Sotmetre conflictes de competències amb altres admi-
nistracions públiques.

p) Designar els membres de la Comissió d’Auditors de 
Comptes.
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Capítol III. Règim electoral

Article 21. Candidatures al Conselh Generau

Per a l’elecció del Conselh Generau les candidatures han 
de complir els requisits següents: 

a) Poden presentar candidatura els partits polítics, les fe-
deracions de partits i les coalicions electorals. També en 
poden presentar les agrupacions d’electors avalats amb 
la firma d’un mínim del tres per cent del cens electoral 
del terçó corresponent.

b) Cada candidatura ha de tenir una llista tancada amb 
tants noms com membres del Conselh li pertoqui al cor-
responent terçó, més un màxim de dos suplents.

Article 22. Elecció dels consellers i 
conselleres generals

1. Les eleccions al Conselh Generau són convocades pel 
Govern de la Generalitat i es portaran a terme el mateix 
dia que el de la celebració de les eleccions municipals.

2. L’elecció dels consellers o conselleres generals es farà 
d’acord amb el que disposa la legislació electoral, entre 
candidatures que al corresponent terçó hagin aconseguit 
més d’un cinc per cent del total de vots vàlidament eme-
sos, i en aplicació de la Llei de Hont.

3. A cada terçó li correspon escollir el nombre de conse-
llers següent: 

Pujòlo: 2 consellers.
Arties e Garòs: 2 consellers.
Castièro: 4 consellers.
Marcatosa: 1 conseller.
Lairissa: 1 conseller.
Quate Lòcs: 3 consellers.

Article 23. Constitució i mandat del Conselh 
Generau

1. El Conselh Generau es constitueix en sessió pública 
a la seva seu el primer dia feiner després de quinze dies 
naturals següents a l’endemà de l’acte de proclamació 
dels seus membres elegits. La sessió serà presidida per 
una mesa d’edat, integrada pel conseller o consellera ge-
neral de més edat i per o per la de menys edat present a 
l’acte, actuant com a secretari del Conselh Generau.

2. El mandat dels consellers o conselleres generals coin-
cidirà amb el dels ajuntaments. Els consellers o conse-
lleres generals cessen també del seu càrrec per defunció, 
renúncia, incapacitat o inhabilitació. En aquests casos 
cobrirà la vacant el següent de la candidatura i, un cop 
acabada aquesta, els suplents per ordre de presentació.

Article 24. Elecció del síndic o la síndica

1. El Ple del Conselh Generau escull, entre els seus 
membres, el síndic o la síndica.

2. La presentació i debat de les candidatures i l’elecció 
del síndic o la síndica es duran a terme durant el trans-
curs de la sessió constitutiva del Conselh Generau.

3. Podran presentar la seva candidatura a síndic o síndica 
qualsevol dels consellers o conselleres generals.

o la normativa atribuïda de la funció, no siguin indele-
gables.

3. Les competències concernents a les lletres a), b), d), 
h), j), k) i n) de l’apartat 2 d’aquest article són indelega-
bles.

Article 17. El vicesíndic o vicesíndica

El vicesíndic o la vicesíndica és nomenat o nomena-
da pel síndic o la síndica, d’acord amb el que disposa 
l’article anterior, i reemplaça el síndic o la síndica en 
cas de vacant per absència o malaltia. Es pot nome-
nar més d’un vicesíndic o vicesíndica, en el qual cas 
realitzaran la funció de suplència per l’ordre que es 
determini en el nomenament. El vicesíndic o vicesín-
dica exerciran les funcions que li delegui el síndic o 
la síndica.

Article 18. El Consell de Govern

El Consell de Govern està format pel síndic o síndica, 
pels vicesíndics o vicesíndiques i altres consellers o con-
selleres generals. El Reglament Orgànic, així mateix, 
determinarà i desenvoluparà el funcionament i la com-
posició del Consell de Govern.

Article 19. La Comissió d’Auditors de Comptes

1. La Comissió d’Auditors de Comptes és un òrgan de 
constitució obligatòria, integrat pels consellers gene-
rals designats pel síndic o síndica, entre ells almenys un 
conseller general de cada grup polític representat en el 
Conselh Generau. L’elecció de la Comissió d’Auditors de 
Comptes es portarà a terme en la primera sessió que ce-
lebri el Conselh Generau posterior a la sessió de la seva 
constitució.

2. Li pertoca a la Comissió d’Auditors de Comptes exa-
minar i estudiar els comptes anuals del Conselh Generau 
i emetre’n un informe abans que el Ple els aprovi.

Capítol II. Règim de funcionament

Article 20. Funcionament dels òrgans 
col·legiats

1. El Ple es reuneix en sessió ordinària amb la prioritat 
que determina el Reglament Orgànic i, almenys, cada 
dos mesos. També es reuneix en sessió extraordinària si 
ho convoca el síndic o la síndica i si ho requereixen una 
quarta part o més dels seus membres.

2. Les sessions del Ple són públiques i són conduïdes 
sota la presidència del síndic o síndica, que ha de garan-
tir la participació de tots els grups polítics en els debats 
i la dels consellers i les conselleres presents en les vo-
tacions.

3. Els acords dels òrgans col·legiats s’adopten, per norma 
general, per majoria simple, excepte en els casos en que 
aquesta o d’altres lleis requereixin una majoria qualifi-
cada. En cas d’empat en les votacions, dirimirà el vot de 
qualitat del síndic o síndica.
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d) Una declaració programàtica presentada pel síndic.

Només es poden sotmetre un màxim de dues qüestions 
de confiança al mateix mandat.

2. La presentació de la qüestió de confiança relacionada 
amb l’acord sobre algun dels afers que indica el núme-
ro 1 ha de figurar expressament al corresponent punt de 
l’ordre del dia del Ple, i per a l’adopció d’aquests acords 
es requereix el quòrum de votació que exigeixi la legis-
lació aplicable, per a cadascun d’ells. La votació s’ha de 
fer, en tot cas, mitjançant el sistema nominal de la crida 
pública.

3. Per a la presentació de la qüestió de confiança és re-
quisit previ que l’acord corresponent hagi estat debatut 
en el Ple i que no hagi aconseguit la majoria necessària 
per a l’aprovació.

4. En cas de que la qüestió de confiança no obtingui el 
nombre necessari de vots favorables per a l’aprovació de 
l’acord, el síndic o síndica cessa automàticament, i ro-
man en funcions fins a la presa de possessió de qui l’hagi 
de succeir en el càrrec. L’elecció del nou síndic s’ha de 
fer en una sessió plenària convocada automàticament a 
les dotze hores del dotzè dia feiner següent al de la vo-
tació de l’acord al qual es vincula la qüestió de confian-
ça i el síndic o síndica cessant no pot ésser candidat a 
l’elecció.

5. Si la qüestió de confiança s’ha presentat vinculada a 
l’aprovació dels pressupostos, i no aconsegueix el nom-
bre de vots favorables necessaris per a la seva aprovació, 
en el termini d’un mes a partir de la data de la seva vo-
tació, s’ha de presentar i aprovar una moció de censura 
contra el síndic o síndica; en cas contrari, els pressupos-
tos seran aprovats i el síndic o síndica mantingut o man-
tinguda en el càrrec.

Capítol IV. Institut d’Estudis Aranesos

1. L’Institut d’Estudis Aranesos és una entitat acadèmi-
ca, independent i amb personalitat jurídica pròpia, asses-
sora de les institucions públiques i privades en general 
i araneses en particular, en matèria de Llengua, Dret, 
Història i Patrimoni propis d’Aran.

2. Els poders públics promouran l’existència i el mante-
niment d’aquesta institució.

3. L’Institut d’Estudis Aranesos és el competent per ela-
borar els informes vinculants respecte dels escuts des 
ens locals de la Val d’Aran.

Títol IV. Competències

Capítol I. Règim general

Article 28. Àmbit competencial

1. El Conselh Generau té les competències que deter-
minen els preceptes del capítol segon del present Títol 
d’aquesta Llei. També té les competències que li ator-
guen altres lleis, així com les que les lleis de Catalunya 
atorguen als consellers comarcals i als altres òrgans de 
govern territorial.

4. Per a ésser elegit síndic o síndica la persona candidata 
ha d’obtenir la majoria absoluta de vots en la primera 
votació. En cas de que cap candidat o candidata aconse-
guís aquesta majoria es celebrarà, tot seguit, una sego-
na votació, de la qual en resultarà elegit síndic o elegida 
síndica el candidat o candidata que hagi aconseguit el 
major nombre de vots. En cas d’empat en aquesta sego-
na votació, serà elegit síndic o síndica la persona candi-
data corresponent al partit polític, federació de partits, 
coalició electoral o agrupació d’electors que tingui un 
major nombre de consellers o conselleres generals i, en 
cas de persistir l’empat, la persona candidata del partit 
polític, federació de partits, coalició electoral o agrupa-
ció d’electors que hagi aconseguit més vots al conjunt de 
l’Aran.

Article 25. Estatut del síndic o síndica  
i dels consellers i conselleres generals

1. Al síndic o síndica així com als consellers i conselle-
res generals els és d’aplicació el règim d’incompatibili-
tats i d’inelegibilitats aplicables als elegits locals, segons 
la legislació electoral i de règim local.

2. El càrrec de síndic o síndica és incompatible amb 
qualsevol altre càrrec públic en qualsevol altre adminis-
tració.

3. El mandat de síndic o síndica quedarà limitat a tres 
mandats consecutius.

4. Al síndic o síndica així com als consellers i conselle-
res generals els és d’aplicació l’estatut dels elegits locals 
que contempla la legislació sobre règim local.

Article 26. Cessament del síndic o síndica

1. El síndic o síndica cessa per defunció, renuncia, inca-
pacitat o inhabilitació i també quan perd la confiança del 
Conselh Generau, mitjançant l’aprovació d’una moció de 
censura o el refús d’una qüestió de confiança.

2. La moció de censura ha d’anar acompanyada del nom 
del candidat o candidata alternatiu o alternativa, que pot 
ésser qualsevol dels consellers o conselleres generals, i 
ha d’ésser presentada i aprovada per la majoria absoluta 
dels consellers i conselleres generals, per la qual cosa 
la persona proposada com a candidat o candidata serà 
escollida automàticament com a síndic o síndica. Un 
mateix conseller o consellera general no podrà presentar 
més d’una moció de censura durant el corresponent man-
dat. El debat i votació de la moció de censura es portarà 
a terme a les dotze del migdia del dotzè dia següent al de 
la seva presentació al registre del Conselh Generau.

3. En cas de vacant, el nou síndic o la nova síndica serà 
elegit o elegida d’acord amb el que estableix l’article 24.

Article 27. Qüestió de confiança

1. El Síndic pot sotmetre al Ple una qüestió de confiança, 
relacionada a l’aprovació o la modificació de qualsevol 
dels afer següents: 

a) Els pressupostos anuals.

b) El reglament orgànic o un reglament executiu.

c) La imposició o organització d’un tribut.
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h) La capacitat de negociar i de subscriure acords, con-
venis, concerts o contractes amb altres administracions 
o amb empreses privades.

i) En general, la resta de potestats i prerrogatives que 
corresponen a les entitats públiques de natura territorial.

Article 31. Traspàs de competències i la seva 
valoració

1. El Govern de la Generalitat de Catalunya acordarà 
amb el Conselh Generau d’Aran el traspàs dels serveis i 
dels recursos materials i humans i la dotació econòmica 
que corresponen a les noves competències atribuïdes per 
aquesta Llei al Conselh Generau.

2. Les propostes de traspàs i la valoració de la dotació 
econòmica corresponent seran dutes per la Comissió 
bilateral Govern de la Generalitat - Conselh Generau 
d’Aran regulada per l’article 59. En l’anàlisi de les valo-
racions dels serveis traspassats s’han de tenir en compte 
tant els costos directes, com els indirectes i els d’inversió 
que corresponguin.

Capítol II. Competències en els diversos 
sectors d’activitat administrativa

Article 32. Llengua i cultura

1. El Conselh Generau té competència exclusiva en tot 
allò referent al foment, normalització i regulació de la 
utilització de l’aranès, d’acord amb les lleis de caràcter 
general en vigor a tot Catalunya en matèria de política 
lingüística i d’educació.

2. També té competència plena per al foment i promoció 
de la cultura aranesa i en tot cas per al emparament, con-
servació, gestió i administració del patrimoni cultural, 
així com dels serveis d’arqueologia i per a l’execució de 
les polítiques sobre promoció i difusió cultural.

3. Li correspon al Conselh Generau la gestió de tots els 
centres culturals públics i d’interès general de titularitat 
de la Generalitat de Catalunya.

4. Li correspon al Conselh Generau prendre, per al seu 
àmbit territorial, les decisions en matèria de planificació 
i execució dels plans de la Generalitat de Catalunya per 
a equipaments culturals, que en tot cas han de garantir 
per a l’Aran dotacions proporcionals a les previstes per la 
resta de Catalunya.

5. El Departament de la Generalitat que gestiona les 
ajudes per a les indústries culturals i el suport per a la 
promoció de l’aranès en qualsevol dels àmbits relacio-
nats amb la cultura, les indústries culturals, la creació 
cultural o els mitjans de comunicació ha d’incloure en 
les seves decisions mecanismes de participació i coordi-
nació amb el Conselh Generau d’Aran.

Article 33. Dret civil aranès

1. Correspon al Conselh Generau la salvaguarda en ma-
tèria de les institucions jurídiques araneses recollides a 
la Querimònia i a la resta de Privilegis desplegats a les 
institucions de dret civil privat i de dret públic. Aquesta 

2. Com a criteri general, les lleis de Catalunya o del Go-
vern de la Generalitat han d’atribuir, transferir, delegar 
o encarregar la gestió al Conselh Generau d’Aran de les 
competències i funcions que exerceixen els serveis ter-
ritorials de l’Administració de la Generalitat i dels orga-
nismes i empreses que en depenen.

3. En qualsevol cas, el Conselh Generau ostenta les com-
petències que li han estat transferides per la Generalitat 
de Catalunya fins a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, que 
a partir d’ara queden assolides legalment.

4. Les delegacions i encàrrecs de gestió de l’Adminis-
tració de la Generalitat al Conselh Generau d’Aran es 
regeixen pel que estableix la legislació general de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú i per la legislació de règim 
local.

Article 29. Capacitats generals i principi  
de subsidiarietat

1. A més a més de les competències atribuïdes expres-
sament per aquesta i altres lleis, també corresponen al 
Conselh Generau les competències de caràcter executiu 
que les lleis no atribueixin expressament a altres admi-
nistracions públiques. També, el Conselh Generau té la 
capacitat per portar a terme, mitjançant l’exercici previ 
de la seva potestat reglamentària en aquelles matèries 
que són de la seva competència i sempre que no trans-
gredeixi les lleis, tota mena d’activitats i serveis que re-
quereixin els interessos generals de l’Aran.

2. Amb caràcter general, i en les qüestions relatives a 
l’organització dels serveis i als procediments d’inter-
venció, les disposicions, les normes i els reglaments del 
Conselh Generau despleguen i apliquen les lleis del Par-
lament a l’Aran amb caràcter preferent als reglaments 
executius aprovats pel Govern de la Generalitat, que en 
aquests casos són d’aplicació supletòria.

Article 30. Potestats

Per a exercir les competències i facultats que se li ator-
guen o reconeixen per aquesta Llei o de conformitat amb 
aquesta, li corresponen al Conselh Generau d’Aran les 
potestats i capacitats següents: 

a) La potestat normativa, tant en l’àmbit administratiu 
intern, com per a regular les activitats privades.

b) La potestat de desenvolupar la seva organització, in-
closa la de crear organismes i empreses o d’associar-se o 
participar en organisme o empreses juntament amb al-
tres administracions o particulars.

c) Les potestats de planificació i de programació.

d) La potestat de crear i regular els serveis necessaris per 
a l’exercici de les seves competències i la capacitat d’exer-
cir la iniciativa empresarial en l’activitat econòmica.

e) La potestat expropiatòria.

f) Les potestats d’inspecció i de sanció.

g) Les potestats de protecció i recuperació dels seus 
bens.
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altres àmbits territorials diferents al d’Aran, la Comissió 
d’Urbanisme de la Val d’Aran aprovarà inicialment i pro-
visional el document, en referència a l’àmbit de la Val 
d’Aran i correspondrà al Conseller de Política Territorial 
la seva aprovació definitiva.

7. La determinació de l’emplaçament d’infraestructures 
i equipaments tant de la Generalitat com de titularitat 
estatal a l’Aran requereix la participació prèvia del Con-
selh Generau d’Aran amb la Generalitat en l’elaboració 
de l’informe de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat.

8. Correspon al Conselh Generau d’Aran la competència 
en matèria de dret de reversió en les expropiacions urba-
nístiques executades a l’Aran en el marc de la legislació 
estatal.

Article 36. Educació

1. L’Aran es constitueix com a zona educativa, d’acord 
amb el que estableixi la legislació reguladora de l’educa-
ció a Catalunya.

2. Per raons de especificitat lingüística, els serveis propis 
del Departament d’Educació, és a dir, els Serveis Edu-
catius i les escoles d’adults, tindran l’Aran com a únic 
referent territorial.

3. El Conselh Generau d’Aran és competent per a la pres-
tació dels següents serveis relacionats amb l’educació: 
transport escolar, menjador escolar, serveis extraesco-
lars, elaboració i producció de llibres de text i materials 
didàctics en aranès, auxiliars de conversa en aranès i for-
mació permanent del professorat en la llengua i cultura 
aranesa.

4. El Conselh Generau d’Aran assumirà, mitjançant els 
corresponents acords amb el Govern de la Generalitat o 
amb el Departament d’Educació, i la coordinació amb 
aquest, la gestió econòmica dels centres educatius de 
l’Aran, la gestió de beques i ajudes per a l’estudi i la ges-
tió de la matriculació de l’alumnat.

5. El Conselh Generau d’Aran podrà exercir les compe-
tències de l’administració educativa d’establir convenis 
amb centres educatius privats per delegació del Govern 
de la Generalitat.

Article 37. Sanitat i Salut Pública

1. Correspon al CGA l’exercici de les competències tras-
passades en matèria de sanitat i salut pública, que en 
qualsevol cas inclouen les funcions següents: 

• L’organització, el funcionament, l’avaluació i el control 
dels centres, serveis i establiments sanitaris i sociosani-
taris del sistema sanitari públic.

• La gestió i execució dels serveis, actuacions i progra-
mes públics en matèria de promoció i protecció de la 
salut i prevenció de malalties, que en qualsevol cas inclo-
uen totes aquelles matèries en l’àmbit de la salut pública 
i dins del territori de l’Aran.

• Gestió i administració dels centres, dels serveis i dels 
establiments de protecció de la salut i d’atenció sanitària 
i sociosanitària de caràcter públic així com la gestió de 
les prestacions pròpies del sistema sanitari públic.

salvaguarda s’instrumentarà a través de la secció jurídi-
ca de l’Institut d’Estudis Aranesos.

2. El Parlament de Catalunya actualitzarà les figures de 
dret civil privat i de dret públic aranès per a garantir la 
seva pervivència.

Article 34. Règim local

1. Corresponen al Conselh Generau d’Aran les facultats 
que la legislació de la Generalitat atribueix als consells 
comarcals i als òrgans creats per la llei de divisió ter-
ritorial de Catalunya en relació amb les activitats i els 
serveis de competència municipal i l’assistència als mu-
nicipis i la cooperació amb aquests.

2. Corresponen al Conselh Generau les competències i 
facultats que la legislació catalana de règim local atri-
bueix al Govern i a l’Administració de la Generalitat en 
matèria de denominació, símbols i territori dels munici-
pis aranesos.

Article 35. Organització del territori  
i urbanisme

1. El Conselh Generau participarà en l’elaboració, apro-
vació, execució i seguiment dels instruments de plani-
ficació territorial de la Generalitat de Catalunya que 
afecten a l’Aran. A més, quan l’àmbit territorial dels 
instruments de planificació territorial no excedeixi el de 
l’Aran, el Conselh Generau podrà exercir la iniciativa per 
a la seva formulació, modificació o revisió.

2. Correspon al Conselh Generau la competència que 
inclou, en tot cas, l’establiment i la regulació dels instru-
ments de gestió urbanística i també el seu procediment 
de tramitació i aprovació definitiva.

3. El Conselh Generau pot formular, aprovar i executar, 
dins dels límits de les potestats que la legislació urbanís-
tica atribueix als ajuntaments en relació amb el seu plan-
tejament, plans urbanístics que excedeixen l’àmbit d’un 
sol municipi, a petició expressa dels plens dels Ajunta-
ments. També pot exercir les competències de l’Admi-
nistració de la Generalitat de l’exercici supletori de les 
funcions de disciplina urbanística dels ajuntaments, de 
forma coordinada amb aquella.

4. Les competències que la legislació urbanística atribu-
eix a les comissions territorials d’urbanisme seran exer-
cides per la Comissió d’Urbanisme d’Aran, integrada pel 
Conselh Generau amb la participació de la Generalitat. 
Aquesta Comissió tindrà un reglament propi que establi-
rà el seu règim de funcionament i composició, d’acord 
amb les competències de cada administració.

5. El Conselh Generau té, en tot cas, la competència en 
matèria d’emissió dels informes sectorials de les com-
petències transferides en el marc de la tramitació dels 
expedients i els tràmits urbanístics, així com l’elaboració 
de la proposta de l’informe inicial que s’ha de sotmetre a 
la Ponència Tècnica d’Urbanisme.

6. Correspon a la Comissió d’Urbanisme de la Val 
d’Aran la competència en l’aprovació inicial i definitiva 
dels instruments de planejament director que afecten 
només l’àmbit d’Aran. En els supòsits que siguin plane-
jaments d’àmbits territorials o directors que afectin uns 
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Article 39. Joventut

1. El Conselh Generau d’Aran exerceix les següents 
competències en matèria de joventut: 

a) La regulació, la gestió, la intervenció i la política ad-
ministrativa d’activitats i instal·lacions dirigides a la jo-
ventut.

b) La gestió dels albergs de joventut.

c) Gestió de l’oficina de serveis per a la joventut de la 
Vall d’Aran.

2. Li correspon també al Conselh Generau d’Aran les se-
güents competències: 

a) Planificació, ordenació, execució i avaluació de políti-
ques, plans i programes adreçats a la joventut, que inclo-
uen entre altres objectius: 

• La borsa d’habitatge jove.

• Les polítiques transversals de joventut en salut, benes-
tar, educació i altres serveis a la persona.

• Els Plans d’emancipació juvenil

• El foment de les polítiques de joventut i la promoció de 
serveis compartits entre municipis, la seva coordinació i 
l’assessorament d’aquests.

b) La promoció de l’associacionisme juvenil, de les ini-
ciatives de participació de la gent jove, de la mobilitat 
internacional i del turisme juvenil.

Així doncs, l’organització i planificació en aquestes àre-
es es desenvoluparà progressivament en els termes que 
estableix aquesta mateixa llei.

Article 40. Polítiques d’igualtat

1. El Conselh Generau d’Aran promourà la transversali-
tat a les polítiques de les dones, imprimint valors, crite-
ris i normes d’equitat de gènere en totes les seves accions 
i polítiques públiques, tant especifiques com generals.

2. El Conselh Generau realitzarà i promourà activitats 
per a eradicar la discriminació per raons de gènere i par-
ticiparà en la planificació, el disseny, l’execució, l’ava-
luació i el control de normes, plans, directrius generals 
i accions positives d’àmbit general adreçades a aquesta 
mateixa finalitat.

Article 41. Serveis Socials

1. El Conselh Generau exerceix les competències se-
güents, d’acord amb la normativa i la planificació de la 
Generalitat en matèria d’acció social: 

a) Gestió dels serveis socials d’atenció primària.

b) Gestió dels serveis socials especialitzats, inclosos en 
qualsevol cas els dirigits a la gent gran, a la infància i a 
les persones en situació de dependència o amb discapa-
citat.

c) Foment dels centres ocupacionals per a les persones 
amb discapacitat.

2. En atenció a la seva complexitat, i al fet que el Sistema 
Aranès de Serveis Socials forma part del Sistema Cata-
là de Serveis Socials, s’exerciran de manera compartida 

2. En atenció a la seva complexitat i d’acord amb els 
principis regulats per la legislació bàsica de la Generali-
tat, les funcions següents s’exerciran sota la competència 
entre el Conselh Generau d’Aran i l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya: 

a) L’organització, la planificació i la gestió de les presta-
cions dels serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut men-
tal de caràcter públic.

b) L’organització i la planificació de les mesures i de les 
actuacions destinades a preservar, protegir i promoure la 
salut pública en tots els àmbits.

c) La planificació dels recursos sanitaris de cobertura 
pública i la coordinació de les activitats privades amb 
sistema sanitari públic.

3. El Conselh Generau d’Aran, d’acord amb el Depar-
tament de Salut de la Generalitat, organitzarà la seva 
participació en els òrgans de gestió polítics i tècnics que 
afecten les decisions de les seves competències.

Article 38. Esports i lleure

1. Corresponen al Conselh Generau les següents compe-
tències en matèria d’esports: 

a) El foment, la divulgació, la planificació, la coordina-
ció, l’execució, l’assessorament, la implantació i la pro-
jecció de la pràctica de l’activitat física i de l’esport a 
l’Aran.

b) El foment i la promoció de l’associacionisme esportiu.

c) La planificació de la xarxa d’equipaments esportius i 
la promoció de la seva execució.

d) Participar en la prevenció i control de la violència en 
els espectacles públics esportius.

e) El registre d’entitats que promouen i organitzen la 
pràctica de l’activitat esportiva amb seu a l’Aran.

2. El Conselh Generau exerceix competències en matèria 
de lleure, que inclouen en tot cas el foment i la regulació 
de les activitats que s’acompleixen a l’Aran i la promoció 
de les entitats que tinguin per finalitat la realització d’ac-
tivitats de lleure.

3. És competència del Conselh Generau la gestió d’instal-
lacions i equipaments per a l’esport i per al lleure, inclo-
sa la gestió dels centres de tecnificació.

4. El Conselh Generau té competència en el desplega-
ment de les mesures definides en els plans d’equipa-
ments esportius de la Generalitat.

5. El Conselh Generau podrà participar a les entitats i 
organismes d’àmbit autonòmic, estatal, europeu i inter-
nacional que tinguin per objecte el desenvolupament de 
l’esport a l’Aran.

6. El Conselh Generau té competència en l’establiment 
del règim jurídic de les federacions i els clubs esportius 
i de les entitats araneses que promouen i organitzen la 
pràctica de l’esport i de l’activitat física en l’àmbit de 
l’Aran i de la declaració d’ús públic de les entitats es-
portives.
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3. El Conselh Generau intervé en els procediments de 
control de les activitats privades i públiques que poden 
afectar el medi ambient. L’informe ambiental del Con-
selh Generau és preceptiu en els procediments d’avalua-
ció de l’impacte ambiental i en tots aquells procediments 
que sigui preceptiu l’informe ambiental, i és vinculant 
si és desfavorable o imposa mesures de protecció en els 
procediments d’autorització o llicència d’activitats priva-
des, així com en aquells procediments que sigui precep-
tiu l’informe ambiental.

4. El Conselh Generau d’Aran pot crear un cos d’agents 
de Medi Ambient amb funcions de vigilància i control, 
de col·laboració en la gestió, de protecció i prevenció 
integrals del medi ambient i de policia administrativa 
especial. Els membres d’aquest cos tindran la condició 
d’agents de l’autoritat en l’exercici de les seves funcions, 
als efectes establerts legalment.

5. El Conselh Generau intervé en els procediments de 
control preventiu de les activitats privades i públiques 
que poden afectar el medi ambient.

6. El Conselh Generau d’Aran és competent en la decla-
ració de compatibilitat d’ús i activitats en sòl rústic.

Article 44. Patrimoni i recursos naturals

1. El Conselh Generau d’Aran exerceix competències en 
l’ordenació, planificació i gestió, denúncia i vigilància de 
les actuacions relacionades amb la protecció i recupe-
ració dels recursos dels ecosistemes fluvials i terrestres, 
inclosos la fauna, flora i hàbitats.

2. El Conselh Generau d’Aran té atribuïdes competènci-
es en l’ordenació, planificació i gestió, denúncia i vigi-
lància, així com l’exercici de la potestat sancionadora en 
l’activitat piscícola i cinegètica, en l’exercici de les quals 
aprova anualment els Plans Tècnics Piscícoles i Cinegè-
tics de la Vall d’Aran.

3. El Conselh Generau pot declarar les figures de pro-
tecció i delimitació d’espais, bens, hàbitats o valors na-
turals que mereixen mesures especials de protecció i ha 
de gestionar tots aquells que siguin limitats a l’àmbit 
territorial de l’Aran. En tot cas, li correspon la gestió i 
vigilància de la Xarxa Natura 2000 i, en general, de tots 
els espais protegits declarats en el seu territori, inclosa 
la gestió dels recursos econòmics vinculats a aquestes 
figures. La proposició de declaració de qualsevol espai 
del territori aranès com a figura de protecció especial, 
requerirà la conformitat prèvia del Conselh així com dels 
Ajuntaments o les EMD afectats.

4. El Conselh Generau pot adoptar les mesures de pro-
tecció del paisatge regulades per aquesta legislació, així 
com aprovar els mapes del paisatge i elaborar un catàleg 
del paisatge en el seu àmbit territorial, d’acord amb la 
conformitat prèvia dels Ajuntaments o les EMD afectats.

5. A la Vall d’Aran el Conselh Generau d’Aran exerceix 
les funcions d’administració forestal i té atribuït l’exerci-
ci de la potestat sancionadora de totes les matèries trans-
ferides.

6. És competència del Conselh Generau establir els me-
canismes, en el seu àmbit territorial, per a la planificació, 
ordenació i conservació dels recursos forestals, així com 

entre el Conselh Generau i la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb la legislació de la Generalitat, les compe-
tències següents: 

a) Les relatives als àmbits així previstos per la Llei de 
Serveis Socials de Catalunya i pel desplegament de la 
cartera de Serveis Socials.

b) Els necessaris per a l’aplicació de la Llei de Promoció 
d’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situa-
ció de Dependència.

3. El Conselh Generau participarà en la gestió dels recur-
sos econòmics de la Generalitat destinats a l’acció social, 
en una progressió creixent a mesura que s’incrementin 
les seves competències en aquesta matèria, i d’acord amb 
un principi general de relació paritària amb el Departa-
ment d’Acció Social i Ciutadana.

4. El Conselh Generau d’Aran promourà polítiques 
transversals que permetin un tractament global i integral 
tant des del punt de vista individual com comunitari ga-
rantint d’aquesta manera l’accés en condicions d’igualtat 
als serveis socials.

5. El Conselh Generau d’Aran vetllarà per l’organització, 
planificació i organització de la xarxa de serveis socials 
públics d’acord amb els criteris de proximitat, cohesió 
social i accés a tots els recursos i les xarxes socials ne-
cessàries.

6. Correspon al Conselh Generau el desenvolupament de 
la política d’integració de les persones immigrades en el 
marc de les seves competències i la participació en les 
decisions de la Generalitat sobre immigració que afectin 
de forma especial a l’Aran.

Article 42. Habitatge

1. El Conselh Generau ostenta les competències de sòl 
i habitatge, en especial la promoció i gestió de l’habi-
tatge públic, tant el destinat a la venda com al règim de 
lloguer, i la regulació dels patrimonis públics de sòl i ha-
bitatge.

2. El Conselh Generau d’Aran exerceix, en règim de de-
legació, les competències dels serveis territorials de la 
Generalitat de concessió d’ajudes per a la rehabilitació 
d’habitatges i l’entrega de la cèdula d’habitabilitat.

3. És competència del Conselh Generau la creació de 
l’Institut Aranès del Sòl i l’Habitatge i podrà exercir 
d’administració actuant.

Article 43. Medi Ambient

1. El Conselh Generau exerceix competències per a la 
protecció i gestió del medi ambient, i les corresponents 
facultats d’execució de les lleis vigents en aquesta ma-
tèria d’acord amb els decrets de transferències de com-
petències i serveis, així com les potestats per establir, 
mitjançant les seves disposicions normatives, mesures 
addicionals de protecció.

2. La Generalitat de Catalunya ha de sotmetre a informe 
del Conselh Generau d’Aran, prèviament a la seva tra-
mitació i a l’aprovació, qualsevol norma jurídica sobre 
matèries de medi ambient, el contingut de la qual afectés 
de forma especifica a l’àmbit territorial de la Vall d’Aran.
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2. El Conselh Generau exerceix competències en l’apli-
cació i gestió de les actuacions en matèria de sanitat, hi-
giene, benestar i producció animal.

3. Correspon al Conselh Generau l’exercici de les fun-
cions que estableix la normativa aplicable derivades de 
l’aplicació de la Política Agrària Comuna de la Unió Eu-
ropea.

4. El Conselh Generau pot organitzar i promoure fires i 
certàmens agrícoles, ramaders i forestals.

5. Correspon al Conselh Generau l’autorització i el regis-
tre dels nuclis zoològics a l’àmbit d’Aran.

Article 47. Turisme

1. El Conselh Generau té competència per a desenvolu-
par activitats i donar serveis de promoció turística, inclo-
sa la gestió d’informació, senyalització i difusió turística.

2. El Conselh Generau exerceix les competències dels 
serveis territorials de la Generalitat en matèria d’autorit-
zació i control, inclosa la potestat sancionadora, dels es-
tabliments turístics, inclosos els allotjaments, els establi-
ments de restauració i la d’esports d’aventura, i participa 
en la gestió de les ajudes públiques al sector.

3. El Conselh Generau participarà en els òrgans d’ad-
ministració turística que tinguin relació amb l’Aran per 
a facilitar la coordinació entre els establiments propis i 
altres situats a l’Aran.

Article 48. Comerç i consum

1. El Conselh Generau exerceix competències d’orga-
nització i execució en matèria de comerç interior, que 
inclouen la formulació i aprovació de plans i programes 
de promoció i organització comercial i l’autorització 
d’obertura i ampliació de comerços.

2. El Conselh Generau ostenta competències en matèria 
de promoció i autorització d’activitats firals.

3. El Conselh Generau exerceix competències en matèria 
de protecció i promoció de drets i interessos dels consu-
midors, incloses la gestió i la regulació dels serveis de 
mediació entre proveïdors i consumidors i informació i 
defensa dels consumidors i usuaris.

4. Correspon al Conselh Generau la regulació de la for-
mació, l’educació i la informació en matèria de consumi-
dors i usuaris.

5. El Conselh Generau participa en la redacció de les 
normes que desenvolupa la política d’implantació d’equi-
paments comercials de la Generalitat de Catalunya.

Article 49. Promoció de l’economia

1. El Conselh Generau exerceix competències en matè-
ria de promoció i organització de l’activitat econòmica, 
inclosa la gestió de plans, fons i programes, de la Gene-
ralitat o estatals, adreçats al foment de l’activitat econò-
mica, a la promoció de l’ocupació i a la protecció de les 
persones a l’atur.

2. El Conselh Generau exerceix competències en matè-
ria de promoció i organització de l’artesania, així com en 
matèria de planificació de la indústria a l’Aran.

per a la regulació dels aprofitaments en sòl rústic entre-
gant les preceptives autoritzacions.

7. És competència del Conselh Generau exercir la gestió 
forestal dels Monts d’Utilitat Pública pertanyents al ca-
tàleg corresponent, amb exclusió de la competència de 
delimitacions i fitacions.

8. És competència del Conselh Generau d’Aran la decla-
ració de compatibilitat dels usos i activitats amb el ca-
ràcter d’utilitat pública dels monts.

9. És competència del Conselh Generau establir les me-
sures de prevenció i extinció d’incendis forestals.

10. El Conselh exerceix competències executives, de vi-
gilància i sancionadores en matèria d’accés motoritzat al 
medi natural i als espais naturals protegits, incloses les 
funcions d’expedició d’autoritzacions, així com la capa-
citat d’adoptar regulacions que comportin major protec-
ció.

11. El Conselh Generau d’Aran amb la conformitat de 
la Generalitat de Catalunya, exerceix competències en 
l’establiment dels mecanismes de gestió de les conques 
del Garona, el Noguera Pallaresa, i el Noguera Ribagor-
çana a l’àmbit d’Aran, d’acord amb els convenis de gestió 
i planificació de conca signats amb la Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre.

12. El Conselh Generau disposarà d’un servei de pre-
venció de riscs naturals, especialment en l’àmbit de la 
predicció d’allaus.

13. El Conselh Generau d’Aran ha de col·laborar amb els 
municipis aranesos en la gestió dels serveis d’escombra-
ries, recollida i tractament de residus i prestació del ser-
vei de deixalleria.

14. El Conselh Generau exerceix les competències d’exe-
cució al seu territori de les polítiques i mesures d’edu-
cació ambiental fixades per les lleis de Catalunya i pel 
Govern de la Generalitat i pot definir i desenvolupar po-
lítiques i mesures pròpies en aquesta matèria.

Article 45. Energia i mines

1. El Conselh Generau participa en la planificació de 
les activitats de producció, emmagatzematge i transport 
d’energia, en la tramitació de les autoritzacions requeri-
des per a les corresponents instal·lacions i en la promo-
ció i foment de les energies renovables i de l’eficiència 
energètica.

2. El Conselh Generau participa en la regulació i en la 
intervenció administrativa i control de les mines i els 
recursos miners situats al territori de l’Aran i de les ac-
tivitats extractives, tant d’àrids com de termals, que s’hi 
acompleixin.

Article 46. Activitats rurals

1. El Conselh Generau exerceix competències en matèria 
de promoció del desenvolupament i protecció del medi 
rural i de les activitats productives que li són pròpies, 
en especial l’agricultura, la ramaderia i els aprofitaments 
forestals i els productes artesanals de la indústria agro-
alimentària, així com la gestió de les ajudes i dels fons 
europeus o de les altres administracions competents.
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e) La qualificació d’interès general d’una infraestructura 
de transport situada a l’Aran mitjançant un informe pre-
vi del Conselh Generau, que podrà participar en la seva 
gestió, d’acord amb la legislació vigent.

3. La qualificació d’interès general en matèria de les 
obres públiques que s’executen íntegrament al territori 
de l’Aran requereix l’informe previ del Conselh Generau 
d’Aran.

4. Li corresponen al Conselh Generau les competènci-
es sobre la planificació, autorització, concessió, control 
i gestió de serveis de transport de viatgers en l’àmbit de 
la Vall d’Aran, així com la planificació i gestió del servei 
de transport escolar.

Article 53. Seguretat pública

1. El Conselh Generau té la competència de promoure 
plans de prevenció i seguretat i de coordinar els plans i 
serveis de seguretat dels municipis i de la Generalitat en 
el seu àmbit territorial. Així mateix, el Conselh Generau 
participarà a la Junta de Seguretat de Coordinació dels 
cossos policials presents a l’Aran.

2. El Departament d’Interior posarà a disposició del 
síndic o la síndica un grup de membres del cos de Mos-
sos d’Esquadra per a fer les funciones policials neces-
sàries per a l’exercici de les competències previstes 
en l’apartat anterior i per portar a terme funcions de 
protecció de les seves autoritats, edificis, instal·lacions 
i serveis.

3. En el marc de la legislació vigent, el Conselh Generau 
podrà coordinar i/o assumir la creació d’un cos de poli-
cia local d’àmbit territorial.

Article 54. Prevenció i extinció d’incendis, 
emergències i protecció civil

1. El Conselh Generau exerceix les competències de re-
gulació i gestió dels serveis d’emergències i protecció ci-
vil, que inclouen la regulació, la planificació i l’execució 
de mesures relatives a les emergències, rescats de mun-
tanya, protecció civil, els serveis de prevenció i extinció 
d’incendis i la col·laboració i coordinació amb els que 
depenen dels ajuntaments, tot sense perjudici de la seva 
col·laboració amb la Generalitat i les altres comunitats 
veïnes, així com de l’Estat Francès. La col·laboració amb 
els serveis de la Generalitat es farà mitjançant protocols 
entre aquesta i el Conselh Generau.

2. El Conselh Generau d’Aran té les competències per a 
crear, aprovar la reglamentació i gestionar el servei de 
bombers voluntaris.

Article 55.  Associacions, fundacions, 
corporacions de dret públic i professions 
titulades

1. La Generalitat de Catalunya haurà d’oficiar al Conselh 
Generau les associacions, les fundacions, les corporaci-
ons de dret públic i les professions titulades existents i 
que exerceixen a l’Aran, així com les modificacions que 
es produeixin en els estaments citats i les professions ti-
tulades susceptibles de registre.

Article 50. Universitats i recerca

1. El Conselh Generau participa en la gestió del sistema 
de beques i ajudes per a la formació universitària i, en 
general, en la promoció de l’accés de la població aranesa 
a la universitat.

2. El Conselh Generau col·laborarà amb la Generalitat 
en matèria de política de recerca, desenvolupament i in-
novació, i participarà en la gestió de les ajudes i de les 
beques instituïdes amb aquests objectius.

3. El Conselh Generau juntament amb la Generalitat 
participarà i nomenarà la presencia i foment de la Uni-
versitat Telemàtica.

Article 51. Tecnologies de la informació i de 
la comunicació

1. El Conselh Generau exerceix competències de promo-
ció i gestió de serveis de tecnologies de la informació i el 
coneixement, amb la finalitat de garantir el ple accés de 
la població aranesa a aquestes.

2. El Conselh Generau promou l’establiment de les infra-
estructures de comunicació necessàries per al ple accés 
de la població aranesa a aquests serveis i participa en la 
planificació i control del seu emplaçament, vetllant per 
a la protecció del paisatge i el medi i la salut de les per-
sones.

3. Correspon al Conselh Generau, d’acord amb la nor-
mativa de l’Estat, la competència en matèria de promo-
ció de l’existència d’un conjunt mínim de serveis d’accés 
universal i la participació en la gestió del registre d’instal-
ladors d’infraestructures comuns de telecomunicacions i 
del registre de gestors de múltiplexs al territori de l’Aran.

Article 52. Infraestructures, obres públiques i 
serveis de mobilitat

1. El Conselh Generau exerceix les competències de pla-
nificació, construcció i manteniment de les carreteres i 
els camins de la seva titularitat i participa en la planifi-
cació i en la gestió de les carreteres en l’àmbit de l’Aran i 
en totes les instal·lacions de centres de logística de trans-
port.

2. El Conselh Generau exerceix la competència sobre he-
liports, altiports i altres infraestructures de transport al 
territori de l’Aran que no tinguin qualificació legal d’in-
terès general. Aquesta competència inclou: 

a) La planificació i la gestió de tots els heliports, alti-
ports, estacions terminals de càrrega i altres infraestruc-
tures de transport.

b) La gestió de domini públic necessària per a prestar el 
servei, especialment de l’entrega d’autoritzacions i con-
cessions dins els recintes.

c) El règim econòmic dels serveis, especialment de les 
potestats tarifària i la recaptació dels tributs i gravàmens 
relacionats amb la utilització de la infraestructura i del 
servei que presta.

d) La delimitació de la zona de serveis dels heliports i 
altiports i la determinació dels usos, els equipaments i 
les activitats complementaries.
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Article 62. Singularitat de les relacions 
del Conselh Generau amb el Govern de la 
Generalitat

1. Institucionalment, el Síndic o la Síndica es relaciona 
amb el President o la Presidenta de la Generalitat. Les 
relacions ordinàries entre el Conselh Generau i el Go-
vern i l’Administració de la Generalitat de Catalunya es 
canalitzen mitjançant el Departament que determina 
l’organització interna d’aquesta, que haurà de incorporar 
a la seva denominació la de l’Aran, i la Comissió Bilate-
ral Govern de la Generalitat - Conselh Generau d’Aran 
que regula l’article següent.

2. En atenció al seu caràcter singular, l’Aran no s’integra 
en cap divisió territorial per a l’organització dels serveis 
de la Generalitat i es relaciona i coordina amb aques-
ta i amb les altres institucions públiques de Catalunya 
d’acord amb el que estableix aquesta Llei.

Article 63. Participació en les decisions de 
la Generalitat i coordinació amb els serveis 
d’aquesta

1. Quan el Conselh Generau d’Aran exerceixi compe-
tències que a la resta del territori corresponguin als ser-
veis d’Administració de la Generalitat, el Departament 
o organisme de la Generalitat responsable d’aquestes 
ha de fer efectiu el dret de les autoritats araneses de 
participar en la planificació i programació que pugui 
afectar-les i ha de coordinar els seus serveis amb els de 
la Generalitat. Amb aquesta finalitat, es formalitzaran 
convenis i protocols de coordinació i col·laboració en-
tre el Conselh Generau i els departaments o organismes 
afectats.

2. Es garanteix la incorporació d’almenys un repre-
sentant del Conselh Generau d’Aran en els òrgans col-
legiats, de caràcter general o sectorial, de coordinació, 
de col·laboració o de participació d’altres administraci-
ons o entitats en exercici de competències de la Genera-
litat, quan hi haurà coincidència, parcial o total, entre 
les matèries objecte de l’activitat d’aquests òrgans i els 
que són objecte de competències exercides pel Conselh 
Generau.

Article 64. La Comissió Bilateral Govern  
de la Generalitat - Conselh Generau d’aran

1. La Comissió Bilateral Govern de la Generalitat - Con-
selh Generau d’Aran és l’òrgan permanent de relació 
entre els governs i les administracions de la Generalitat 
i de l’Aran, amb l’objecte de promoure i articular la col-
laboració i la coordinació mútua, de canalitzar la parti-
cipació de les institucions araneses en les decisions de la 
Generalitat i del Parlament per a impulsar l’autogovern 
de l’Aran.

2. A la Comissió Bilateral Govern de la Generalitat - 
Conselh Generau d’Aran li corresponen les funcions se-
güents: 

a) Conèixer i informar els avantprojectes de llei, i pro-
posicions que eleva el Conselh per a la tramitació davant 
del Parlament, així com conèixer i informar dels pro-
jectes de decret que poden incidir directament en l’au-

Article 56. Denominacions i indicacions 
geogràfiques i de qualitat

1. El Conselh Generau d’Aran exerceix sobre el seu terri-
tori les obligacions de protecció derivades del reconeixe-
ment d’una denominació d’origen o d’una indicació ge-
ogràfica protegida. Les autoritats competents col·laboren 
en la protecció de les denominacions geogràfiques i de 
qualitat araneses fora del territori de l’Aran i davant les 
institucions de protecció europees i internacionals.

Article 57. Estadística

1. La Generalitat de Catalunya facilitarà les dades esta-
dístiques que corresponen al territori de l’Aran.

Article 58. Propietat intel·lectual i industrial

1. Correspon al Conselh Generau la competència en la 
defensa jurídica i processal dels topònims de l’Aran apli-
cats al sector de la indústria.

Article 59. Treball i relacions laborals

1. El Conselh Generau té competència en l’elaboració del 
calendari de dies festius que ha de regir en tot el territori 
de l’Aran.

Títol V. Relacions del Conselh Generau  
amb la Generalitat i amb les altres 
institucions públiques

Article 60. Capacitat d’iniciativa legislativa

1. El Conselh Generau d’Aran pot exercir la iniciativa 
legislativa reconeguda per l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya dels òrgans representatius de les entitats supra-
municipals de caràcter territorial, d’acord amb el que 
estableix aquesta llei i la legislació de la Generalitat.

2. En qualsevol cas, pot ésser objecte de la iniciati-
va legislativa exercida pel Conselh Generau qualsevol 
afer relatiu als interessos específics de l’Aran i al des-
envolupament del seu autogovern, inclosa la modificació 
d’aquesta Llei.

Article 61. Participació del síndic  
en l’activitat parlamentària

1. El síndic o la síndica serà convidat o convidada a 
participar en les ponències i comissions que debaten les 
iniciatives legislatives que puguin afectar al territori de 
l’Aran, al seu règim especial o a les competències i re-
cursos del Conselh Generau.

2. Almenys un cop l’any es celebrarà un debat sobre 
la situació de l’Aran i el desenvolupament del seu auto-
govern a la Comissió parlamentària que correspongui, 
d’acord amb el Reglament del Parlament. Aquest debat 
començarà amb una exposició del síndic o síndica.

3. El Parlament de Catalunya dotarà una Oficina per 
l’Aran, amb la finalitat de facilitar i donar suport i asses-
sorament a la participació dels representats del Conselh 
Generau i dels grups polítics que el composen en l’acti-
vitat parlamentària i en el seguiment d’aquesta.
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porcionalitat, correspondria destinar a la Vall d’Aran, en 
aplicació dels criteris vigents per aquestes, en els termes 
que fixarà la Comissió instituïda per l’apartat següent.

2. Es crearà la Comissió mixta corresponent a l’àmbit 
territorial que correspongui, com a òrgan estable de co-
ordinació i col·laboració entre institucions.

Article 67. Relacions de cooperació

El Conselh Generau d’Aran pot establir convenis de co-
operació i constituir consorcis amb entitats territorials 
tant de Catalunya, com, per raons de veïnatge, d’Espa-
nya o de França, o amb els mateixos Estats, si així ho 
aconsella la prestació dels seus serveis i el desenvolupa-
ment de les seves activitats.

Article 68. Relacions i participació  
amb la ciutadania

El Conselh Generau d’Aran promourà la implicació de 
la ciutadania en tots aquells afers de govern que impli-
quin el territori de l’Aran i desenvoluparà els instruments 
necessaris per al foment de la participació ciutadana en 
els diferents àmbits competencials que té atribuïts per 
aquesta llei.

Títol VI. Finançament del Conselh Generau

Article 69. El Fons de cooperació de la 
Generalitat amb el Conselh Generau d’aran

1. La Llei de Pressupostos de la Generalitat crearà i do-
tarà, en qualitat de capítol específic, el Fons de coope-
ració de la Generalitat amb el Conselh Generau d’Aran, 
amb la finalitat de garantir la suficiència de recursos del 
Conselh Generau per a: 

a) Cobrir les despeses de funcionament ordinari del 
Conselh Generau.

b) Exercir les competències que li hagin estat transferi-
des i, en general, les previstes per aquesta i altres lleis.

c) Desenvolupar polítiques pròpies.

Els recursos d’aquest Fons de cooperació seran transfe-
rits per trimestres avançats al Conselh Generau, en frac-
cions periòdiques de caràcter mensual.

La creació del Fons es farà sense perjudici del que esta-
bleix la llei de pressupostos de la Generalitat per a establir 
els percentatges de participació a favor del Conselh Gene-
rau d’Aran en el fons de cooperació local de Catalunya.

2. El Fons instituït per l’apartat anterior es fixarà d’acord 
amb el cost efectiu, directe i indirecte, que suposa per al 
Conselh Generau l’exercici de les competències i altres 
despeses indicades a l’apartat anterior, inclosos en tot 
cas els serveis transferits per l’Administració de la Ge-
neralitat, i d’acord amb les propostes que formularà la 
Comissió Bilateral regulada per l’article 59.

3. Prèviament a la formulació de l’Avantprojecte de pres-
supostos de la Generalitat, la Comissió Bilateral establerta 
per l’article 59 ha de fixar la dotació per al Fons de coo-
peració, creat i regulat en aquest article, que sigui neces-
sari per a assolir l’increment previsible de les depeses del 

togovern de l’Aran, prèviament a la seva aprovació pel 
Govern de la Generalitat.

b) Definir els serveis de la Generalitat que han d’ésser 
transferits al Conselh Generau i negociar i aprovar el seu 
traspàs i les respectives memòries econòmiques.

c) Definir els criteris i els instruments i procediments de 
col·laboració i coordinació entre els departaments, ser-
veis, organismes i empreses de la Generalitat i els del 
Conselh Generau i conèixer i resoldre les incidències i 
les disfuncions que es presentin en el desenvolupament 
de la seva activitat.

d) Estudiar, debatre i fer propostes per a promoure l’au-
togovern aranès i facilitar les relacions de col·laboració i 
coordinació entre el Govern de la Generalitat i el Con-
selh Generau.

e) Interpretar i resoldre dubtes i eventuals conflictes so-
bre el desenvolupament de l’autogovern a l’Aran.

f) La preparació i proposta de tota la normativa que faci 
possible les atribucions al Conselh Generau d’Aran de 
les competències i situacions reconegudes en l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya.

g) El desenvolupament normatiu estatutari i les transfe-
rències necessàries o acomodació d’aquestes en l’àmbit 
del Conselh Generau d’Aran.

h) Garantir l’intercanvi continu d’informació entres 
ambdues administracions, tant si es sol·licita com si 
no, en tots els aspectes relatius a l’execució dels acords 
presos per aquesta i el compliment i desenvolupament 
d’aquests.

i) Interpretar els dubtes que puguin sorgir en l’execució 
dels acords i resolucions de la Comissió Bilateral.

3. Aquesta Comissió Bilateral ha de estar formada per 
cinc membres designats pel Govern de la Generalitat i 
cinc membres designats pel Conselh Generau d’Aran, i 
copresidida pel conseller o per la consellera del Depar-
tament a que es refereix l’apartat 1 de l’article 57 i pel 
síndic o la síndica de l’Aran. Els acords de la Comissió 
s’adopten per consens entre les dues representacions.

4. La Comissió Bilateral Govern de la Generalitat - Con-
selh Generau d’Aran es dotarà d’un reglament propi que 
regularà el seu funcionament, els òrgans que el confor-
min i la periodicitat de les seves sessions, garantint que 
es reunirà almenys un cop l’any.

Article 65. Les relacions del Conselh Generau 
amb els municipis

Les relacions entre el Conselh Generau i els municipis 
aranesos són de col·laboració i coordinació, per a servir 
amb eficàcia i eficiència els interessos de l’Aran i de les 
seves col·lectivitats, amb ple respecte a les competències 
i l’autonomia respectiva.

Article 66. L’Aran i les noves divisions 
territorials de Catalunya

1. En aplicació dels articles 90/91 de l’EAC, els òrgans 
corresponents transferiran anualment al Conselh Gene-
rau d’Aran i els Ajuntaments d’Aran la part de les seves 
despeses corrents i d’inversió que, segons criteris de pro-
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A) La iniciativa pot ésser adoptada tant pel Conselh Ge-
nerau d’Aran, com pel Govern de la Generalitat, i ha 
d’ésser sotmesa a la Comissió mixta regulada per l’ar-
ticle 59.

B) La Comissió Bilateral regulada per l’article 59 aprova 
per unanimitat dels seus membres una proposta determi-
nada de modificació de la Llei, el Govern l’aprovarà com 
a Projecte de Llei i la presentarà per a la seva tramitació 
parlamentària.

C) Si no hi ha l’acord de la Comissió Bilateral previst a 
l’apartat anterior, qui hagi adoptat la iniciativa por exer-
cir-la directament davant del Parlament.

Disposició addicional

Mentre no s’aprovi la Llei electoral de Catalunya, la Jun-
ta electoral competent a la qual es refereix aquesta Llei 
és la provincial.

Disposicions transitòries

Primera

La nova llei electoral de Catalunya tindrà en compte la 
singularitat històrica, política, cultural i lingüística de 
l’Aran, garantint la seva representatitivitat al Parlament.

Segona

En el marc d’una futura modificació de la Constitució, el 
Parlament hi proposarà el reconeixement de l’autonomia 
aranesa.

Disposicions finals

Primera

S’autoritza al Govern de la Generalitat perquè habiliti els 
crèdits necessaris per a executar les previsions d’aquesta 
llei.

Segona

La versió en aranès d’aquesta Llei i de la normativa que 
la completa o aplica s’ha de publicar al Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya i al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya a continuació de la versió en llengua 
catalana.

Disposició derogatòria

Quedaran derogades la Llei 16/1990, del 13 de juliol, so-
bre el règim especial de la Vall d’Aran i la Disposició 
addicional primera del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, per la qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya.

Conselh Generau per a l’exercici pressupostari correspo-
nent. En defecte d’aquest pronunciament de la Comissió 
Bilateral, la Llei de pressupostos de la Generalitat aplicarà 
al Fons de cooperació de la Generalitat amb el Conselh 
Generau d’Aran almenys el mateix increment que expe-
rimentin en el seu conjunt les despeses de la Generalitat.

4. El Conselh Generau d’Aran té autonomia per a aplicar 
els recursos procedents del Fons de cooperació regulada 
per aquest article als serveis i a altres activitats de la seva 
competència.

Article 70. Altres assignacions o participacions 
en els Pressupostos de la Generalitat

1. A més del Fons de cooperació de la Generalitat amb 
el Conselh Generau d’Aran, les Lleis de Pressupostos de 
la Generalitat també poden establir altres partides espe-
cifiques adreçades al Conselh Generau, per a promoure 
la seva col·laboració en l’exercici de les competències de 
l’Administració de la Generalitat o l’assoliment des les 
finalitats d’aquesta.

2. També, si s’escau, el Conselh Generau pot obtenir re-
cursos de la Generalitat procedents de partides finalistes 
adreçades a entitats territorials o locals.

Article 71. Tributació pròpia

D’acord amb la normativa general fiscal i tributària, el 
Conselh Generau podrà proposar al Parlament de Cata-
lunya l’establiment per llei de tributs propis de l’Aran.

Article 72. Altres ingressos

1. El Conselh Generau d’Aran, a més dels recursos que 
fixen els dos articles anteriors, es finança amb: 

a) Ingressos de dret privat.

b) Taxes i preus públics per a la prestació de serveis i per 
a la realització d’activitats de la seva competència.

c) Contribucions especials per a l’execució d’obres o per 
a l’establiment, ampliació o millora dels serveis de la 
seva competència.

d) Subvencions, multes i altres ingressos de dret públic.

e) Altres que procedeixin.

2. El Conselh Generau d’Aran participarà en els ingres-
sos de les noves divisions territorials de Catalunya pre-
vistes en els articles 90 i 91 de l’AECI, en la mateixa 
proporció en la qual exercirà les seves competències.

3. El Conselh Generau d’Aran pot rebre aportacions dels 
municipis aranesos.

4. El Conselh Generau d’Aran podrà tenir participació 
en els tributs d’altres àmbits administratius.

Títol VII. De la modificació o revisió  
d’aquesta llei

Article 73. Procediment

Les previsions d’aquesta Llei només poden ésser modi-
ficades, formalment o de fet, mitjançant el procediment 
següent: 
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anomenat de Cal Maco, instal·lacions que són clarament 
insuficients.

El Departament de Cultura ha comunicat a l’Ajuntament 
d’Igualada i a la Comissió Executiva per a la realitza-
ció del Museu de la Premsa de Catalunya que descarta 
el trasllat de l’Arxiu Històric Comarcal a l’edifici de La 
Igualadina Cotonera.

Cal tenir present que les actuals instal·lacions de l’Arxiu 
són clarament insuficients i que el trasllat a l’edifici de 
La Igualadina Cotonera comportaria una important revi-
talització del barri del Rec d’Igualada. Descartar aquest 
trasllat comporta alhora posar en perill la instal·lació del 
Museu de la Premsa de Catalunya, que ha rebut finança-
ment de l’Administració General de l’Estat per aquesta 
finalitat.

Les dificultats pressupostàries actuals poden justificar 
un retard en l’execució del trasllat, però en cap cas des-
cartar-ho.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Traslladar l’Arxiu Històric Comarcal, ubicat actual-
ment en l’edifici de Cal Maco de la Ciutat d’Igualada 
(Anoia), a l’edifici de La Igualadina Cotonera.

2. Establir un calendari per a l’execució de l’esmentat pro-
jecte, amb un diàleg previ amb l’Ajuntament d’Igualada.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Pere Calbó i Roca, diputat del GP del PPC; Alícia Ale-
gret i Martí, diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la presenta-
ció d’un pla de mesures de millorament de 
la qualitat de l’aire i sobre l’elaboració del 
Projecte de llei de la biodiversitat i del patri-
moni natural
Tram. 250-00602/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió i Grup Parlamentari Socialista
Reg. 16471 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergèn-
cia i Unió, Maria Dolors Rovirola i Coromí, diputada 
del GP de Convergència i Unió, Miquel Iceta i Llorens, 
portaveu del GP Socialista, Jordi Terrades i Santracreu, 
diputat del GP Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el trasllat de 
l’Arxiu Històric Comarcal de l’Anoia, a Igua-
lada, a l’edifici de La Igualadina Cotonera
Tram. 250-00601/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 16463 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, 
diputat, Alícia Alegret i Martí, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Cultura i Llengua.

Exposició de motius

L’edifici anomenat «La Igualadina Cotonera», que es 
troba a la ciutat d’Igualada (Anoia), és la fàbrica de ti-
pologia manxesteriana que es conserva més antiga de 
Catalunya, i l’únic edifici que ha sobreviscut de la tipo-
logia industrial primerenca. En els anys noranta, aquest 
edifici, exemple del patrimoni arquitectònic i industrial 
de la ciutat d’Igualada, va estar a punt de ser enderrocat.

L’Ajuntament d’Igualada va adquirir l’edifici i el va de-
clarar Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Després d’un 
procés llarg i feixuc, finalment l’edifici va ser declarat 
Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

La Igualadina Cotonera era una fàbrica de filats de cotó 
moguda per vapor, constituïda com a Companyia Fabril 
Igualadina l’any 1842 per dotze socis. La força motriu 
era el vapor, basant-se en les fortes expectatives que pro-
porcionava el subministrament de carbó procedent de 
Calaf. Malauradament aquest era de molt baixa qualitat 
i el 1857 la societat va fer fallida i se’n va crear una de 
nova, la societat anònima Igualadina Cotonera.

És un edifici singular perquè està aixecat seguint direc-
trius bàsicament de funcionalitat i racionalitat empresa-
rial i productiva. Disposa de cinc pisos amb una gran nau 
central rectangular, culminada a cada extrem per dues 
sales també rectangulars, perpendiculars a la principal.

Una vegada preservada la conservació de l’edifici, tot 
aquest procés no tindria sentit si aquest espai no se li 
dota d’un ús social. En aquest sentit, l’Ajuntament 
d’Igualada va impulsar un projecte de rehabilitació de 
l’edifici que hi contemplava els següents usos: a) el Mu-
seu de la Premsa de Catalunya, impulsat conjuntament 
amb la Fundació Comtes de Barcelona; b) un espai cí-
vic pel Barri de Sant Agustí; c) la instal·lació de l’Arxiu 
Històric Comarcal que actualment es troba en l’edifici 
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les aportacions del fons europeu per a la 
compra d’aliments per a les persones més 
necessitades
Tram. 250-00603/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup 
Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa, Subgrup 
Parlamentari de Solidaritat Catalana per la 
Independència, Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 16486 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignants d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Exposició de motius

Atesa l’actual conjuntura econòmica que incideix espe-
cialment a les persones més desafavorides i amb més 
risc d’exclusió social.

Atès que s’ha promogut una reducció del 75% del Fons 
Europeu per a la compra d’aliments per a les persones 
més necessitades, que suposarà passar d’un pressupost 
assignat a tot Europa de 480.000.000 euros de l’any 2011 
a 113.487.343 euros per a l’any 2012 i, per tant, d’un de-
creixement per a l’Estat espanyol que passarà a percebre 
18.084.154 euros per a l’any 2012 enfront dels 74.731.353 
euros que percep l’any 2011.

Atès que aquesta reducció d’aportacions europees d’ex-
cedent d’aliment agreujarà la situació de vulnerabilitat 
de les persones més desafavorides, ja de per si complica-
da, i de totes les entitats del Tercer Sector que treballen 
per atendre les necessitats bàsiques d’aquest col·lectiu en 
situació de risc social.

Atès que el passat dia 7 de juliol el Parlament Europeu 
va aprovar una Proposta de Resolució per la qual s’insta 
a la Comissió Europea, al Consell Europeu i als Estats 
membres a buscar una solució conjunta per als anys 2012 
i 2013.

Per aquests motius, els diputats sotasignants presenten 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de l’Estat 
a fer les gestions oportunes davant la Comissió Eu-
ropea i el Consell Europeu per assegurar el manteni-
ment de les aportacions del Fons europeu d’excedent 
d’aliments, doncs la previsió de reducció d’un 75% 
d’aquest Fons significarà agreujar la situació de risc 
social en la que es troben molts ciutadans i ciutada-

sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat.

Exposició de motius

Aquest Parlament ha debatut intensament en els darrers 
mesos a l’entorn de qüestions vinculades al Medi Ambi-
ent. En concret, s’han suscitat sengles debats en l’àmbit 
de la contaminació acústica i de l’estratègia de biodiver-
sitat.

És convenient fixar una posició inequívoca i de màxim 
consens a fi de determinar un calendari viable per tal 
que el Govern aprovi, d’una banda, el pla de mesures de 
millora de la qualitat de l’aire i, de l’altra, el projecte de 
llei de la biodiversitat i del Patrimoni natural.

Per aquests motius, els diputats sotasignats presenten la 
següent: 

Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Presentar davant del Parlament, al llarg de l’últim tri-
mestre de l’any 2011, un pla de mesures de millora de la 
qualitat de l’aire 2011-2015.

2. Iniciar els treballs tècnics i jurídics necessaris per ela-
borar el projecte de Llei de la Biodiversitat i del Patrimo-
ni Natural de Catalunya d’acord amb els objectius que 
actualment està impulsant la Unió Europea, basats en els 
acords de Nagoya, dins d’aquesta legislatura.»

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2011

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Maria Do-
lors Rovirola i Coromí, diputada del GP de CiU; Miquel 
Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Jordi Terrades i 
Santracreu, diputat del GP SOC
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2. Garantir que els tancaments dels serveis de cap de set-
mana i nocturn de la major part de CAP de la zona sa-
nitària de Sabadell no produeixin més col·lapse al Servei 
d’Urgències de l’Hospital Taulí i al CUAP Sant Fèlix.

3. Presentar, abans de finalitzar l’any 2011, un informe 
que contingui l’anàlisi de les necessitats i la programació 
d’actuacions per tal d’establir prioritats a l’hora de portar 
a terme les infraestructures sanitàries de Sabadell.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC, Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC, Montserrat Capde-
vila Tatché, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
l’Ajuntament de Gavà (Baix Llobregat) en la 
societat de control de l’aeroport de Barce-
lona - el Prat
Tram. 250-00605/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 16608 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

De la reunió de la Comissió bilateral Generalitat-Estat 
del passat 19 de juliol en van sortir avanços escassos 
però significatius que són culminació i continuació del 
treball del govern anterior. Entre ells es va començar a 
perfilar un acord en relació amb el nou model de gestió 
de l’aeroport del Prat.

Tots els grups es van manifestar sobre aquest acord. El 
conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluis Recoder, 
es va manifestar satisfet pels passos seguits a partir de 
la reunió de la Comissió bilateral Generalitat-Estat en 
matèria d’aeroports. En aquest sentit, va explicar que la 
concessió que es farà arran de la privatització de l’ae-
roport d’El Prat serà «en base a uns plecs de condici-
ons que s’han fet externament i que busquen un gestor 
que garanteixi un aeroport rendible, el més competitiu 
possible, amb el màxim nombre de vols i molts d’ells 
intercontinentals, i que competeixi amb Madrid». I és 
per això que ha reclamat la necessitat de que l’empre-
sa sigui distinta a la que es faci càrrec de l’aeroport de 
Barajas.

El principi d’acord per la creació de la futura socie-
tat de control preveu una majoria per les institucions 
catalanes (cinc dels nou membres). Dins d’aquestes 

nes en no poder cobrir les seves necessitats bàsiques 
d’alimentació.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2011

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Miquel 
Iceta Llorens, portaveu del GP SOC; Josep Enric Millo i 
Rocher, portaveu del GP del PPC; Anna Simó i Castelló, 
portaveu del GP d’ERC; Dolors Camats Luis, portaveu 
del GP d’ICV-EUiA; Alfons López i Tena, representant 
del SP de SI

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la qualitat del servei de l’atenció primària 
i de les urgències hospitalàries a Sabadell 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00604/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 16527 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El passat dia 15 de juliol la Junta de Portaveus de l’Ajun-
tament de Sabadell aprovà una Declaració Institucional 
en defensa del sistema sanitari públic d’atenció primà-
ria, en què es manifesta el compromís de la ciutat, en els 
darrers trenta anys, amb la millora de la xarxa sanitària 
i de centres d’atenció primària des de la proximitat, que 
l’ha dut a col·laborar amb la Generalitat avançant la cons-
trucció dels centres dels Merinals, Sant Oleguer i Sud i 
a comprometre’s en la construcció del nou CAP de Can 
Llong.

Davant l’anunci del Departament de Salut d’adoptar una 
sèrie de mesures de restricció pressupostària que afec-
taran nombrosos centres d’atenció primària de la zona 
sanitària, i de les repercussions que tindran en els serveis 
que percebran els ciutadans de Sabadell, l’Ajuntament ha 
manifestat el seu desacord i insta a que dites mesures 
tinguin el menor impacte possible en la ciutadania.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Garantir que qualsevol mesura de restricció de la des-
pesa sanitària no afectarà la qualitat del servei públic 
d’atenció primària.
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El mateix passa a la comarca del Ripollès, on el relleu del 
terreny i la fragmentació del territori mitjançant valls, 
dificulten la rapidesa dins les comunicacions viàries.

En el cas d’Empuriabrava trobem un territori amb un 
volum molt elevat de població, amb especial creixement 
durant els mesos d’estiu.

Eliminar aquests serveis d’ambulàncies vol dir que tota 
aquesta població deixarà de ser atesa per un servei d’am-
bulància d’urgències, amb la conseqüència inevitable de 
veure reduïda la qualitat en l’atenció mèdica i la capaci-
tat de resposta davant les urgències que es produeixin.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a mantenir en actiu el servei de transport sanitari 
d’urgències que presten les ambulàncies a Arbúcies, Ri-
poll i Empuriabrava.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2011

Carme Capdevila i Palau Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la conversió 
del centre d’atenció primària de Badia del 
Vallès (Vallès Occidental) en centre d’aten-
ció continuada i la reconsideració de la re-
ducció del servei d’ambulàncies
Tram. 250-00607/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 16839 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El passat 27 de juliol el Ple de l’Ajuntament de Badia del 
Vallès va aprovar un acord amb el següent contingut: 

«Amb la reorganització plantejada a la Sanitat Pública 
a la comarca del Vallès Occidental, des del 18 de juliol 
el Centre d’Atenció Primària de Badia del Vallès ha dei-
xat de prestar el servei d’atenció continuada de 24 hores, 
passant a ser el nou horari de 8 del matí a 12 de la nit.

Fora d’aquest horari els pacients han de ser atesos als 
centres sanitaris CUAP Ripollet, CUAP Sant Fèlix i a 
l’Hospital de Sabadell, Parc Taulí, o bé mitjançant el ser-
vei d’urgències domiciliaries 061 o urgències 112.

institucions s’ha anunciat la representació dels ajun-
taments del Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat 
i Viladecans, però en canvi no s’ha previst la inclusió 
del municipi de Gavà, que forma part de l’àrea d’afec-
tació de l’aeroport del Prat, tal com ha demanat al 
Ministeri de Foment i al Departament de Territori i 
Sostenibilitat el seu alcalde en representació del con-
sistori.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure, en 
el marc de les negociacions amb el Ministeri de Foment, 
l’Ajuntament de Gavà entre les autoritats locals represen-
tades en la futura societat de control de l’Aeroport del 
Prat.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Roberto 
Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC; Eva 
Granados Galiano, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el manteniment 
en actiu del transport sanitari d’urgències 
a Arbúcies (Selva), Ripoll i Empuriabrava, a 
Castelló d’Empúries (Alt Empordà)
Tram. 250-00606/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 16833 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent sobre el trans-
port sanitari d’urgències a Arbúcies, Ripoll i Empuria-
brava, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Salut.

Exposició de motius

Dins del context de retallades en el sector sanitari que 
proposa el Govern de la Generalitat s’acaba d’anunciar 
l’eliminació de les ambulàncies que presten servei d’ur-
gències a Arbúcies, Ripoll i Empuriabrava (Castelló 
d’Empúries).

Arbúcies és un municipi de la comarca de la Selva que, 
per la seva centralitat en la zona del Baix Montseny, 
dóna servei mitjançant l’ambulància que hi opera a di-
ferents municipis enclavats en una zona de muntanya, 
on l’accés a hospitals i altres centres sanitaris resulta 
difícil.
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la continuïtat de l’activitat de l’empresa 
Alstom, a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès 
Occidental)
Tram. 250-00608/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup 
Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa, Subgrup 
Parlamentari de Solidaritat Catalana per la 
Independència, Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 16840 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació.

Exposició de motius

El grup empresarial francès Alstom és capdavanter en la 
fabricació de material de transport ferroviari i generació i 
transmissió d’energia elèctrica. Catalunya compta amb la 
factoria de Santa Perpètua de la Mogoda, dedicada a la fa-
bricació d’equipament ferroviari. L’empresa ha rebut coman-
des tant de la Generalitat com de l’Ajuntament de Barcelona, 
tot i què ara el 70% de la producció es destina a l’exportació.

El passat mes de març el grup va anunciar que eliminaria 
1.380 llocs de treball dels centres ubicats a Itàlia, Alema-
nya i Espanya. Segons aquest anunci, la fàbrica de Santa 
Perpetua de la Mogoda es veuria afectada amb la supres-
sió de 400 llocs de treball dels 900 amb els que comptes.

L’empresa argumenta que l’objectiu de la reducció de la 
plantilla és fer front a la disminució de les comandes de 
trens i equipament ferroviari per part, principalment, de 
les empreses o administracions públiques que gestionen, 
en diferent països, els serveis ferroviaris. Tot i què el 
nombre de nous contractes amb països de llatinoamèrica 
s’ha incrementat.

En aquests moments ja s’està aplicant un expedient de re-
gulació d’ocupació de la jornada, acceptat per la planti-
lla, que preveu una reducció de la jornada de fins el 45% 
el 2011 i de fins el 70% el 2012. I un ERO de suspensió 
temporal i la posterior jubilació dels treballadors majors 
de cinquanta vuit anys abans de l’estiu passat.

Així mateix, l’empresa, els representants dels treballa-
dors i el Govern de la Generalitat van acordar, en el marc 
del Pla de viabilitat de l’acord sobre l’ERO, incloure els 
Acords Tecnològics de 2007, com a pla industrial com-
plementari a l’expedient. Aquests acords preveien, entre 
d’altres, el manteniment de cent enginyers i tècnics i la 
realització d’inversions tecnològiques i d’investigació.

L’empresa no ha complert amb la totalitat dels esmentats 
acords. Les inversions compromeses no s’han realitzat 

Alhora, el servei d’ambulàncies ha patit una reducció de 
64 hores al nostre sector sanitari, i això comportarà que, 
de les dues ambulàncies que hi ha físicament a Badia, 
una passi a donar servei de 6 del matí a 2 i l’altre de 10 
a 6, afectant de forma important al servei que es dóna a 
la població i la qualitat d’aquest servei, tenint en comp-
te que la situació s’ha vist agreujada pel tancament de 4 
sales a l’Hospital de Sabadell, cosa que provoca un dre-
natge més lent en les ambulàncies que arriben, fent que 
quedin retingudes allà fins que s’atén al malalt endarre-
rint, encara més, la seva atenció.

La nostra població té una dificultat afegida que ens di-
ferencia d’altres ciutats metropolitanes pel que fa als 
desplaçaments mitjançant transport públic, sobretot en 
horari nocturn, i que aquesta situació d’aïllament per la 
inexistència de transport públic nocturn farà que part 
de la nostra ciutadania, bé per la seva edat avançada, bé 
per la seva situació socioeconòmica (que els impedeix 
tenir vehicle privat) es veurà impossibilitada, donada la 
manca de transport públic, a anar als centres CUAPS de 
Sabadell o Ripollet.

Aquests problemes de mobilitat s’agreugen, a més amb 
la reducció del servei d’ambulàncies abans esmentat, di-
ficultant més encara el accés de part de la nostra ciutada-
nia al servei d’urgències.

La desaparició dels serveis d’urgència a diverses locali-
tats vallesanes agreuja el col·lapse que pateixen els ser-
veis d’urgències de l’Hospital de Sabadell i dels CUAP 
Ripollet i CUAP Sant Fèlix.»

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Que el centre d’atenció primària de Badia del Vallès 
torni a ser un centre d’atenció continuada les 24 hores i 
que es reconsideri la reducció del servei d’ambulàncies.

2. Que s’obri una taula de debat entre representants del 
Departament de Salut, de l’Ajuntament de Badia del Va-
llès i de professionals de la Salut per tractar conjunta-
ment possibles solucions alternatives a les proposades 
pel CatSalut.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté i Guasch, diputat del GP SOC; Montserrat Cap-
devila Tatché, diputada del GP SOC
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Proposta de resolució sobre l’increment de 
les mesures d’investigació i vigilància dels 
grups d’extrema dreta, xenòfobs i racistes
Tram. 250-00609/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16848 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El Departament d’Interior esta portant a terme els dar-
rers mesos un seguit d’actuacions destinades a evitar que 
les persones que exerceixen la prostitució siguin vistes al 
costat de les carreteres sense intentar arribar a les arrels 
del problema, a reprimir el denominat top manta sense 
proposar mesures socials alternatives, o a reprimir i de-
nunciar a les persones que protesten quan es produeixen 
desnonaments. En canvi, el Conseller d’Interior no s’ha 
pronunciat sobre una qüestió molt més greu que preocu-
pa a tots els governs i les policies d’Europa: l’increment 
d’activitats violentes de grups d’extrema dreta xenòfoba, 
com ha posat dissortadament de manifest la matança de 
Noruega. És per això que semblaria lògic que el Depar-
tament d’Interior i el Cos de Mossos d’Esquadra extre-
messin la vigilància sobre possibles activitats delictives 
de grups d’extrema dreta a Catalunya, inclosos els que es 
presenten a les eleccions.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Departament d’Interior a: 

1. Incrementar les mesures d’investigació i vigilància en 
relació a possibles activitats delictives dels grups d’ex-
trema dreta, xenòfobs o racistes que actuen a Catalunya.

2. Informar al Parlament, a la Comissió d’Interior, o en 
el seu cas, a la Comissió de Matèries Secretes i Reserva-
des, de les investigacions que el Cos de Mossos d’Esqua-
dra estigui realitzant en relació a les activitats presump-
tament delictives d’aquests grups d’extrema dreta.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA 

en el conceptes acordats. El nombre de personal engi-
nyer i tècnic ha disminuït de forma notable.

El sector ferroviari és estratègic pel futur industrial de 
Catalunya i pel desenvolupament d’un sistema de mobili-
tat modern i adaptat a les necessitats de la societat i l’eco-
nomia catalanes i al repte de la sostenibilitat ambiental. 
Catalunya es troba a la cua d’Europa en km de ferrocarril 
per habitant amb una dotació que és la meitat de la mit-
jana europea. El 91% de les mercaderies es mouen per 
carretera, front a un 76% de mitjana a la Unió Europea.

Per altra banda són evidents les necessitats de renovació 
i modernització dels equipaments ferroviaris, gestionats 
per Renfe, i de les infraestructures ferroviàries, gestio-
nades per ADIF.

En aquest sentit el Pacte Nacional per a les Infraestruc-
tures preveu entre els seus objectius: «estendre la xarxa 
ferroviària de rodalies a les principals àrees urbanes de 
Catalunya i impulsar les modalitats del tramvia, del tren 
tramvia, del metro regional i del metro comarcal arreu 
del territori». I «millorar la mobilitat de mercaderies im-
pulsant-ne el transport ferroviari que ha d’assolir quotes 
superiors al 10%».

Per aquests motius, els Grup Parlamentaris sotasignants 
presenten la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Realitzar totes les actuacions necessàries, al màxim 
nivell, davant del grup Alstom per tal de garantir la con-
tinuïtat de l’activitat de la factoria de Santa Perpètua de 
la Mogoda i el manteniment dels llocs de treball.

2. Fer seguiment i realitzar totes les gestions necessà-
ries per tal que el grup Alstom doni ple compliment als 
Acords Tecnològics de l’any 2007, que es van incloure en 
el pla de viabilitat de l’acord sobre l’ERO temporal del 
passat 15 de juliol de 2010 com a pla industrial comple-
mentari a l’expedient.

3. Impulsar un clúster estratègic del ferrocarril per po-
tenciar el sector ferroviari a Catalunya.

4. Activar, a través del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció, tots els instruments a l’abast del Govern en l’àmbit 
de política industrial per a la prevenció de deslocalitza-
cions i de suport a projectes empresarials per garantir 
la continuïtat de l’activitat productiva a Santa Perpètua.

5. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les inversions 
previstes en el pla de millora de rodalies de Barcelona.

6. Desplegar les inversions ferroviàries del nou PDI 
2011-2020 que ja s’està redactant des de l’ATM.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2011

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Miquel 
Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep Enric Mi-
llo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Anna Simó i 
Castelló, portaveu del GP d’ERC; Dolors Camats Luis, 
portaveu del GP d’ICV-EUiA; Alfons López i Tena, re-
presentant del SP de SI; Albert Rivera Díaz, president-
representant del SP C’s
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Reconsiderar la decisió del tancament del CAP Sanfe-
liu durant l’estiu, donades les característiques del barri i 
la gent que hi viu.

2. Reunir els diferents Òrgans del Govern Territorial de 
Salut de L’Hospitalet i El Prat, per tal que puguin defi-
nir-se sobre la situació.

Palau del Parlament, 2 d’agost de 2011

Dolors Camats Luis Mercè Civit Illa
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del CAP Badia del Vallès i la reconsideració 
de la reducció del servei d’ambulàncies
Tram. 250-00611/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16881 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Mercè Civit Illa, dipu-
tada 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 Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Amb la reorganització plantejada a la Sanitat Pública a 
la comarca del Vallès Occidental des del 18 de juliol, el 
Centre d’Atenció Primària de Badia del Vallès ha dei-
xat de prestar el servei d’atenció continuada de 24 hores, 
passant a ser el nou horari de 8 del matí a 12 de la nit.

Fora d’aquest horari els pacients han de ser atesos als 
centres sanitaris CUAP Ripollet, CUAP Sant Fèlix i a 
l’Hospital de Sabadell Parc Taulí, o bé mitjançant el ser-
vei d’urgències domiciliaries 061 o urgències 112.

Atès que, alhora, el servei d’ambulàncies ha patit una re-
ducció de 64 hores al nostre sector sanitari. I això com-
portarà que, de les dues ambulàncies que n’hi han física-
ment a Badia, una passi a donar servei de 6h a 2h i l’altre 
de 10h a 6h, afectant de forma important al servei que es 
dóna a la població i la qualitat d’aquest servei, tenint en 
compte que la situació s’ha vist agreujada pel tancament 
de 4 sales a l’Hospital de Sabadell, cosa que provoca un 
drenatge més lent en les ambulàncies que arriben, fent 

Proposta de resolució sobre la reconside-
ració del tancament del CAP Sanfeliu, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00610/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16880 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Mercè Civit Illa, dipu-
tada 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 Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Segons diuen i amb l’argument de la disminució de vi-
sites durant l’estiu, el Departament de Salut ha iniciat 
una ordenació de l’atenció urgent que s’ofereix des dels 
centres d’atenció primària, i un ajustament dels serveis 
i horaris dels mateixos. Això significarà el tancament o 
reducció horària d’alguns centres d’atenció primària de 
l’Hospitalet.

Atès que aquesta ordenació no es pot separar del context 
actual de retallades pressupostàries, que ens deien que 
no havien d’afectar a la qualitat del servei.

Atès que aquests canvis s’han acordat sense tenir en 
compte el territori, ni els diferents òrgans de participació 
com el Consell de Salut del Govern Territorial de Salut 
de l’Hospitalet - El Prat, que no s’ha convocat des de la 
seva constitució ara fa un any.

Vist que la reordenació aplicada, no té en compte els ma-
teixos principis que pretén seguir, com ara l’existència 
d’alternatives d’atenció properes, el que es més punyent 
en els casos del tancament del CAP Sanfeliu, la limitació 
dels horaris al CAP Gornal; o la limitació de les urgènci-
es al CAP Florida, que ja va patir una retallada amb l’en-
trada en funcionament del Centre d’Urgències d’Atenció 
Primària (CUAP) Pura Fernández, que difícilment, es 
pot considerar com una alternativa propera per qui no té 
mitjans de locomoció propis.

Atès que en el cas del CAP Sanfeliu, el perjudici és més 
gran, ja que el criteri de proximitat no pot prescindir de 
l’orografia de la zona, especialment dificultosa per a la 
gent gran.

Atès que cal una millora de l’Atenció Primària, que pot 
implicar reordenacions del servei, però sempre després 
d’escoltar l’opinió dels professionals que hi treballen i de 
la població que l’utilitza, i amb l’objectiu de millorar-la, 
no simplement d’estalviar.

Atès que les retallades en Atenció primària provocaran, 
amb tota probabilitat, un increment injustificat i inefici-
ent, d’urgències a centres hospitalaris, que ja es troben en 
situacions límit a causa de les retallades pressupostàries.
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lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Davant les mesures d’austeritat posades en marxa per la 
Generalitat de Catalunya al nostre territori, que afecten 
o podrien afectar els compromisos que en matèria de Sa-
lut la Generalitat té amb el nostre municipi.

Atès que l’article 43 de la Constitució Espanyola reco-
neix el dret a la protecció de la Salut; i al seu torn, l’ar-
ticle 23 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya garanteix 
el dret d’accés en condicions d’igualtat i gratuïtat als ser-
veis sanitaris de responsabilitat pública.

Atès que la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya 
(LOSC art. 6.2.b) garanteix la salut com a dret inaliena-
ble de la població catalana.

Atès que per a fer efectiu aquest dret es creà el Servei 
Català de la Salut (SCS) com a eix fonamental de l’orde-
nació Sanitaria de Catalunya i que l’art. 7.1 de la LOSC 
atribueix a aquest òrgan com a funció específica l’orde-
nació, la planificació i la programació sanitàries, la dis-
tribució dels recursos econòmics afectes al finançament 
dels serveis sanitaris i l’establiment d’acords convenis i 
contractes amb entitats no administrades per la Gene-
ralitat de Catalunya, com és el cas del CAP d’Olesa de 
Montserrat.

Atès que és en mèrits d’aquestes competències que en 
l’àmbit de l’Atenció Primària de la Salut, el SCS ordena i 
planifica l’activitat que compra als diferents proveïdors. 
Això es tradueix en el cas del Centre d’Atenció Primària 
(CAP) d’Olesa de Montserrat en el fet que aquesta activi-
tat es comprà a la Mútua de Terrassa, que gestiona el dis-
positiu sota els seu risc i ventura, per la via d’un contrac-
te de compra d’activitat, adjudicat per concurs públic.

Atès que aquest contracte, calculat i atorgat com a con-
seqüència de la planificació del SCS efectuada en funció 
de factors geogràfics, demogràfics, socials i altres, de-
termina el nombre i la naturalesa de les assistències que 
el SCS compra per atenció ambulatòria, domiciliaria, 
urgències i atenció continuada fora de l’horari habitual 
(36 hores distribuïdes en dos torns de tarda i nit. És a 
dir, l’activitat prestada de nit). Per aquesta activitat és 
fixa un preu global i el CAP s’autogestiona per dispensar 
l’assistència contractada, llevat en allò que fa referència 
al personal afecte al servei, ja que aquest aspecte està 
establert reglamentàriament: tant la classe de professi-
onals com el nombre de personal sanitari, assistencial i 
d’administració.

Atès que en aquest context de crisis econòmica i de deute 
i dèficit públics, el SCS ha aplicat ajustaments en forma 
de baixar la tarifa del servei assistencial que compra, la 
quantitat d’activitat comprada i el règim de prestació. Per 
tant, els CAPS no poden tancar o deixar d’atendre ur-
gències nocturnes unilateralment, si no és a través d’una 
modificació del contracte amb el CatSalut.

Atès que el SCS és competent per aplicar els ajustos en 
la compra d’activitat que s’anuncien si responen a crite-
ris de planificació, programació i ordenació degudament 
motivats, garanteixen els drets constitucional, estatutària 

que quedin retingudes allà fins que s’atén al malalt en-
darrerint, encara més, la seva atenció.

A més a més la nostra població té una dificultat afegida, 
que ens diferencia d’altres ciutats metropolitanes pel que 
fa als desplaçaments mitjançant transport públic, sobre-
tot en horari nocturn. I que aquesta situació d’aïllament 
per la inexistència de transport públic nocturn farà que 
part de la nostra ciutadania, bé per la seva edat avan-
çada, bé per la seva situació socioeconòmica (que els 
impedeixi tenir vehicle privat) es veurà impossibilitada 
donada la manca de transport públic, ha anar als centres 
CUAPS de Sabadell o Ripollet.

Atès que aquests problemes de mobilitat s’agreugen, a 
més, amb la reducció del servei d’ambulàncies abans 
esmentat, dificultant més encara el accés de part de la 
nostra ciutadania al servei d’urgències.

Atès que la desaparició dels serveis d’urgència a diver-
ses localitats vallesanes agreuja el col·lapse que pateixen 
els serveis d’urgències de l’Hospital de Sabadell i dels 
CUAP Ripollet i CUAP Sant Fèlix.

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 de la Gene-
ralitat a: 

1. Que el centre d’atenció primària de Badia del Vallès 
torni a ser un centre d’atenció continuada les 24 hores i 
que es reconsideri la reducció del servei d’ambulàncies.

2. Que s’obri una taula de debat entre representants de 
la conselleria, de l’ajuntament i professionals de la Salut 
per tractar conjuntament possibles solucions alternatives 
a les proposades per CATSALUT.

Palau del Parlament, 2 d’agost de 2011

Dolors Camats Luis Mercè Civit Illa
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei al CAP Olesa de Montserrat i el 
millorament del servei a l’Hospital de Mar-
torell
Tram. 250-00612/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16882 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Mercè Civit Illa, dipu-
tada 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 Par-
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Que no modifiqui l’horari d’atenció al nostre Centre 
d’Assistència Primària. I, per tant, el manteniment de la 
plantilla i les condicions laborals i econòmiques d’aquesta.

2. Instar al Departament de Salut del Govern de la Gene-
ralitat a mantenir les inversions previstes en els serveis 
sanitaris en la zona del Baix Llobregat Nord, singular-
ment els referents a un nou hospital comarcal.

3. Instar al govern de la Generalitat la millora de la pres-
tació de serveis a l’Hospital de Martorell, el manteni-
ment de la plantilla i les condicions laborals i econòmi-
ques d’aquesta.

4. Rebutjar les mesures que el Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM) vol aplicar als serveis de transport sa-
nitari d’urgències i al transport sanitari no urgent, que 
impliquin un increment en el temps d’espera o un empit-
jorament en el servei.

5. Dur a terme un procés dialogat amb el món local per 
consensuar qualsevol aspecte que afecti als serveis bà-
sics a la ciutadania, per tal de mantenir la qualitat dels 
serveis.

Palau del Parlament, 2 d’agost de 2011

Dolors Camats Luis Mercè Civit Illa
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA 

i legalment consagrats en matèria de salut, i s’articulen 
per via de les modificacions contractuals corresponents.

Atès, però, que es desconeixen no només els criteris apli-
cats per dur a terme els ajustos, sinó també l’afectació 
final, a nivell de prestació d’activitat; atès que d’acord 
amb la LOSC correspon al SCS tenir cura de l’òptima 
distribució dels mitjans i la coordinació de tot el dispo-
sitiu sanitari.

Atès que la salut a tots nivells és un servei públic de ca-
ràcter essencial que legalment s’ha de garantir i al que 
no li són possibles determinats ajustaments; atès que les 
administracions públiques actuen subjectes als principis 
de publicitat i transparència.

Atès que ha estat la pròpia Generalitat qui ha quantificat 
aquesta retallada en un 10% en els pressupostos per salut 
d’aquest any 2011 i que el projecte del Departament de 
Salut, respecte de les mesures d’estalvi, pot significar un 
la conculcació del principi d’una sanitat pública de qua-
litat, equitativa i eficaç.

Atesa la voluntat del Departament de Salut de la Genera-
litat de Catalunya de reduir l’horari d’atenció del Centre 
d’Assistència Primària d’Olesa de Montserrat, tancant 
les urgències ambulatòries totes les nits entre les 00 ho-
res i les vuit del matí.

Atès que aquesta reducció afecta de forma substancial 
l’atenció sanitària del nostre poble, la qual lluny d’estar 
ben dimensionada pateix alguns dèficits importants, tal 
com ha assenyalat reiteradament l’Ajuntament d’Olesa de 
Montserrat.

Atès que el CAP d’Olesa patirà, a més, la incorporació 
de 668 pacients més –molts d’ells amb importants ne-
cessitats assistencials i patologies cròniques– procedents 
del Grup MUTUAM que, fins aquest mes de juliol, ha 
prestat servei en el nostre municipi. I atès que aquesta 
incorporació es verifica en unes condicions objectiva-
ment deficients, la qual cosa significarà la saturació del 
Centre.

Atès els efectes que poden tenir les preteses mesures 
d’estalvi sobre l’atenció als pacients i sobre els treballa-
dors, com ara la reducció de personal o l’augment de les 
llistes d’espera.

Atès que la retallada podria significar un pas més en el 
desmantellament del model sanitari públic.

Atesa la manca d’informació dels Ajuntaments, com a 
nivell d’administració més proper a la població afectada 
per les mesures; i atesa la competència pròpia d’aquests 
en la participació en la gestió de l’atenció primària de la 
salut a l’empara del que disposen els articles 68.1.c) de la 
LOSC i 66.3.i) de la LMRLC. Entenent, en conseqüèn-
cia que aquest tipus de decisions no es pot prendre de 
manera unilateral sense conèixer a fons les afectacions 
reals i que cal un procediment dialogant per arribar a 
una solució consensuada amb els Ajuntaments afectats, 
tot fent efectives les atribucions normatives de les admi-
nistracions locals.

Atès el grau i nivell de preocupació de la ciutadania pels 
ajustaments que s’aplicaran, generant àdhuc mobilitzaci-
ons i alarma social

Fascicle segon
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ja que el seu capital és totalment públic i es dota de fons 
que provenen dels pressupostos anuals d’aquesta entitat 
municipal. Això comporta que l’únic accionista de les 
societat sigui el propi Consell Comarcal del Barcelonès.

Com passa a la resta de consells comarcals, el pressupost 
del Consell Comarcal del Barcelonès prové en la seva gran 
majoria de transferències corrents i de capital provinents 
de la Generalitat de Catalunya. Més d’una tercera part del 
pressupost comarcal prové de transferències de la Genera-
litat. El 57% dels ingressos liquidats del Consell Comar-
cal ha procedit de la Generalitat de Catalunya l’any 2010, 
12 milions d’euros en forma de transferències corrents i 1 
milió d’euros en forma de transferències de capital, sobre 
un pressupost liquidat de 22,9 milions d’euros

Els recursos públics que la Generalitat transfereix al 
consell comarcal van destinats entre altres àmbits a 
implementar competències en matèria d’ensenyament. 
L’any 2010 el consell comarcal del Barcelonès va rebre 
7,4 milions d’euros per les seves competències delega-
des en matèria d’ensenyament, i més d’un milió d’euros 
pel manteniment de les rondes de Barcelona també l’any 
2010. Una altra part del fons que provenen de la Gene-
ralitat van destinats a competències pròpies del consell 
comarcal, i també a fer front les transferències internes 
existents entre el consell comarcal i el grup Regesa i 
la societat Marina Badalona SA a través de l’encàrrec 
d’obres i serveis.

Així mateix cal destacar que Regesa va rebre directa-
ment del Govern de la Generalitat 8,3 milions d’euros 
a l’any 2010, arribant als 12 milions d’euros l’any 2009.

La societat Regesa, de la que el Consell Comarcal del 
Barcelonès és propietari del 100% del seu capital, amb 
una inversió de 6,5 milions d’euros acumula pèrdues du-
rant els anys 2009 i 2010 per un import de 4,8 Milions 
euros, el que posa en perill la continuïtat de l’empresa.

Per la seva part, la societat Regesa Aparcaments i Ser-
veis, l’any 2010 va ser adjudicatària d’obra pública de la 
Generalitat. Concretament va construir un equipament 
educatiu i un centre d’atenció primària, el CAP de Trini-
tat Vella. Per aquestes obres aquesta societat va facturar 
a la Generalitat en concepte de «ingressos de gestió» fins 
a un 25% del cost d’aquestes obres públiques, el que va 
representar un increment del cost d’aquests equipaments 
en l’esmentat 25%, en un any clarament marcat per la 
crisi econòmica.

Tot i que aparentment pot semblar que la Generalitat no 
té interessos directes en el grup Regesa del Consell Co-
marcal del Barcelonès, veiem com part de les transfe-
rències dirigides al consell comarcal ajuden a mantenir 
l’activitat d’aquestes societats i es mantenen importants 
relacions mercantils i professionals d’aquest ens local, 
i com a través d’adjudicacions la Generalitat encarrega 
la construcció d’equipaments titularitat seva a empreses 
que formen part de l’entramat empresarial del Consell 
Comarcal del Barcelonès. A més de la gestió que Mari-
na Badalona SA fa de la concessió de la Generalitat per 
explotar el port esportiu de Badalona. Tot això justifica 
que si es detecten possible irregularitats en la gestió em-
presarial, la Generalitat pugui tenir interessos en l’acla-
riment d’aquests fets.

3.10.63. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER 
A ENCOMANAR UN INFORME A 
LA SINDICATURA DE COMPTES 
O ALTRES ACTUACIONS

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sin-
dicatura de Comptes de l’elaboració d’un 
informe de fiscalització relatiu a la gestió 
comptable, les despeses, els contractes i 
els convenis de les societats i els organis-
mes del Grup Consell Comarcal del Barce-
lonès de l’exercici de 2005 ençà
Tram. 253-00003/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 16836 / Admissió a tràmit i tramesa a 
la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 
Mesa del Parlament, 29.08.2011

Procediment: l’establert als articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament

Alicia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta, Josep Enric 
Millo i Rocher, portaveu, Maria de los Llanos de Luna 
Tobarra, portaveu adjunta, Pere Calbó i Roca, diputat, Mª 
Dolors Montserrat i Culleré, diputada, María José Gar-
cía Cuevas, diputada, Eva García Rodríguez, diputada, 
Dolors López Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, 
diputada, Alícia Alegret Martí, diputada, Jordi Cornet i 
Serra, diputat, Juan Bertomeu i Bertomeu, diputat, Santi 
Rodríguez i Serra, diputat, Rafael Luna Vivas, diputat, 
Pedro Chumillas Zurilla, diputat, Josep Llobet Navarro, 
diputat, Rafael López Rueda, diputat, José Antonio Coto 
Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 168.2 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de la Sindicatura de Comptes.

Exposició de motius

El Consell Comarcal del Barcelonès desenvolupa part 
de la seva activitat a través de diverses empreses. D’una 
banda, Regesa, dedicada a la gestió urbanística, pro-
moció i rehabilitació d’habitatges, i d’una altra Regesa 
Aparcaments i Serveis SA, que té com a missió la cons-
trucció i gestió d’aparcaments. Ambdues societats mer-
cantils són íntegrament comarcals. I per últim, Marina 
de Badalona SA, que és una societat participada en un 
50% amb l’Ajuntament de Badalona que té com a objec-
tiu la construcció i gestió del port esportiu de Badalona i 
la transformació del litoral d’aquest municipi. Totes tres 
societats formen l’anomenat Grup Consell Comarcal del 
Barcelonès.

El grup Regesa, format per Regesa i Regesa Aparca-
ments i Serveis SA, per la seva forma jurídica actua 
amb independència orgànica del Consell Comarcal del 
Barcelonès, tot i que aquesta independència és relativa 
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/09

Renúncia de la condició de diputat

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 29 d’agost 
de 2011, d’acord amb l’article 17.a) del Reglament, ha 
pres nota de la renúncia a la seva condició de diputat al 
Parlament de Catalunya de Josep Llobet Navarro (reg. 
17014), del G. P. del Partit Popular de Catalunya, amb 
efectes del 29 d’agost de 2011.

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2011

La secretària segona La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català

N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 
4.67.

4.45.03. DIPUTACIÓ PERMANENT

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/09

Substitució de membres del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió
Reg. 17000 / Coneixement: Mesa de la 
Diputació Permanent, 26.08.2011

Baixa: Antoni Fernàndez Teixidó

Alta: Ferran Falcó i Isern

Substitució de membres del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 17001 / Coneixement: Mesa de la 
Diputació Permanent, 26.08.2011

Baixa: Alícia Sánchez-Camacho Pérez

Alta: Maria de los Llanos de Luna Tobarra

Possibles irregularitats ja detectades i posades en conei-
xement a través d’al·legacions presentades aquest mes de 
juliol de 2011 en el procés del compte general del Con-
sell Comarcal del Barcelonès.

És per això, i en aquest context, doncs, que amb l’objec-
tiu de clarificar l’estat del Grup Consell Comarcal del 
Barcelonès, el Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, en compliment del principi de transparèn-
cia que informa i ha de regir la gestió pública, conside-
ra convenient instar al màxim òrgan fiscalitzador dels 
comptes de les Administracions i les entitats públiques 
de Catalunya, la Sindicatura de Comptes, a què dicta-
mini sobre la contractació, les despeses efectuades, i en 
definitiva sobre els comptes de les societats i òrgans que 
formen part del Grup Consell Comarcal del Barcelonès, 
des de l’exercici 2005 a ençà.

Per aquests motius, els grup sotasignats presenten la se-
güent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura 
de Comptes a què, de conformitat amb el que disposa la 
Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comp-
tes, procedeixi a l’elaboració d’un informe de fiscalitza-
ció del Grup Consell Comarcal del Barcelonès des de 
l’exercici 2005 a ençà relatiu a la gestió comptable, les 
despeses, els contractes i els convenis de les seves soci-
etats i organismes.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2011

Alicia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta; Josep Enric 
Millo i Rocher, portaveu; Maria de los Llanos de Luna 
Tobarra, portaveu adjunta; Pere Calbó i Roca, diputat; 
Mª Dolors Montserrat i Culleré, diputada; María José 
García Cuevas, diputada; Eva García Rodríguez, dipu-
tada; Dolors López Aguilar, diputada; Marisa Xandri 
Pujol, diputada; Alícia Alegret Martí, diputada; Jordi 
Cornet i Serra, diputat; Juan Bertomeu i Bertomeu, dipu-
tat; Santi Rodríguez i Serra, diputat; Rafael Luna Vivas, 
diputat; Pedro Chumillas Zurilla, diputat; Josep Llobet 
Navarro, diputat; Rafael López Rueda, diputat; José An-
tonio Coto Roquet, diputat del G. P. del PPC

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 06.09.2011 al 14.09.2011).

Finiment del termini: 15.09.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.08.2011.
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Així mateix el Grup Parlamentari proposa al diputat 
Ferran Falcó Isern com a portaveu de la Comissió del 
Síndic de Greuges, ja que la diputada Dolors Rovirola i 
Coromí presenta la renúncia al seu càrrec.

Palau del Parlament,  28 de juliol de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
32/IX, sobre la concentració de les depen-
dències dels diferents serveis i unitats dels 
departaments de la Generalitat per a redu-
ir costos
Tram. 290-00025/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 16872 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que 
disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 1 mes del termini per a la presentació de 
l’informe de compliment de la Resolució 32/IX amb nú-
mero de tramitació 290-00025/09, sobre la concentració 
de les dependències dels diferents serveis i unitats dels 
departaments de la Generalitat per a reduir costos.

Barcelona, 28 de juliol de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Economia i Co-
neixement (reg. 16872).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga d’un mes més 
del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
18.11.2011, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.08.2011.

Substitució de membres del Grup Parlamen-
tari Socialista
Reg. 17003 i 17004 / Coneixement: Mesa 
de la Diputació Permanent, 26.08.2011

Baixa: Miquel Iceta i Llorens

Alta: Jaume Collboni i Curado

Baixa: Rocio Martínez-Sampere Rodrigo

Alta: Eva Granados Galiano

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió de Justícia
Tram. 410-00004/09

Substitució de diputats
Reg. 16466 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 
40 i concordants del Reglament del Parlament, comunica 
la nova designació a la Comissió de Justícia del I’I. Sra. 
Beth Abad i Giralt.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió del Síndic de 
Greuges
Tram. 412-00004/09

Substitució de diputats
Reg. 16838 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 
40 i concordants del Reglament del Parlament, comunica:

Que la I. Sra. Dolors Rovirola i Coromí ha estat substitu-
ïda com a membre de la Comissió del Síndic de Greuges 
per l’I. Sr. Ferran Falcó Isern.
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D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 104/IX, sobre l’ampliació de 
l’Hospital de Viladecans (núm. tram. 290-00095/09), us 
informo del següent: 

El Departament de Salut ha mantingut en tot moment a 
la seva programació l’ampliació de l’Hospital de Vilade-
cans. Aquesta actuació està recollida al pla d’execució 
d’inversions en infraestructures sanitàries (PEIIS) del 
Servei Català de la Salut (CatSalut).

La redacció del projecte de l’ampliació de l’hospital ha 
estat licitada i adjudicada, i ha finalitzat la redacció d’un 
projecte bàsic que es troba en fase de supervisió.

En aquests moments, s’està analitzant i revisant el con-
junt del dimensionat dels equipaments hospitalaris del 
Baix Llobregat, entre els quals es troba l’Hospital de 
Viladecans. Del resultat d’aquest anàlisi, i a la vista del 
projecte bàsic esmentat, poden derivar-se modificacions 
en el programa de l’ampliació de l’hospital.

Una vegada determinades les modificacions del progra-
ma, es preveu donar continuïtat al projecte executiu de 
l’ampliació de l’hospital tan bon punt les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin.

Barcelona, 26 de juliol de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
107/IX, sobre la redacció del projecte exe-
cutiu d’un nou hospital a Vilanova i la Geltrú 
(Garraf)
Tram. 290-00098/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 16672 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00098/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 107/IX, 
sobre la redacció del projecte executiu d’un nou hospital 
a Vilanova i la Geltrú (Garraf).

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 107/IX, sobre la redacció del 
projecte executiu d’un nou hospital a Vilanova i la Gel-
trú (Garraf) (núm. tram. 290-00098/09), us informo del 
següent: 

El Govern de la Generalitat ha estudiat la situació de les 
diferents inversions sanitàries previstes al territori per 
establir una priorització i reprogramació, ateses les con-
seqüències derivades de la situació econòmica, d’acord 
amb els pressupostos de la Generalitat aprovats pel Par-

Control del compliment de la Resolució 
102/IX, sobre la construcció de l’Hospital 
Ernest Lluch, a Cerdanyola del Vallès (Va-
llès Occidental)
Tram. 290-00094/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 16670 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00094/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 102/IX, 
sobre la construcció de l’Hospital Ernest Lluch, a Cerda-
nyola del Vallès (Vallès Occidental).

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 102/IX, sobre la construcció 
de l’Hospital Ernest Lluch, a Cerdanyola del Vallès (Va-
llès Occidental) (núm. tram. 290-00094/09), us informo 
del següent: 

El Govern de la Generalitat ha estudiat la situació de 
les diferents inversions sanitàries previstes al territori, 
conjuntament amb les regions sanitàries, per establir 
una priorització i reprogramació, ateses les conseqüèn-
cies derivades de la situació econòmica, d’acord amb els 
pressupostos de la Generalitat aprovats pel Parlament i 
amb el criteri de mantenir i en allò possible millorar la 
qualitat de l’atenció sanitària..

Tenint present aquest criteri, cal dir que fins ara es dis-
posa d’un projecte bàsic ampliat que permet continuar 
amb les actuacions necessàries per realitzar el concurs 
de contractació de la gestió per concessió dels serveis 
públics sanitaris a prestar a l’Hospital Ernest Lluch, in-
cloent-hi també la seva construcció.

Barcelona, 26 de juliol de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
104/IX, sobre l’ampliació de l’Hospital de Vi-
ladecans
Tram. 290-00095/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 16671 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00095/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 104/IX, 
sobre l’ampliació de l’Hospital de Viladecans.
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En aquests moments, i valorant l’incompliment de Rya-
nair amb la Generalitat, el Govern ha decidit congelar 
la negociació amb Ryanair fins que aquesta companyia 
no compleixi els acords vigents als aeroports regionals 
catalans de Girona, Reus i Lleida.

D’altra banda el Govern està estudiant diferents models 
possibles que puguin funcionar a l’aeroport de Girona. 
Hi ha actualment estudis en marxa tant de companyies 
aèries, com de rutes comercials i de mercats potencials. 
També, s’està assistint a les fires i esdeveniments del sec-
tor on es puguin trobar sinèrgies amb companyies inte-
ressades en operar a l’aeroport de Girona. La Generalitat 
està treballant, des de fa mesos, amb el ministeri de Fo-
ment en el nou model aeroportuari espanyol. En aquestes 
negociacions s’inclouen les de l’aeroport de Barcelona i 
el nou model de gestió i el traspàs dels aeroports de Gi-
rona, Reus i Sabadell.

Barcelona, 28 de juliol de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 8/IX, 
sobre la política energètica
Tram. 390-00008/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 16803 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00008/09

Sobre: Control compliment de la Moció 8/IX, sobre la 
política energètica

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 8/IX, sobre la política energètica (núm. 
de tram. 390-00008/09), us informo del següent: 

Punt A)

S’han iniciat els treballs per elaborar el que finalment 
serà el Pla de l’Energia i del Canvi Climàtic de Catalu-
nya 2012-2020 (PECAC 2020). La major part de les tas-
ques tècniques relacionades amb aquest Pla es desenvo-
luparan des de l’administració energètica catalana (DG 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial i Institut Català 
d’Energia) i l’administració responsable del canvi climà-
tic (Oficina Catalana del Canvi Climàtic), ja sigui amb 
el seu propi personal o mitjançant encàrrecs puntuals a 
enginyeries i consultories especialitzades.

La metodologia d’elaboració del Pla es basa en tres eixos 
que donaran cobertura a les tres P: Prospectiva / Planifi-
cació / Programació: 

– Prospectiva energètica. PROENCAT - Horitzó 2030.

– Planificació energètica i de mitigació del canvi climà-
tic - Horitzó 2020.

lament i amb el criteri de mantenir i en allò possible mi-
llorar la qualitat de l’atenció sanitària.

Hores d’ara s’està revisant el Pla funcional. Un cop fi-
nalitzada aquesta etapa es podrà procedir a encarregar 
la redacció del projecte executiu, d’acord amb quines si-
guin les previsions pressupostàries.

El temps de redacció d’un projecte d’aquestes caracterís-
tiques es situa entre 18 i 24 mesos. Una vegada es disposi 
del projecte es podrà programar l’execució de les obres 
en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Barcelona, 26 de juliol de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 7/IX, so-
bre el futur de l’aeroport de Girona
Tram. 390-00007/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 16669 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00007/09

Sobre: Control compliment de la Moció 7/IX, sobre el 
futur de l’aeroport de Girona

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 7/IX, sobre el futur de l’aeroport de 
Girona (núm. de tram. 390-00007/09), us informo del 
següent: 

En aquests últims mesos s’ha treballat i negociat amb 
Ryanair per aconseguir uns bons acords per a l’aeroport 
de Girona, a partir de la quantitat de passatgers d’entra-
da i garantint un mínim de passatgers anuals. Cal indi-
car que Ryanair ha deixat d’acceptar les condicions que 
van ser pactades el desembre del 2010 amb l’Associació 
per a la Promoció i el Desenvolupament a Girona (AGi).

Aquestes condicions eren de 7,5 milions d’euros d’apor-
tació comercial més 4 milions d’euros en concepte de 
garantia per la baixa de taxes, a canvi, la companyia 
es comprometia a transportar 4 milions de passatgers 
anuals.

En aquests moments Ryanair reclama una major aporta-
ció econòmica de la pactada per transportar menys pas-
satgers a l’aeroport de Girona.

La companyia també ha cancel·lat la base a l’aeroport de 
Reus.
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Control del compliment de la Moció 9/IX, 
sobre la política industrial
Tram. 390-00009/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 16804 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00009/09

Sobre: Control compliment de la Moció 9/IX, sobre la 
política industrial

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 9/IX, sobre la política industrial, us in-
formo del següent: 

1.a) El Govern ha presentat recentment el Pla estratègic 
del clúster de fabricants i proveïdors de motocicletes a 
Catalunya. Aquest pla, ha estat elaborat de forma con-
certada amb tots els agents i té com a objectiu bàsic man-
tenir uns volums de producció que permetin mantenir la 
xarxa actual de proveïdors, mitjançant l’atracció de nous 
fabricants i el suport al creixement dels actuals.

El pla ha de permetre avançar cap a un model de produc-
ció basat en l’especialització en nínxols de mercat d’alt 
valor afegit, entre els quals hi figura de forma prominent 
el vehicle verd. Aquesta transició és impensable sense 
la utilització dels instruments de suport a l’R+D+i em-
presarial, a la internacionalització i a la reorientació del 
negoci.

1.b) La Llei Òmnibus, actualment en tramitació, incor-
pora una modificació a la Llei d’accés al medi natural 
que el flexibilitza en certs supòsits, D’altra banda, s’està 
analitzant la viabilitat de dur a terme altres iniciatives en 
relació a normatives d’àmbit estatal.

1.c) El potencial de les motocicletes i ciclomotors com a 
mitjans de transport en l’àmbit urbà i la forta penetració 
d’aquest vehicles al mercat català, amb 45.000 unitats 
venudes l’any 2010, ha estat tingut en compte en l’elabo-
ració del pla per al sector.

1.d) El passat 6 de juny es va presentar el Pla estratègic 
del clúster de fabricants i proveïdors de motocicletes de 
Catalunya, davant l’associació del clúster de la motoci-
cleta, que aglutina les empreses fabricants i auxiliars del 
sector. Posteriorment, el Director General d’Indústria va 
realitzar una roda de premsa davant els mitjans.

S’adjunta una còpia del resum executiu del Pla estratègic 
del clúster de fabricants i proveïdors de motocicletes de 
Catalunya.

2.a).b) La Llei Òmnibus, actualment en tràmit, preveu la 
derogació de la Llei 9/2009 de Política Industrial. Tan-
mateix, el Govern utilitzarà els instruments d’ACC1Ó 
en l’àmbit de la innovació, la internacionalització i em-
prenedoria per tal de reforçar la competitivitat del teixit 
productiu català i prevenir, d’aquesta forma les eventuals 
deslocalitzacions. De forma paral·lela s’està elaborant un 
mapa de riscos per tal d’anticipar-se a aquestes situaci-

– Pla d’Acció 2012-2014.

Paral·lelament s’està duent a terme l’Avaluació Ambiental 
Estratègica del Pla, amb la seva tramitació legal corres-
ponent.

Igualment, i per tal que el Pla sigui realista i eficaç, s’ha 
previst comptar amb les opinions més rellevants, espe-
cialment les de la societat civil, empreses i organismes 
dels diferents subsectors del món de l’energia i el medi 
ambient, associacions empresarials, associacions de con-
sumidors, associacions ecologistes, col·legis professio-
nals, sindicats, experts, etc.. Per aquest motiu, s’estan or-
ganitzant unes sessions informatives de consulta per tal 
de recollir el màxim de propostes i incorporar-les al Pla.

Punt B)

S’ha tramés la carta adjunta al Director General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental del Ministeri de Medi Am-
bient i Medi Rural i Marí per demanar que s’agiliti la 
tramitació de la Declaració d’Impacte Ambiental de la 
línia elèctrica aèria de 400 kV Bescanó-Santa Llogaia.

Punt C)

Actualment està en fase d’implantació en la Subdirecció 
General d’Energia i els Serveis Territorials, una aplica-
ció informàtica nova que farà que la tramitació admi-
nistrativa de les instal·lacions esmentades es faci per via 
telemàtica i amb un procediment abreujat, amb el que 
s’aconseguirà que la tramitació de l’autorització no supo-
si cap endarreriment en la implantació d’aquestes instal-
lacions de distribució elèctrica.

Igualment el Servei de Qualitat del Subministrament 
Elèctric i la Subdirecció General d’Energia fan de ma-
nera habitual tasques d’arbitratge en els conflictes que 
poden produir entre els agents territorials i les empreses 
energètiques distribuïdores.

Punt D)

En aquests moments s’estan desenvolupant les estratè-
gies i les principals línies d’actuació del Pla d’Estalvi 
i Eficiència Energètica del Pla de l’Energia i del Canvi 
Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAT 2020). L’Ins-
titut Català d’Energia serà l’òrgan executor d’aquest Pla 
d’Estalvi i Eficiència Energètica, que anirà acompanyat 
d’un Pla d’Acció per al període 2012-2014.

Aquest Pla d’Acció desenvoluparà les accions concretes 
que durà a terme l’ICAEN en el període 2012-2014 per as-
solir els objectius en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència ener-
gètica d’acord amb les línies estratègiques definides en el 
PECAC 2020. Així, el Pla d’Acció inclourà i quantificarà 
les accions a desenvolupar, pressupost, agents executors i 
col·laboradors, terminis i indicadors de resultats (estalvi 
energètic, reducció de gasos d’efecte hivernacle, etc.).

Barcelona, 26 de juliol de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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la continuïtat dels serveis. Cal garantir la sostenibilitat 
financera per donar confiança als mercats i assegurar 
el finançament, la qual cosa implica que en el 2011 la 
Generalitat de Catalunya s’ha vist obligada a ajustar les 
despeses als recursos realment disponibles, que són in-
feriors als del 2010. Malgrat tot, la Generalitat ha fet un 
exercici de redistribució dels recursos econòmics, prio-
ritzant les despeses socials, especialment la despesa sa-
nitària, la qual incrementa el seu pes en el conjunt del 
pressupost de la Generalitat. En aquest sentit, l’any 2011 
el conjunt dels departaments de Salut, Ensenyament i 
Benestar Social representen el 70% del total del pressu-
post dels departaments, davant del 67% de l’exercici an-
terior. Concretament pel que fa al pressupost del depar-
tament de Salut (capítols 1 a 7), el pes de Salut creix en 
el conjunt dels pressupostos de la Generalitat per primer 
cop en set anys i se situa en el 38,6% 

D’altra banda, a aquests recursos econòmics disponibles, 
cal afegir les reclamacions que ha fet la Generalitat de 
Catalunya a l’Administració de l’Estat en temes rela-
cionats amb la salut. Cal tenir present que, malgrat la 
descentralització efectiva de les competències de gestió 
dels serveis sanitaris a les comunitats autònomes, l’Es-
tat encara manté competències de coordinació, alta ins-
pecció i definició de la cartera de serveis i prestacions 
sanitàries. D’aquí que algunes decisions del govern de 
l’Estat han produït impactes de despesa en les comuni-
tats autònomes sense que hagin estat acompanyades pel 
corresponent finançament. Estimem que en l’àmbit de 
salut, aquestes reclamacions poden suposar un impacte 
per a Catalunya al voltant dels 150 milions d’euros.

Pel que fa al segon punt de la Moció, cal fer avinent que 
l’atenció especialitzada (consulta externa) i les proves di-
agnòstiques no tenen establert un temps d’espera màxim 
garantit. Tanmateix sí que està establert un temps d’es-
pera màxim garantit per a 16 procediments quirúrgics 
d’acord amb la legislació vigent, però actualment s’està 
treballant en l’elaboració d’un sistema de priorització per 
a tots els pacients en llista d’espera per algun procedi-
ment quirúrgic programat, fent una valoració individu-
alitzada de cada cas. Es preveu que aquest sistema de 
priorització estigui preparat a finals d’any, per iniciar la 
seva implementació l’any 2012.

Quant al darrer punt de la Moció, cal indicar que els 
necessaris ajustos pressupostaris no suposen una dis-
minució de prestacions ni afecten el model assistencial 
del sistema sanitari català. Així va quedar garantit en 
l’Acord de Govern, aprovat el passat 12 d’abril, pel qual 
s’estableixen garanties de qualitat de la sanitat pública 
de Catalunya, que fixa les garanties concretes següents: 

a. Es garanteix el model assistencial del sistema sanita-
ri català, centrat en les necessitats dels pacients amb un 
abordatge multidisciplinari i amb una xarxa d’atenció in-
tegral d’utilització pública i de proximitat en el territori.

b. Es garanteix l’actual catàleg de prestacions i cartera 
de serveis sanitaris de cobertura publica al ciutadà, tant 
en l’àmbit de la prevenció de la malaltia i promoció de la 
salut com en l’atenció comunitària, atenció primària, es-
pecialitzada hospitalària, de salut mental i sociosanitària.

c. Es garanteix que aquelles patologies que comporten 
un risc vital o una necessitat urgent no tenen llistes d’es-

ons i poder aplicar els instruments adequats abans que 
sigui dificultós reconduir les situacions.

2.c) La política industrial va ser un dels punts bàsics de 
l’informa que el CAREC va presentar a la cimera anti-
crisi del passat 25 de març. Les propostes en aquest àm-
bit, dirigides a aconseguir els objectius que s’esmenten, 
s’estan analitzant i, en cas que sigui viable la seva im-
plantació, incorporant-los als instruments de foment de 
què disposa el Govern.

Barcelona, 26 de juliol de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Moció 10/IX, 
sobre les mesures previstes pel Departa-
ment de Salut per a adaptar-se al Pla de ree-
quilibri econòmic i financer de la Generalitat 
per al 2011
Tram. 390-00010/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 16641 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00010/09

Sobre: Control compliment de la Moció 10/IX, sobre les 
mesures previstes pel Departament de Salut per a adap-
tar-se al Pla de reequilibri econòmic i financer de la Ge-
neralitat per al 2011

Comissió competent: Salut

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 10/IX, sobre les mesures previstes pel 
Departament de Salut per a adaptar-se al Pla de reequi-
libri econòmic i financer de la Generalitat per al 2011 
(núm. de tram. 390-00010/09), us informo del següent: 

En relació amb el primer punt de la Moció, cal assenya-
lar que els pressupostos per a l’any 2011 aprovats pel 
Parlament de Catalunya garanteixen els recursos econò-
mics necessaris per assegurar l’assistència en el sistema 
sanitari públic. Cal fer avinent que la situació que ha en-
voltat l’elaboració del pressupost de Salut per al 2011 és 
força diferent a la de períodes precedents. En el 2011, als 
problemes habituals d’insuficiència de recursos econò-
mics per al finançament del sistema sanitari, s’hi afegeix 
l’impacte d’una crisi econòmica general que redueix de 
forma important els ingressos públics.

Tot plegat ha dut a una situació en què l’objectiu de re-
cuperar la credibilitat de les finances de la Generalitat 
es converteix en una condició necessària per a garantir 
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hauria d’afrontar un pas ferm i decidit cap al dret a deci-
dir en tots els aspectes que afecten més directament als 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

En aquest sentit es va decidir donar un primer pas fo-
namental, compartit per una gran majoria de ciutadans: 
l’inici dels treballs i de les accions polítiques dirigides a 
obtenir un pacte fiscal basat en el concert econòmic.

L’esperit i la voluntat de defensar decididament i des 
d’un principi el dret a decidir està plenament present en 
el Pla de Govern 2011 - 2014, i d’una manera especial 
en el seu punt 8.2, que apunta a la consecució de noves 
cotes de sobirania per a Catalunya, i on figuren com a 
objectius de l’executiu català els següents punts: 

1. Desplegar l’Estatut de Catalunya amb la seva màxima 
potencialitat jurídica, tant en els àmbits que depenen del 
Govern de la Generalitat com en els que depenen del Go-
vern espanyol

2. Defensar les competències exclusives fent que només 
la Generalitat pugui exercir les funcions legislativa, re-
glamentària i executiva, i excloent en aquests àmbits 
l’actuació de l’Estat. En les matèries compartides, desen-
volupar també polítiques pròpies per restringir l’abast i 
el contingut de la normativa bàsica estatal.

3. Vetllar pel respecte ple dels drets històrics de Cata-
lunya.

4. Renegociar amb el Govern de l’Estat els traspassos 
que no compleixen amb el potencial que preveu l’Estatut 
de Catalunya o els no negociats.

5. Recórrer totes les normatives de l’Estat que el Consell 
de Garanties Estatutàries determini que vulneren l’Esta-
tut de Catalunya.

6. Aprofundir en l’autogovern a partir dels objectius fi-
xats pel Parlament de Catalunya el 30 de setembre de 
2005. 

7. Garantir una posició determinant sobre totes les infra-
estructures del país.

8. Elaborar una nova Llei de consultes populars.

Així mateix també haig de dir que el Govern de la Ge-
neralitat s’ha personat davant el Tribunal Constitucional 
per defensar la Llei de consultes populars per via de refe-
rèndum davant el recurs que hi va presentar el President 
del Govern de l’Estat 

Tot i això, com hem exposat diverses vegades, durant el 
següent període de sessions presentarem al Parlament de 
Catalunya una llei de consultes populars.

Un projecte d’aquestes característiques requereix el seu 
temps de preparació, tant per la seva complexitat a l’ho-
ra d’elaborar-lo, com perquè pugui realitzar-se amb el 
màxim de participació possible per part d’associacions 
i entitats de promoció de la participació ciutadana en la 
vida política, perquè partim de la base de la importància 
que té en la democràcia un aspecte tant bàsic i important 
com és la participació ciutadana en els afers públics.

Barcelona, 26 de juliol de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

pera, així com també es garanteixen els programes de 
diagnòstic i atenció ràpids.

d. Es garanteix que la gestió de les llistes d’espera es farà 
sota criteris clínics.

e. Es garanteix que la introducció de noves fórmules a 
l’hospitalització convencional (hospital de dia, hospi-
talització domiciliària, cirurgia major ambulatòria,...) 
permet una adequació de l’oferta de llits sense posar en 
qüestió l’accessibilitat i la qualitat del sistema. 

f. Es garanteix tota demanda generada d’atenció urgent a 
través dels diferents dispositius assistencials: hospitals, CU-
APS i punts d’atenció continuada de l’atenció primària.

g. Es garanteix l’adequació de l’atenció del malalt i la 
seva família en el punt de sistema on es resolgui millor el 
seu problema de salut.

h. Es garanteix la seguretat del pacient a través de reduir 
la morbiditat i la mortalitat evitable derivada de l’apari-
ció d’efectes adversos relacionats amb l’atenció sanitària 
d’acord amb l’estratègia Aliança per la Seguretat del Pa-
cient.

i. Es garanteix l’adequació de la dotació de personal con-
tractat a les necessitats assistencials.

L’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut és 
l’encarregada de realitzar el seguiment i l’avaluació con-
tinuada de l’impacte d’aquestes mesures amb criteris de 
transparència i evidència científica. També s’encarrega 
reforçar a les Unitats d’Atenció al Ciutadà del Servei Ca-
talà de la Salut per garantir el contacte de l’usuari amb 
el sistema.

Barcelona, 27 de juliol de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Moció 11/IX, 
sobre el desplegament de l’article 122 de 
l’Estatut
Tram. 390-00011/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 16834 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00011/09

Sobre: Control compliment de la Moció 11/IX, sobre el 
desplegament de l’article 122 de l’Estatut

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 11/IX, sobre el desplegament de l’article 
122 de l’Estatut (núm. de tram. 390-00011/09), us infor-
mo del següent: 

En el discurs d’investidura, el President Artur Mas va 
exposar el fet que Catalunya, en la present legislatura 
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Sol·licitud de compareixença del conseller 
d’Empresa i Ocupació davant la Diputació 
Permanent perquè informi sobre els canvis 
en la gestió de la renda mínima d’inserció
Tram. 354-00062/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Diputació Permanent, en la sessió núm. 2, del 26.08.2011 
(DSPC-D 2).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la consellera 
de Governació i Relacions Institucionals so-
bre la situació del Memorial Democràtic
Tram. 354-00064/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Dolors Camats i Luis, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (reg. 17106).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 
sessió del 02.09.2011.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
per la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajunta-
ment de Reus del règim d’organització dels 
municipis de gran població
Tram. 352-00197/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 16175).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió corresponent amb el conseller d’Empre-
sa i Ocupació sobre els canvis en la gestió 
de la renda mínima d’inserció
Tram. 354-00059/09

Sol·licitud, tramitació i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari Ciu-
tadans (reg. 16990).

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Admissió a tràmit, acord de tramitació com a sessió in-
formativa i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 
sessió del 29.08.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió corresponent amb el conseller de Ben-
estar Social i Família sobre els canvis en la 
gestió de la renda mínima d’inserció
Tram. 354-00060/09

Sol·licitud, tramitació i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari Ciu-
tadans (reg. 16991).

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Admissió a tràmit, acord de tramitació com a sessió in-
formativa i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 
sessió del 29.08.2011.

Sol·licitud de compareixença del conseller 
de Benestar Social i Família davant la Dipu-
tació Permanent perquè informi sobre els 
canvis en la gestió de la renda mínima d’in-
serció
Tram. 354-00061/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Diputació Permanent, en la sessió núm. 2, del 26.08.2011 
(DSPC-D 2).
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Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença del president 
de la Federació d’Associacions de Veïns de 
Reus amb relació a la Proposició de llei per 
la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajuntament 
de Reus del règim d’organització dels muni-
cipis de gran població
Tram. 352-00201/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Josep M. Sabaté Guasch, 
del Grup Parlamentari Socialista, Alicia Alegret Martí, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Hortènsia Grau 
Juan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Joan Laporta i Es-
truch, del Grup Mixt (reg. 16457).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença del president 
del Centre de Lectura de Reus amb relació 
a la Proposició de llei per la qual s’estableix 
l’aplicació a l’Ajuntament de Reus del règim 
d’organització dels municipis de gran pobla-
ció
Tram. 352-00202/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Josep M. Sabaté Guasch, 
del Grup Parlamentari Socialista, Alicia Alegret Martí, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Hortènsia Grau 
Juan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Joan Laporta i Es-
truch, del Grup Mixt (reg. 16457).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis amb relació a la Proposició de llei per 
la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajuntament 
de Reus del règim d’organització dels muni-
cipis de gran població
Tram. 352-00198/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 16175).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença del rector de 
la Universitat Rovira i Virgili amb relació a 
la Proposició de llei per la qual s’estableix 
l’aplicació a l’Ajuntament de Reus del règim 
d’organització dels municipis de gran pobla-
ció
Tram. 352-00199/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Josep M. Sabaté Guasch, 
del Grup Parlamentari Socialista, Alicia Alegret Martí, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Hortènsia Grau 
Juan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Joan Laporta i Es-
truch, del Grup Mixt (reg. 16457).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença del president 
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Reus amb relació a la Propo-
sició de llei per la qual s’estableix l’aplicació 
a l’Ajuntament de Reus del règim d’organit-
zació dels municipis de gran població
Tram. 352-00200/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Josep M. Sabaté Guasch, 
del Grup Parlamentari Socialista, Alicia Alegret Martí, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Hortènsia Grau 
Juan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Joan Laporta i Es-
truch, del Grup Mixt (reg. 16457).
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Proposta de compareixença del president 
del Consell General de Cambres de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de promo-
ció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00207/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 16607).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Pilar Pifar-
ré Matas, secretària d’Administració i Funció 
Pública, amb relació al Projecte de llei d’agi-
litat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00208/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 17110).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Carles Ra-
mió Matas, professor titular de ciència po-
lítica de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestruc-
turació administrativa
Tram. 352-00209/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 17110).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença del secretari 
general de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00203/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 16607).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença del secretari 
general de Comissions Obreres de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de promo-
ció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00204/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 16607).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença del president 
de Foment del Treball Nacional amb relació 
al Projecte de llei de promoció de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-00205/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 16607).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença del president 
de la Pimec amb relació al Projecte de llei 
de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00206/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 16607).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença del president 
del Consell de Cambres de Comerç de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’agi-
litat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00214/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 17110).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Professionals 
de les Polítiques de Joventut amb relació 
al Projecte de llei de promoció de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-00215/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. ).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença del secretari 
general de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00216/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 17112).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença del secretari 
general de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00210/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 17110).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença del secretari 
general de Comissions Obreres de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i 
reestructuració administrativa
Tram. 352-00211/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 17110).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença del president 
de Foment del Treball Nacional amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00212/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 17110).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença del president 
de la Pimec amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00213/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 17110).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de promoció 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-00221/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17118).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres amb rela-
ció al Projecte de llei de promoció de l’acti-
vitat econòmica
Tram. 352-00222/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17118).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Sindical Obrera de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de pro-
moció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00223/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17118).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença del secretari 
general de Comissiona Obreres de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació i millora de la regulació
Tram. 352-00217/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 17112).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença del president 
de Foment del Treball Nacional amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació
Tram. 352-00218/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 17112).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença del president 
de la Pimec amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00219/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 17112).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença del president 
del Consell de Cambres de Comerç de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00220/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 17112).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Foment del Treball Nacional 
amb relació al Projecte de llei de promoció 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-00227/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17118).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’AVS, promotors públics de l’ha-
bitatge a Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00228/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17118).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Promotors 
Constructors d’Espanya amb relació al Pro-
jecte de llei de promoció de l’activitat eco-
nòmica
Tram. 352-00229/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17118).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00224/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17118).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis amb relació al Projecte de llei de pro-
moció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00225/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17118).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Pimec amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00226/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17118).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell General de Cambres de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00233/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17118).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació de Cooperati-
ves de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00234/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17118).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de les Persones Con-
sumidores de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de promoció de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-00235/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17118).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Nacional de Grans 
Empreses de Distribució amb relació al Pro-
jecte de llei de promoció de l’activitat eco-
nòmica
Tram. 352-00230/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17118).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació per la Defensa i 
l’Estudi de la Natura amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00231/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17118).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Comerç Ciutadà 
amb relació al Projecte de llei de promoció 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-00232/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17118).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00239/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17119).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis amb relació al Projecte de llei d’agilitat 
i reestructuració administrativa
Tram. 352-00240/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17119).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Pimec amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administra-
tiva
Tram. 352-00241/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17119).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Pagesos de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de promo-
ció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00236/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17118).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00237/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17119).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres amb rela-
ció al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00238/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17119).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.



5 de setembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 130

4.53.05. INFORMACIó 74

Proposta de compareixença de Francesc 
Guardans, president del Consell Nacio-
nal de la Cultura i de les Arts, amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00245/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17119).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Florenci 
Guntin, de la Plataforma de la Cultura per un 
Consell de les Arts, amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administra-
tiva
Tram. 352-00246/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17119).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Bricall, excomissionat del Consell de la Cul-
tura i de les Arts, amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00247/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17119).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Foment del Treball Nacional 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00242/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17119).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00243/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17119).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’Albert Serra 
Martín, professor associat del Departament 
de Política d’ESADE, amb relació al Projec-
te de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00244/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17119).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença de Carme Clu-
selles, presidenta de l’Associació de Muse-
òlegs de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administra-
tiva
Tram. 352-00251/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17119).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Maite 
Ocaña, exdirectora del Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00252/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17119).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00253/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17120).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Guillem-
Jordi Graells, president de l’Associació d’Es-
criptors en Llengua Catalana, amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00248/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17119).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Joan Oller, 
president de l’Associació Professional de la 
Gestió Cultural de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00249/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17119).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Pere Izqui-
erdo, director del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00250/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17119).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Pimec amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regu-
lació
Tram. 352-00257/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17120).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Foment del Treball Nacional 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00258/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17120).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regu-
lació
Tram. 352-00259/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17120).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millo-
ra de la regulació
Tram. 352-00254/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17120).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00255/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17120).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 352-00256/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17120).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació
Tram. 352-00263/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17120).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de David Mo-
ner, president de la Unió de Federacions Es-
portives de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00264/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17120).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença del gerent del 
Sistema d’Emergències Mèdiques amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millo-
ra de la regulació
Tram. 352-00265/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17120).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00260/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17120).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Joan Subi-
rats, catedràtic de ciència política de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00261/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17120).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Teresa 
Crespo amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00262/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17120).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença del president 
del Col·legi d’Arquitectes amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00269/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17120).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 352-00270/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17122).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Muni-
cipis amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 352-00271/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17122).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Enginyers Industrials 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00266/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17120).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Patronal Metal·lúrgica 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00267/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17120).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença del director de 
l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics 
i de Tractament de Residus amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació
Tram. 352-00268/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17120).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació i millora de la regulació
Tram. 352-00275/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17122).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Joan Carles 
Ollé i Favaró, degà del Col·legi de Notaris de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00276/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17122).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Joan Vallbé 
Ribera, degà del Col·legi d’Enginyers Indus-
trials de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regu-
lació
Tram. 352-00277/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17122).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Pimec amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regu-
lació
Tram. 352-00272/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17122).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Foment del Treball Nacional 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00273/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17122).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00274/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17122).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Pimec amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administra-
tiva
Tram. 352-00281/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17123).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Foment del Treball Nacional 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00282/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17123).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió General de Treballadors 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00283/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17123).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Joan Ribó 
i Casaus, president del Consell de Col·legis 
d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació i millora de la regulació
Tram. 352-00278/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17122).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis amb relació al Projecte de llei d’agilitat 
i reestructuració administrativa
Tram. 352-00279/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17123).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Muni-
cipis amb relació al Projecte de llei d’agilitat 
i reestructuració administrativa
Tram. 352-00280/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17123).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença de Joan Fran-
cesc Marco, director general de la Fundació 
i el Consorci del Liceu, amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració admi-
nistrativa
Tram. 352-00287/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17123).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis amb relació al Projecte de llei de pro-
moció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00288/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17124).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Muni-
cipis amb relació al Projecte de llei de pro-
moció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00289/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17124).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i 
reestructuració administrativa
Tram. 352-00284/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17123).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Josep Ma-
nyach i Serra, director de la Fundació Tic-
Salut, amb relació al Projecte de llei d’agili-
tat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00285/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17123).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Norbert To-
màs, director del Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts, amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00286/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17123).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.



5 de setembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 130

4.53.05. INFORMACIó 82

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Sindical Obrera de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de pro-
moció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00294/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17124).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’Àngels Gui-
teras, presidenta de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei de promoció de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-00295/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17124).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Salvador 
Alemany i Mas, president del Consell As-
sessor per a la Reactivació Econòmica i el 
Creixement, amb relació al Projecte de llei 
de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00296/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17124).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Pimec amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00290/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17124).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Foment del Treball Nacional 
amb relació al Projecte de llei de promoció 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-00291/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17124).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00292/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17124).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de promo-
ció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00293/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17124).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Escriptors en 
Llengua Catalana amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00300/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17130).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Músics de Jazz 
i Música Moderna de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00301/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17130).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’ONG 
per la Pau amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00302/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17130).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Gisela Lo-
ran Benavent, presidenta de l’Associació 
Catalana d’enginyeries i consultories medi-
ambientals, amb relació al Projecte de llei 
de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00297/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17124).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Francisco 
Giménez Bautista, vicepresident de la Fe-
deració de Cooperatives d’Habitatges de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00298/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17124).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma de la Cultura per a 
un Consell de les Arts i altres col·lectius amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestruc-
turació administrativa
Tram. 352-00299/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17130).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana d’Entitats 
de Salut amb relació al Projecte de llei d’agi-
litat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00306/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17130).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na amb relació al Projecte de llei d’agilitat i 
reestructuració administrativa
Tram. 352-00307/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17130).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell d’Associacions de Bar-
celona amb relació al Projecte de llei d’agili-
tat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00308/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17130).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Català Internacional 
per la Pau amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00303/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17130).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació Catalana d’ONG 
per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolu-
pament amb relació al Projecte de llei d’agi-
litat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00304/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17130).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Metges de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i 
reestructuració administrativa
Tram. 352-00305/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17130).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Pimec amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administra-
tiva
Tram. 352-00312/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17130).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell General de Cambres 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00313/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17130).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00314/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17130).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Arxivers-Gestors 
de Documents de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00309/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17130).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00310/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17130).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Ràdio 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00311/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17130).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut d’Estudis Catalans 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00318/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17130).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora d’usuaris de la 
Salut amb relació al Projecte de llei d’agilitat 
i reestructuració administrativa
Tram. 352-00319/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17130).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Dro-
godependències amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00320/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17130).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00315/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17130).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Català de Foment de la 
Pau amb relació al Projecte de llei d’agilitat i 
reestructuració administrativa
Tram. 352-00316/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17130).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació per la Pau amb re-
lació al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00317/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17130).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Ateneus de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 352-00324/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de les Oblates del Santíssim Re-
demptor-Barcelona (El lloc de la dona) amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00325/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na amb relació al Projecte de llei de simplifi-
cació i millora de la regulació
Tram. 352-00326/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Bonaventu-
ra Clotet, de la Fundació de Lluita contra la 
Sida, d’una representació de Gais Positius 
i de Ferran Pujol, del Projecte dels Noms, 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00321/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17130).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Pro-
fessionals de les Polítiques de Joventut amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00322/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi Oficial de Farmacèutics 
de Tarragona amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00323/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Ecologistes en 
Acció de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regu-
lació
Tram. 352-00330/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi Oficial d’Enginyers In-
dustrials de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00331/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Serveis a la Ciu-
tadania de Comissions Obreres amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació
Tram. 352-00332/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Engi-
nyers Tècnics Industrials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00327/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regu-
lació
Tram. 352-00328/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació General del 
Treball (Secció Sindical Aigües Ter-Llobre-
gat - Sindicat de Químiques de Barcelona) 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00329/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Cooperatives 
de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00336/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Pimec, amb relació al Projec-
te de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 352-00337/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’APPLUSS NORCONTROL, SLU, 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00338/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00333/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Esports 
per a Tothom amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00334/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Cooperatives 
de Treball de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00335/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00342/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Naturalistes de 
Girona amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00343/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Hosteleria de 
Lleida amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 352-00344/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació de Cooperati-
ves de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00339/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació de Serveis d’Aigua 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00340/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Aigües de Barcelona amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació
Tram. 352-00341/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Protecció de la Na-
tura amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació i millora de la regulació
Tram. 352-00348/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’ambientòlegs de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00349/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consorci Forestal de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00350/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00345/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Joventut 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00346/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Gremi d’Empresaris de Cine-
mes de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00347/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Llicenciats en Edu-
cació Física i de l’Esport de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00354/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 352-00355/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Autoritat del Transport Metro-
polità amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 352-00356/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Entitats ·Excur-
sionistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00351/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Federacions Esporti-
ves de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00352/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Advocats 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00353/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació dels Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00360/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Tramvia Metropolità del Besòs, 
SA, amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació i millora de la regulació
Tram. 352-00361/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació dels Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00362/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Assessor per al Desen-
volupament Sostenible amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00357/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Ajuntament de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00358/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell General de Cambres de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00359/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Greenpeace amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00366/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Empresarial per a 
l’Agricultura Ecològica (AE2) amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació
Tram. 352-00367/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica amb relació al Projecte de 
llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00368/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Empresarial Cata-
lana d’Autotransport de viatgers amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació
Tram. 352-00363/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació dels Transports Metropolitans de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00364/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de simpli-
ficació i millora de la regulació
Tram. 352-00365/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació Catalana d’As-
sociacions de Marxants (COCAM) amb re-
lació al Projecte de llei de promoció de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-00372/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17132).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació de Comerç de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00373/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17132).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió de Pagesos amb relació al 
Projecte de llei de promoció de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-00374/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17132).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació
Tram. 352-00369/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Entitats Cata-
lanes d’Acció Social (ECAS) amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació
Tram. 352-00370/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de represen-
tants del conjunt d’entitats ambientalistes 
(ADENC-EdC, CEPA-EdC, DEPANA, Ecolo-
gistes en Acció de Catalunya Ecologistes 
de Catalunya, Grup de Defensa del Ter-EdC, 
Grup Naturalistes d’Osona, IAEDEN-EdC, 
IPCENA-EdC, SEO/BirdLife, WWF) amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació i mi-
llora de la regulació
Tram. 352-00371/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17131).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora d’Usuaris de la 
Salut amb relació al Projecte de llei de pro-
moció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00379/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17132).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Dro-
godependències amb relació al Projecte de 
llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00380/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17132).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Rauxa amb relació 
al Projecte de llei de promoció de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-00381/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17132).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula del Tercer Sector Social 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00382/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17132).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’ambientòlegs de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00375/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17132).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut d’Estudis Catalans 
amb relació al Projecte de llei de promoció 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-00376/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17132).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Cooperatives 
d’Habitatges de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de promoció de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-00377/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17132).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Pimec amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00378/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17132).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença de represen-
tants del conjunt d’entitats ambientalistes 
(ADENC-EdC, CEPA-EdC, DEPANA, Ecolo-
gistes en Acció de Catalunya Ecologistes 
de Catalunya, Grup de Defensa del Ter-EdC, 
Grup Naturalistes d’Osona, IAEDEN-EdC, 
IPCENA-EdC, SEO/BirdLife, WWF) amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació i mi-
llora de la regulació, amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00386/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17132).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00387/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17133).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres amb rela-
ció al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00388/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17133).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na amb relació al Projecte de llei de promo-
ció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00383/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17132).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Cooperatives 
de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de promoció de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-00384/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17132).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00385/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 17132).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat SME-CCOO amb rela-
ció al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00393/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17133).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administra-
tiva
Tram. 352-00394/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17133).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Promotors de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00395/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17133).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Advocats 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00396/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17134).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Pimec amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administra-
tiva
Tram. 352-00389/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17133).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00390/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17133).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis amb relació al Projecte de llei d’agilitat 
i reestructuració administrativa
Tram. 352-00391/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17133).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat SAP-UGT amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00392/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17133).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat SAP-UGT amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació
Tram. 352-00401/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17134).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat SME-CCOO amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millo-
ra de la regulació
Tram. 352-00402/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17134).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00403/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17134).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 352-00404/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17134).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00397/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17134).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Gremi d’Empresaris de Cine-
mes de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00398/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17134).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Fires de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació i millora de la regulació
Tram. 352-00399/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17134).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Engi-
nyers Tècnics Industrials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00400/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17134).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença de represen-
tants de la Pimec amb relació al Projecte de 
llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00409/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17135).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell de Col·legis d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de promoció de l’acti-
vitat econòmica
Tram. 352-00410/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17135).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de represen-
tants de Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00411/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17135).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de represen-
tants d’Unió de Pagesos de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de promoció de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-00412/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17135).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Pro-
fessionals de les Polítiques de Joventut amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00405/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17134).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de represen-
tants d’Unió General de Treballadors amb 
relació al Projecte de llei de promoció de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-00406/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17135).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de represen-
tants de Comissions Obreres amb relació 
al Projecte de llei de promoció de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-00407/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17135).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de represen-
tants de Foment del Treball amb relació al 
Projecte de llei de promoció de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-00408/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17135).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana d’Entitats de 
Salut amb relació al Projecte de llei d’agilitat 
i reestructuració administrativa
Tram. 352-00417/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 17136).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana d’Associaci-
ons d’Activitats Recreatives Musicals amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestruc-
turació administrativa
Tram. 352-00418/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 17136).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Pro-
fessionals de les Polítiques de Joventut amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00419/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana d’Agències 
de Viatges amb relació al Projecte de llei de 
promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00413/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17135).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de pro-
moció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00414/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17135).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Municipis 
amb relació al Projecte de llei de promoció 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-00415/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17135).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Promotors de Bar-
celona amb relació al Projecte de llei de pro-
moció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00416/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 17135).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Engi-
nyers Tècnics Industrials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00423/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regu-
lació
Tram. 352-00424/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació General del 
Treball (Secció Sindical Aigües Ter-Llobre-
gat - Sindicat de Químiques de Barcelona) 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00425/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Professionals de 
la Gestió Cultural de Catalunya amb relació 
Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació
Tram. 352-00420/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Ateneus de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 352-00421/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millo-
ra de la regulació
Tram. 352-00422/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Esports 
per a Tothom amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00429/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Cooperatives 
de Treball de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00430/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Cooperatives 
de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00431/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Ecologistes en 
Acció de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regu-
lació
Tram. 352-00426/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Enginyers Industrials 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00427/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació per a la Defensa i 
Estudi de la Natura amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regu-
lació
Tram. 352-00428/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00435/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de l’Ajuntament 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00436/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Institució de Ponent per la 
Conservació i l’Estudi de la Natura amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millo-
ra de la regulació
Tram. 352-00437/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Pimec amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regu-
lació
Tram. 352-00432/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació de Cooperati-
ves de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00433/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació de Serveis d’Aigua 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00434/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Conselh Generau d’Aran amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00441/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Gremi d’Empresaris de Cine-
mes de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00442/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00443/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Naturalistes de 
Girona amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00438/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00439/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Joventut 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00440/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Entitats Excur-
sionistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00447/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Lliga per la Defensa del Patri-
moni Natural amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00448/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Federacions Esporti-
ves de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00449/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Protecció de la Na-
tura amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació i millora de la regulació
Tram. 352-00444/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Ambientòlegs de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00445/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consorci Forestal de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00446/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Autoritat del Transport Metro-
polità amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 352-00453/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Assessor per al Desen-
volupament Sostenible amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00454/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00455/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell d’Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00450/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Llicenciats en Edu-
cació Física i de l’Esport de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00451/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 352-00452/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Foment del Treball Nacional 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00459/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Salvem l’Empordà amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació
Tram. 352-00460/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Rius amb Vida amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació
Tram. 352-00461/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació i millora de la regulació
Tram. 352-00456/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00457/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Pagesos amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació
Tram. 352-00458/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Aparelladors, Arqui-
tectes Tècnics i Enginyers d’Edificació amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00465/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Arquitectes amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millo-
ra de la regulació
Tram. 352-00466/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 352-00467/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’AVS Catalunya Promotors Públics 
de Sòl i Habitatge amb relació al Projecte de 
llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00462/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Greenpeace amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00463/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula del Tercer Sector Social 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00464/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença de Narcís Prat, 
catedràtic d’ecologia de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00471/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Rafael 
Mujerigo Sahuquillo, president del Consell 
per a l’Ús Sostenible de l’Aigua, amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació
Tram. 352-00472/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Ens de Comunicació Associa-
tiva amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació i millora de la regulació
Tram. 352-00473/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Salvem el Gaià amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació
Tram. 352-00468/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de la Plata-
forma per la Defensa del Patrimoni Natural 
del Priorat amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00469/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regu-
lació
Tram. 352-00470/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Democràcia Real Ja! amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millo-
ra de la regulació
Tram. 352-00477/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Martí Olive-
lla, director de Nova - Innovació Social amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00478/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Col·legial d’Escrip-
tors de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00479/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Cultura 
i les Arts amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00474/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Gabriel Fer-
raté, president del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00475/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Joan Subi-
rats, catedràtic de ciència política de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00476/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17137).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00483/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’ONG 
per la Pau amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00484/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Grup d’Educació per la Pau 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00485/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Escriptors en 
Llengua Catalana amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00480/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Professionals de 
la Gestió Cultural de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00481/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Músics de Jazz 
i Música Moderna de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00482/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Escola de Cultura de Pau de 
la Universitat Autònoma de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestruc-
turació administrativa
Tram. 352-00489/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’ONG 
per al Desenvolupament amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració admi-
nistrativa
Tram. 352-00490/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00491/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Català Internacional 
per la Pau amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00486/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Xarxa de l’Observatori del 
Deute en la Globalització amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració admi-
nistrativa
Tram. 352-00487/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació Catalana d’ONG 
per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolu-
pament amb relació al Projecte de llei d’agi-
litat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00488/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Fascicle tercer
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió de Defensa del Col-
legi d’Advocats de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00495/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00496/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació de Serveis d’Aigua 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00497/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Metges de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i 
reestructuració administrativa
Tram. 352-00492/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana d’Entitats 
de Salut amb relació al Projecte de llei d’agi-
litat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00493/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicato de Enfermeria amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestruc-
turació administrativa
Tram. 352-00494/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Justícia i Pau de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestruc-
turació administrativa
Tram. 352-00501/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Joventut 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00502/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Brigades Internacionals de Pau 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00503/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell d’Associacions de Bar-
celona amb relació al Projecte de llei d’agili-
tat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00498/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Arxivers-Gestors 
de Documents de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00499/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00500/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Cultura de Paz 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00507/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Servei Civil Internacional de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00508/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació per la Pau amb re-
lació al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00509/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Català de Foment de la 
Pau amb relació al Projecte de llei d’agilitat i 
reestructuració administrativa
Tram. 352-00504/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Privada Pau i Soli-
daritat amb relació al Projecte de llei d’agili-
tat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00505/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Eines de Pau amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestruc-
turació administrativa
Tram. 352-00506/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00513/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i 
reestructuració administrativa
Tram. 352-00514/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00515/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Centre de Treball i Documenta-
ció amb relació al Projecte de llei d’agilitat i 
reestructuració administrativa
Tram. 352-00510/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00511/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis amb relació al Projecte de llei d’agilitat 
i reestructuració administrativa
Tram. 352-00512/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Rius amb Vida amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00519/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’AVS Catalunya Promotors Públics 
de Sòl i Habitatge amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00520/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Greenpeace amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració admi-
nistrativa
Tram. 352-00521/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Pagesos amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00516/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Foment del Treball Nacional 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00517/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Salvem l’Empordà amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00518/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Lliga per al Defensa del Patri-
moni Natural amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00525/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació per la Defensa i 
l’Estudi de la Natura amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administra-
tiva
Tram. 352-00526/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Naturalistes de 
Girona amb relació al Projecte de llei d’agili-
tat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00527/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Ecologistes en 
Acció amb relació al Projecte de llei d’agili-
tat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00522/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Apare-
lladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00523/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Arquitectes amb rela-
ció al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00524/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Catalana de Medi-
cina Familiar i Comunitària amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00531/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Manuel Pe-
rona, president de l’Associació per la Re-
cuperació de la Memòria Històrica, amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestruc-
turació administrativa
Tram. 352-00532/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Pimec amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administra-
tiva
Tram. 352-00533/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Ambientòlegs amb re-
lació al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00528/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Protecció de la Natura 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00529/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Entitats Excursi-
onistes de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administra-
tiva
Tram. 352-00530/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.



5 de setembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 130

4.53.05. INFORMACIó 121

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma per la Defensa del 
Patrimoni Natural del Priorat amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00537/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Centre d’Anàlisi i Programes 
Sanitaris amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00538/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’Enric Pubill, 
president del Consell de Participació del 
Memorial Democràtic amb relació al Projec-
te de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00539/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula del Tercer Sector Social 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00534/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació General del 
Treball (Secció Sindical Aigües Ter-Llobre-
gat - Sindicat de Químiques de Barcelona) 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00535/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre amb relació al Projecte de llei d’agili-
tat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00536/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana d’Ob-
servadors Meteorològics amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00543/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Pen Català amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració admi-
nistrativa
Tram. 352-00544/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Institució de les Lletres Cata-
lanes amb relació al Projecte de llei d’agilitat 
i reestructuració administrativa
Tram. 352-00545/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Expresos Polítics 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00540/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Josep M. 
Rañé, president del Consell de Treball Eco-
nòmic i Social de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00541/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Dempeus per la Salut Pública 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00542/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Professionals 
de la Dansa amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00549/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Artistes Visuals 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00550/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Licoristes de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de promo-
ció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00551/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Actors i Directors 
Professionals de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00546/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Museòlegs de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00547/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma de la Cultura per 
a un Consell de les Arts amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració admi-
nistrativa
Tram. 352-00548/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Ecologistes en 
Acció de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00555/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Arquitectes amb rela-
ció al Projecte de llei de promoció de l’acti-
vitat econòmica
Tram. 352-00556/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Entitat Metropolitana de Ser-
veis Hidràulics i Tractament de Residus amb 
relació al Projecte de llei de promoció de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-00557/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Vinícola Catalana 
amb relació al Projecte de llei de promoció 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-00552/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei de promoció de l’acti-
vitat econòmica
Tram. 352-00553/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00554/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Pimec amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00561/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació Catalana d’As-
sociacions de Marxants amb relació al 
Projecte de llei de promoció de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-00562/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació de Comerç de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00563/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Aparella-
dors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edi-
ficació de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00558/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Lliga per a la Defensa del Pa-
trimoni Natural amb relació al Projecte de 
llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00559/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació per a la Defensa i 
l’Estudi de la Natura amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00560/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Ocellaire de Santa 
Maria de Corcó amb relació al Projecte de 
llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00567/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Ambientòlegs de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00568/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Protecció de la Na-
tura amb relació al Projecte de llei de pro-
moció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00569/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Institució de Ponent per la 
Conservació i l’Estudi de la Natura amb rela-
ció al Projecte de llei de promoció de l’acti-
vitat econòmica
Tram. 352-00564/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Naturalistes de 
Girona amb relació al Projecte de llei de pro-
moció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00565/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00566/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Foment del Treball Nacional 
amb relació al Projecte de llei de promoció 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-00573/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Salvem l’Empordà amb relació 
al Projecte de llei de promoció de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-00574/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Rius amb Vida amb relació al 
Projecte de llei de promoció de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-00575/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de promo-
ció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00570/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de promoció 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-00571/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Pagesos amb relació 
al Projecte de llei de promoció de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-00572/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula del Tercer Sector Social 
amb relació al Projecte de llei de promoció 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-00579/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Entitats Excursi-
onistes de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00580/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’Antoni Gual, 
professor de la Universitat de Barcelona, 
metge de l’Hospital Clínic i expert en dro-
godependències, amb relació al Projecte de 
llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00581/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’AVS Catalunya Promotors Públics 
de Sòl i Habitatge amb relació al Projecte de 
llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00576/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Greenpeace amb relació al Pro-
jecte de llei de promoció de l’activitat eco-
nòmica
Tram. 352-00577/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació General del 
Treball (Secció Sindical Aigües Ter-Llobre-
gat - Sindicat de Químiques de Barcelona) 
amb relació al Projecte de llei de promoció 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-00578/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.
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4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Compareixença del conseller d’Empresa i 
Ocupació i del conseller de Benestar Social 
i Família davant la Diputació Permanent per 
a informar sobre els canvis en la gestió de la 
renda mínima d’inserció
Tram. 355-00045/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Di-
putació Permanent, en la sessió núm. 2, del 26.08.2011 
(DSPC-D 2).

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Diputa-
ció Permanent, del 26.08.2011 (DSPC-D 2).

Sessió informativa de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament sobre l’inici del curs escolar 
2011-2012
Tram. 355-00046/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Depar-
tament d’Ensenyament (reg. 17031).

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 02.09.2011.

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Renúncia de la condició de diputat
Reg. 17014

Presentació

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet i Navarro, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, per la circumscripció 

Proposta de compareixença d’Alicia Rodrí-
guez, experta en drogodependències, amb 
relació al Projecte de llei de promoció de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-00582/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença de Felisa Pé-
rez, representant de la Federació Cat Dro-
godependència, amb relació al Projecte de 
llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00583/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associació de 
Veïns de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 352-00584/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 02.09.2011.
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4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria de la Comissió Assessora sobre la 
Publicitat Institucional corresponent al 2010
Tram. 334-00028/09

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 16515 / Coneixement i tramesa 
a la Comissió d’Afers Institucionals: 
Mesa del Parlament, 29.08.2011

A la Presidenta del Parlament

M. Hble. Sra. Núria de Gispert Català

Presidenta,

D’acord amb el que preveu l’article 2.2 del Decret 
242/2007, de 6 de novembre, pel qual s’estableix el rè-
gim jurídic de la Comissió Assessora sobre la Publicitat 
Institucional, em plau presentar-vos la Memòria anual de 
la comissió, corresponent a l’exercici 2010, on es recu-
llen les dades més significatives de l’activitat desenvolu-
pada pel Govern en l’àmbit de la publicitat institucional.

Atentament,

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

Barcelona, 19 de juliol de 2011

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Acord pel qual s’estableix el procés per a 
portar a terme l’alienació directa d’immo-
bles propietat de la Generalitat de Catalu-
nya
Tram. 334-00029/09

Presentació
Govern de la Generalitat
Reg. 16754 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 29.08.2011

A la Mesa del Parlament 

Germà Gordó i Aubarell, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del conseller d’Economia i Coneixement 
s’aprova la proposta d’acord pel qual s’estableix el procés 
per portar a terme l’alineació directa d’immobles propie-
tat de la Generalitat de Catalunya.»

de Barcelona, presento la meva renúncia a la condició 
de diputat.

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2011

Josep Llobet i Navarro
Diputat del G. P. del PPC

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat al conseller d’Interior
Tram. 330-00014/09

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 17006 / Coneixement: 26.08.2011

A la presidenta del Parlament

Benvolguda Presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, del 25 d’agost al 2 de setembre de 2011, ambdós 
inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departament 
el conseller d’Interior.

Cordialment,

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

Barcelona, 28 de juliol de 2011

N. de la R.: El Decret 382/2011, de 28 de juliol, d’encàr-
rec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat 
al conseller d’Interior del 25 d’agost al 2 de setembre de 
2011, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 5949, de 25 
d’agost de 2011.
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La gestió comercial objecte del contracte comporta 
que el seu adjudicatari, una vegada que la Direcció 
General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya 
hagi acceptat l’oferta del comprador proposat per l’ad-
judicatari del contracte de gestió comercial, s’obliga 
a portar a terme totes les actuacions necessàries fins 
a la formalització de l’escriptura pública de compra-
venda.

El valor estimat del contracte de gestió comercial resul-
tarà d’aplicar com a màxim un percentatge sobre el preu 
de venda dels immobles, preu de venda que en cap cas 
serà inferior al preu mínim fixat per cada immoble que 
consta a l’annex 1 d’aquest Acord. Aquest percentatge 
pot ser graduat, dins del màxim establert, primant la ra-
pidesa de la gestió comercial.

El termini màxim d’execució del contracte haurà de ser 
el 16 de desembre de 2011, data màxima en la qual hau-
ran d’estar formalitzada/es la/es escriptura/es pública/
ques.

2. Establir que en els plecs de clàusules haurà de cons-
tar que el/s adquirent/s del/s immoble/s/ proposat/s 
per l’adjudicatari del contracte de gestió comercial i 
acceptat/s per la Direcció General del Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya s’obliga/guen a formalitzar 
un contracte d’arrendament a favor de la Generalitat 
de Catalunya, d’acord amb les condicions mínimes 
que es recullen a l’annex 2 que s’incorpora a aquest 
Acord, i correspon a la Direcció General del Patri-
moni de la Generalitat de Catalunya fixar la resta de 
condicions.

3. Acordar que, una vegada la Direcció General del 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya determi-
ni mitjançant resolució qui és el comprador/s de/dels 
l’immoble/s d’acord amb la proposta efectuada per l’ad-
judicatari del contracte de gestió comercial, els béns 
objecte d’alienació restaran desafectats del domini pú-
blic.

4. Acordar, una vegada desafectat l’immoble, l’alienació 
directa a favor del/s comprador/s a què es fa referència 
en el punt 3 d’aquest Acord, sempre que el/s comprador/s 
hagi/n constituït el dipòsit corresponent, d’acord amb el 
que preveu l’article 18.3 del Text refós de la Llei de patri-
moni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2002, de 24 de desembre.

5. Autoritzar la redempció anticipada dels censos que 
gravin el/s immoble/es que figuren a l’annex 1 d’aquest 
Acord que s’hagin alienat de conformitat amb les previ-
sions d’aquest i imputar els costos amb càrrec al preu de 
la venda.

6. Autoritzar el Departament d’Economia i Coneixe-
ment, mitjançant el titular de la Direcció General del Pa-
trimoni de la Generalitat de Catalunya, la formalització 
dels contractes de redempció de censos, d’alienació així 
com els d’arrendament.

7. Determinar, de conformitat amb el que preveu l’article 
94.4 del Reglament per a l’execució de la Llei del patri-
moni de la Generalitat, la publicació del present Acord al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el vint-i-sis de juliol de dos mil 
onze.

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Acord

GOV/117/2011, de 26 de juliol, pel qual s’estableix el 
procés per portar a terme l’alienació directa d’immobles 
propietat de la Generalitat de Catalunya.

El Pla de Govern 2011-2014 implica portar a terme, en 
el termini més curt possible, la realització d’actiu im-
mobiliari mitjançant les fórmules que més s’adeqüin als 
requeriments i necessitats actuals de les finances de la 
Generalitat i la situació del mercat immobiliari.

En aquest context, el Projecte de llei de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2011, ja preveu, en 
l’estat d’ingressos, un ingrés provinent d’operacions pa-
trimonials i societàries.

D’altra banda, l’obtenció d’ingressos extraordinaris, en-
tre els quals es troben els derivats de l’alienació d’actius 
immobiliaris, resulta una peça clau en el Pla de reequi-
libri econòmic i financer de la Generalitat de Catalunya 
per a 2011.

Per l’exposat, es produeix una situació d’urgència que, 
en relació amb la situació actual del mercat immobilia-
ri, permet i fa aconsellable la utilització del procediment 
d’alienació previst a l’article 18.1 del Text refós de la Llei 
de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre.

Vist l’informe emès per l’Assessoria Jurídica del Depar-
tament d’Economia i Coneixement en data 15 de juliol 
de 2011; 

Vist l’informe emès per la Intervenció General en data 
18 de juliol de 2011; 

Vistos els articles 7.1 i 18 del Text refós de la Llei de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre; 

Vist l’article 94.4 del Reglament per a l’execució de la 
Llei del patrimoni de la Generalitat, aprovat per Decret 
323/1983, de 14 de juliol; 

Per tot això, a proposta del conseller d’Economia i Co-
neixement, el Govern

Acorda: 

1. Autoritzar el Departament d’Economia i Coneixement 
que, mitjançant licitació pública i per tràmit urgent, pro-
cedeixi a la contractació del servei de gestió comercial 
per a seleccionar possibles compradors dels immobles 
que es relacionen a l’annex 1 d’aquest Acord, propietat 
de la Generalitat de Catalunya. Les condicions de la li-
citació es fixaran en el corresponent plec de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques, 
els quals, i com a mínim, en relació amb el servei a con-
tractar, recolliran les següents condicions: 
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I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el dinou de juliol de dos mil onze.

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern

Informe sobre els efectes pressupostaris  
–augment de crèdits o disminució d’ingressos– 
que es derivarien de l’entrada en vigor de la 
Proposició de llei del sistema tarifari integrat 
del transport públic de Catalunya  
(202-00055/08) (art. 102.2 RPC)

Número de tramitació: 202-00055/00

Proposants: Subgrup parlamentari de Solidaritat Catala-
na per la Independència

Data notificació al Govern: 14.07.2011

Sol·licitud conformitat prèvia del Govern per admissió a 
tràmit: Sí

Finiment termini resposta del Govern: 26.07.2011

Informe econòmic

La Proposició de Llei del sistema tarifari integrat del 
transport públic de Catalunya comporta un fort impacte 
econòmic en els pressupostos de la Generalitat de Cata-
lunya.

En aquest sentit cal tenir present que en aquests moments 
el sistema de transport públic de Catalunya compta amb 
els sistemes tarifaris integrats de la regió metropolitana 
de Barcelona, de Lleida, de Girona i del Camp de Tar-
ragona de forma que el pressupost de la Generalitat de 
Catalunya per al 2011 només incorpora els imports su-
ficients per atendre les despeses de gestió derivades dels 
actuals sistemes integrats sense preveure cap partida ni 
per al canvi de tecnologia ni de la forma de gestionar 
aquests sistemes o per a l’ampliació del seu abast terri-
torial.

La proposició de Llei contempla tres elements que gene-
ren de manera immediata un increment en les necessitats 
pressupostàries.

1. Establiment d’un sistema tarifari amb tecnologia sen-
se contacte en el conjunt del territori de Catalunya.

La proposició de Llei pretén la implantació immediata 
de la tecnologia sense contacte en el conjunt de la xar-
xa de transport públic en termes similars als establerts 
en els sistemes tarifaris de Girona, Lleida i el Camp de 
Tarragona.

A aquest respecte cal tenir present que en aquests mo-
ments s’està treballant en la definició tècnica de la mi-
gració de l’actual sistema tarifari de Barcelona a la tec-
nologia sense contacte, sense que s’hagi determinat un 
calendari per a la seva implementació tenint en compte 
la inversió necessària que es situa en una quantitat pro-
pera als 50 milions d’euros per al conjunt de la xarxa 
metropolitana que es podria incrementar en un import 
aproximat de 5 milions d’euros addicionals per a la in-

8. Donar compte al Parlament de Catalunya del present 
Acord i de la corresponent conclusió dels expedients 
d’alienació.

Barcelona, 26 de juliol de 2011

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Certificat de l’acord pel qual el Govern no 
dóna la conformitat a la tramitació d’una 
proposició de llei
Reg. 16363

Presentació

A la Mesa del Parlament 

Em plau trametre-us Certificat de l’acord adoptat en la 
sessió del Govern de la Generalitat de Catalunya, cele-
brada el dia d’avui, pel qual es denega la conformitat a 
la tramitació de la Proposició de llei del sistema tarifari 
integrat del transport públic de Catalunya, número de 
tramitació 202-00055/09, presentada pel Grup Mixt - 
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la 
Independència, atès que la seva aprovació pot implicar 
un augment de crèdits o una disminució d’ingressos en 
el pressupost vigent, així com l’informe justificatiu cor-
responent, d’acord amb el que disposa l’article 102.2 del 
Reglament del Parlament.

Barcelona, 19 de juliol de 2011

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern

Germà Gordó i Aubarell, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«S’acorda denegar la conformitat a la tramitació de la 
Proposició de llei del sistema tarifari integrat del trans-
port públic de Catalunya, número de tramitació 202-
00055/09, presentada pel Grup Mixt - Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
atès que la seva aprovació pot implicar un augment de 
crèdits o una disminució d’ingressos en el pressupost 
vigent, segons l’informe que s’adjunta i d’acord amb 
el que disposa l’article 102.2 del Reglament del Parla-
ment.»
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El procés d’extensió de la integració tarifària al conjunt 
del territori de Catalunya amb l’establiment d’un sistema 
de validació sense contacte és una actuació que ja s’està 
realitzant per part del Govern que es preveu que es vagi 
desenvolupant en funció de les disponibilitats pressupos-
tàries reals existents sense que siguin assumibles per les 
raons exposades ni el calendari ni el contingut de la pro-
posició de Llei.

En aquest sentit la proposició de Llei incorpora una de-
finició d’un sistema tarifari integrat per al conjunt del 
territori de Catalunya amb una previsió de bonificacions 
importants en els preus del transport que no resulta as-
sumible des del punt de vista econòmic per a garantir 
l’estabilitat econòmica ni a viabilitat de futur de la xarxa 
de transport públic de Catalunya.

Barcelona, 18 de juliol de 2011

Pau Villòria i Sistach
Secretari General

Certificat de l’acord pel qual el Govern no 
dóna la conformitat a la tramitació d’una 
proposició de llei
Reg. 16859

Presentació

A la Mesa del Parlament 

Germà Gordó i Aubarell, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«S’acorda denegar la conformitat a la tramitació de la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, del 
5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern, número de tramitació 202-00057/09, presenta-
da pel Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, atès que la seva aprovació implica-
ria un augment de despesa en el pressupost vigent, se-
gons l’informe que s’adjunta i d’acord amb el que disposa 
l’article 102.3 del Reglament del Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el vint-i-sis de juliol de dos mil 
onze.

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Annex

Informe en relació a la proposició de llei 
de modificació de la llei 13/2008, de 5 de 
novembre, de la Presidència de la Generalitat 
i del Govern (n. t. 202-00057/09)

En relació a la Proposició de llei promoguda pel Grup 
parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 

corporació de la tecnologia sense contacte en la resta de 
serveis i territoris que actualment no estan integrats.

La proposició de Llei per tant generaria en aquest apartat 
un increment de despesa per al qual no es disposa de 
disponibilitat pressupostària per a atendre aquestes des-
peses en els terminis fixats a la proposició de Llei.

2. Extensió del sistema tarifari integrat en el conjunt del 
territori de Catalunya 

Així mateix, l’extensió del sistema tarifari integrat al 
conjunt de zones del territori que hores d’ara no for-
men part dels sistemes tarifaris integrats, com és el cas 
de Terres de l’Ebre, el Pirineu i Aran, la Selva, l’Alt i 
Baix Empordà, la Garrotxa, el Ripollès, el Berguedà, el 
Solsonès i l’Osona conjuntament amb la integració dels 
serveis ferroviaris regionals gestionats per Renfe com-
portaria una despesa estimada superior als 20 milions 
d’euros que no poden ser assumits atenent a la realitat de 
la situació pressupostària.

En aquest apartat la proposició de Llei genera també per 
tant una despesa no pressupostada.

3. Modificació del regim de tarifes i establiment de ta-
rifes socials

La proposició de Llei planteja un canvi en l’estructura 
tarifària dels serveis de transport públic a partir d’una 
modificació de l’actual sistema zonal per a passar a 
un sistema de tarifació per quilometratge amb forts 
descomptes en funció de l’ús del transport i amb l’es-
tabliment de tarifes socials bonificades amb caràcter 
general per als infants, els estudiants o els majors de 
65 anys.

Tot i que la indefinició del text de la proposició no pos-
sibilita analitzar amb detall l’impacte econòmic d’aques-
tes mesures, si que resta clar que totes elles suposarien 
unes majors bonificacions en els preus del transport i, 
en conseqüència, una disminució en els ingressos dels 
serveis que no es previsible que poguessin ser atesos per 
un increment de la demanda, de forma que es genera-
ria un dèficit per al qual tampoc es disposa de cobertura 
pressupostària.

A títol d’exemple el títol de transport T-12 per als menors 
de 12 anys al sistema tarifari integrat de la regió metro-
politana de Barcelona ha generat unes despeses addicio-
nals a l’ATM de Barcelona durant el 2010 de 5.044.998, 4 
euros, de forma que qualsevol de les mesures de bonifi-
cació a les quals es fa esment en la proposició de llei tin-
drien un efecte econòmic directe en les necessitats de fi-
nançament del sistema de transport públic de Catalunya.

Aquest efecte econòmic es considera que seria molt ele-
vat tenint en compte el nivell de les bonificacions que es 
proposen en la proposició de Llei: majors de 65 anys, ta-
rifa plana, infants, estudiant i títols adaptats al consum, 
actuacions que no poden ser assumides amb càrrec al 
pressupost del 2011 que no preveu cap partida a aquest 
efecte.

En conclusió, la proposta de Llei planteja per tant, un 
increment de despesa per a la qual existeix disponibili-
tat pressupostària en els termes de contingut i temporals 
proposats.
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arts. 3.2; 19; 20.2; 22.2; 23.2 y disposición adicional úni-
ca, apartado dos –que modifica el art. 146.1, de la Ley 
reguladora de haciendas locales– de la Ley 18/2001, de 
12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria; y 
contra los arts. 2; 5, segundo inciso; 6.3 y 4; 8.2, 3, 4, 5, 
7 y 8; y disposición adicional única, apartados uno, dos, 
tres y cuatro –en lo relativo a determinadas modifica-
ciones introducidas en la Ley Orgánica de financiación 
de las Comunidades Autónomas– de la Ley Orgánica 
5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley 
general de estabilidad presupuestaria. Han intervenido y 
formulado alegaciones el Abogado del Estado y el Letra-
do de las Cortes Generales-Jefe de la Asesoría Jurídica 
del Senado en representación de dicha Cámara. Ha sido 
Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera, quien ex-
presa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en el Tribunal con fecha 
12 de marzo de 2002, el Letrado del Parlamento de Ca-
taluña en nombre y representación del mismo, interpuso 
recurso de inconstitucionalidad, de un lado, contra los 
arts. 3.2; 19; 20.2; 22.2; 23.2; y disposición adicional 
única, apartado 2 –que modifica el art. 146.1 de la Ley 
reguladora de las haciendas locales– de la Ley 18/2001, 
de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuesta-
ria y, de otro lado, contra los arts. 2.5, segundo inciso; 
6.3 y 4; 8.2, 3, 4, 5, 7 y 8; y disposición adicional única, 
apartados 1, 2, 3 y 4 –que modifican diversos extremos 
de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades 
Autónomas (LOFCA)– de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 
de diciembre, complementaria a la Ley general de esta-
bilidad presupuestaria. La fundamentación que sustenta 
la impugnación de ambas leyes se resume a continua-
ción.

a) La representación procesal del Parlamento de Cata-
luña hace referencia, en primer lugar, a la exposición 
de motivos, apartado II, de la Ley 18/2001, de 12 de 
diciembre, general de estabilidad presupuestaria, repro-
duciendo varios párrafos de la misma. Dichos párrafos 
aluden al art. 149.1.11 y 14 CE como títulos habilitantes 
del Estado para dictar dicha ley y ponen de relieve que 
el objetivo de la estabilidad presupuestaria ha de alcan-
zarse de modo diferente en el sector público estatal y en 
las entidades locales que cuando se trata de las Comu-
nidades Autónomas, pues en este último caso hay que 
fijar mecanismos que garanticen la cooperación entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas. Y es que mien-
tras que las normas referidas al Estado y a las entidades 
locales pueden tener el carácter de ley ordinaria, la co-
operación financiera entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas deben revestir la forma de ley orgánica. Por 
tal razón, sigue indicando el párrafo reproducido de la 
exposición de motivos de la Ley 18/2001, se ha optado 
por elaborar dos leyes distintas, que deberán ser inter-
pretadas y aplicadas en forma conjunta. Seguidamente, 
se reproducen otros párrafos de la exposición de moti-
vos de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, que 
señalan que la regulación orgánica incide en los meca-
nismos de coordinación entre la Hacienda estatal y las 
de las Comunidades Autónomas en materia presupues-
taria y complementa las previsiones de la Ley 18/2001.

Unida i Alternativa que ha presentat a la Mesa del Par-
lament, aquesta Assessoria Jurídica fa les següent con-
sideració: 

De conformitat amb l’article 102.3 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, el Govern pot manifestar de 
forma motivada la seva disconformitat per raons pres-
supostàries. En aquest sentit cal tenir present que la su-
pressió dels termes «molt honorable» i «honorable» que 
formula la proposició de llei esmentada suposaria una 
important despesa per al Govern i conseqüentment per a 
la ciutadania, en el sentit que caldria modificar totes les 
plantilles, totes les webs, les intranets, tots els papers, 
rètols en edificis on s’ubiquen els diferents departaments 
de la Generalitat, les guies (guia breu...), segells, targetes 
de signatura electrònica, bases de dades...

D’acord, doncs, amb l’anterior consideració, es recoma-
na el rebuig de l’esmentada proposició de llei.

Barcelona, 19 de juliol de 2011

Mercè Curull
Advocada en cap (e. f.)

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat 1451/2002, in-
terposat pel Parlament contra la Llei orgà-
nica 5/2001, complementària a la Llei gene-
ral pressupostària, i contra la Llei de l’Estat 
18/2001, general d’estabilitat pressupostària
Tram. 380-00002/06

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 16844 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 29.08.2011

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don 
Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay Mon-
talvo, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, 
don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón 
Reyes, don Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asúa Bata-
rrita, don Francisco José Hernando Santiago, don Luis 
Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Co-
bos Orihuel, Magistrados

ha pronunciado

en nombre del rey

la siguiente

Sentencia

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1451-2002, 
interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra los 
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circunstancias económicas del Estado miembro para de-
terminar su excepcionalidad o temporalidad.

Sin embargo, el Letrado del Parlamento de Cataluña 
aduce que las leyes recurridas no se atienen al marco 
normativo europeo de referencia. Así, reproduce el art. 
3 de la Ley 18/2001, señalando que aunque su apartado 1 
llama al marco fijado en el Pacto de estabilidad y creci-
miento, su apartado 2 contiene una definición de estabi-
lidad presupuestaria para el sector público no comercial 
y para las entidades del sistema de Seguridad Social que 
restringe la idea de «déficit no excesivo», concibiéndolo 
como «no déficit», de manera que si el objetivo europeo 
es que la proporción entre el déficit público previsto o 
real y el producto interior bruto no sobrepase el 3 por 
100 del producto interior bruto, la Ley 18/2000 pretende 
suprimir en todo caso el déficit público previsto o real, 
independientemente de la evolución del producto inte-
rior bruto. Así, aunque el apartado 3 del art. 7 de la Ley 
18/2001 alude a posibles situaciones excepcionales de 
déficit presupuestario, dicha Ley no se atiene a la con-
cepción que tiene la normativa europea [Reglamento 
(CE) del Consejo núm. 1467-1997], que vincula dichas 
situaciones con la responsabilidad del Estado miembro, 
sino que reafirma el criterio del objetivo de «no déficit», 
sin que se precisen en qué circunstancias o condiciones 
se puede producir la aprobación de un presupuesto por el 
Estado o por las Comunidades Autónomas en situación 
de déficit presupuestario.

Esta falta de concordancia de las leyes recurridas con el 
Derecho europeo se hace más manifiesta si atendemos 
al hecho de que desde 1992 el Estado y las Comunida-
des Autónomas han establecido acuerdos para limitar la 
deuda y el déficit público. Esta política de colaboración 
y coordinación se ha seguido de forma general y si en 
el ámbito local ha implicado un equilibrio sin déficit en 
los últimos cinco años, ha permitido también cerrar el 
ejercicio 2001 sin déficit desde la perspectiva del con-
junto de las Administraciones públicas, como reconoce 
el dictamen del Consejo de la Unión Europea de 12 de 
febrero de 2002. En el mismo dictamen el Consejo se 
hace eco de la aprobación de la Ley 18/2001 y de las 
reformas del sistema de financiación de las Comunida-
des Autónomas a partir de 2002, remarcando que no 
preconiza ningún modelo en concreto de coordinación 
interna entre la Administración central y las Adminis-
traciones regionales.

Por tanto, si la Ley 18/2001 y la Ley Orgánica 5/2001 
no se justifican necesariamente en el Derecho europeo, 
el análisis de su constitucionalidad ha de hacerse con la 
perspectiva de que el Estado tenga título competencial 
suficiente para imponer a las Comunidades Autónomas 
y entes locales los criterios de estabilidad presupuestaria 
que contienen y de que las restricciones y limitaciones 
previstas sean proporcionales a los objetivos pretendidos, 
aunque el Tribunal Constitucional ha afirmado que la 
«propia interpretación del sistema de distribución com-
petencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
tampoco se produce en el vacío (STC 102/1995, FJ 5), 
por lo que prestar atención a la normativa comunitaria 
aplicable puede ser no sólo útil, sino incluso obligado 
para aplicar correctamente [...] el esquema interno de 
distribución de competencias» (STC 128/1999, FJ 9).

Esta conexión y complementariedad de ambas leyes se 
deriva también de su parte expositiva, pues diversos pre-
ceptos de la Ley Orgánica 5/2001 aluden a ello, estable-
ciendo las remisiones correspondientes (arts. 1, 2, 3, 5, 
6, 10, 11 y disposición adicional única), remisión que se 
produce igualmente desde la Ley 18/2001 (art. 7 y dispo-
sición adicional quinta). Así pues, ambos textos legales 
forman un bloque de aplicación e interpretación unitaria 
y conjunta, lo que fundamenta la formulación también 
conjunta de sus alegaciones.

b) A continuación la demanda se refiere a los objetivos 
de la Unión Europea en materia de estabilidad presu-
puestaria que sirven como argumento justificativo de las 
dos leyes recurridas. Así, los objetivos de estabilidad y 
crecimiento económicos establecidos en el marco de la 
Unión Europea y Monetaria orientan las leyes impug-
nadas, a pesar de que ambas explicitan que se aprueban 
al amparo de las reglas 11, 13, 14 y 18 del art. 149.1 CE, 
como se desprende de la lectura de la exposición de mo-
tivos, apartado I, de la Ley 18/2001 y de su parte dispo-
sitiva, específicamente de su art. 1, que describe el objeto 
de dicha Ley. Otro tanto se deriva del art. 1 de la Ley 
Orgánica 5/2001 y también de su art. 4, que establece 
una «sanción» en forma de responsabilidad financiera 
para las Comunidades Autónomas que incumplan las 
obligaciones impuestas provoquen o contribuyan a pro-
ducir el incumplimiento de las obligaciones contraídas 
por España y la Unión Europea en el marco del Pacto de 
estabilidad y crecimiento.

c) Con este punto de partida, el Letrado del Parlamen-
to de Cataluña señala a continuación la falta de concor-
dancia existente entre el contenido normativo de las dos 
leyes recurridas y los objetivos de estabilidad presupues-
taria definida en el Derecho europeo.

Para justificar esta falta de concordancia, dicha repre-
sentación reproduce el actual art. 104 del Tratado de la 
Comunidad Europea, que establece las pautas de la dis-
ciplina presupuestaria atendiendo, de un lado, a criterios 
de proporción entre el déficit público, previsto o real, y 
el producto interior bruto y, de otro, a la proporción entre 
la deuda pública y el producto interior bruto, previendo 
para ambos casos valores de referencia que no pueden 
rebasarse. Estos valores de referencia han sido recogidos 
en el Protocolo sobre procedimiento aplicable, en caso 
de déficit excesivo. La representación autonómica alude 
también al marco normativo que configura el Pacto de 
estabilidad y crecimiento y que está compuesto por la 
Resolución del Consejo sobre el Pacto de estabilidad y 
crecimiento, acordada en Ámsterdam el 17 de junio de 
1997 y por los Reglamentos (CE) núms. 1466/1997, del 
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento 
de la supervisión de las situaciones presupuestarias y la 
supervisión y coordinación de las políticas económicas, 
y 1467/1997, de 7 de julio de 1997, del Consejo, sobre 
aceleración y clarificación del procedimiento de déficit 
excesivo. Todas estas normas tienen como finalidad con-
seguir situaciones presupuestarias próximas al equilibrio 
o con superávit, adoptando medidas correctoras en caso 
contrario. Del conjunto de normas citadas se destaca que 
los objetivos europeos incorporan criterios de flexibili-
dad, siendo admisible un cierto nivel de déficit y también 
que en caso de superación de dicho nivel se atiendan las 
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Otro aspecto a tener en cuenta es la relación entre in-
versión pública y crecimiento y en este sentido el art. 
158.2 CE, al definir el fondo de compensación para cor-
regir los desequilibrios interterritoriales y hacer efectivo 
el principio de solidaridad, destina dicho fondo a gas-
tos de inversión, lo que, a su vez, se correlaciona con las 
competencias de la Generalitat en materias como obras 
públicas, carreteras, ferrocarriles, transportes y comuni-
caciones y aprovechamientos hidráulicos (art. 9.13, 14, 
15 y 16 del Estatuto de Autonomía de Cataluña: EAC). 
Por otro lado, no hay evidencias de que una reducción 
de la inversión implique una reducción del déficit, pese a 
lo cual la Ley 18/2001 y la Ley Orgánica 5/2001 no sólo 
no establecen elementos de ponderación vinculados a un 
déficit moderado, sino que sancionan el incumplimiento 
de la obligación del no déficit, limitando el recurso al 
crédito como instrumento de financiación a pesar de es-
tar vinculado a la inversión de las Comunidades Autóno-
mas y de los entes locales (arts. 14.2 LOFCA y 50.1 de 
la Ley 30/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
haciendas locales).

En consecuencia, las medidas legales previstas no sólo no 
son indispensables para alcanzar el objetivo económico 
sino que tampoco son legítimas y adecuadas a la Cons-
titución por afectar a la autonomía política de las Comu-
nidades Autónomas, que es un principio que preside la 
organización territorial del Estado (SSTC 135/1992, FJ 
8; 32/1981, FJ 3; y 104/2000, FJ 4) y también a su auto-
nomía financiera, que implica la plena disponibilidad de 
sus ingresos sin condicionamientos indebidos para ejer-
cer las propias competencias (SSTC 63/1986, 201/1998 
y 96/1990).

En suma, no es constitucionalmente admisible que el 
legislador estatal condicione esta autonomía política y 
financiera a través de la imposición de un modelo pre-
supuestario en el que se condicionen los ingresos y en el 
que los gastos, incluidos los de inversión, deben sufra-
garse prácticamente de forma exclusiva por la vía fiscal, 
con práctica exclusión del recurso al crédito. En conse-
cuencia, deben reputarse inconstitucionales por exceder 
del alcance del art. 149.1.13 CE y ser desproporciona-
dos a los objetivos de política económica, restringiendo 
la autonomía política y financiera de las Comunidades 
Autónomas (arts. 137 y 156.1 CE), el art. 3.2 de la Ley 
18/2001 y, por conexión, los siguientes preceptos de la 
Ley Orgánica 5/2001: arts. 2; 5, segundo inciso; 6.3 y 4, 
disposición adicional única, apartado uno, en cuanto a 
la modificación del art. 2.1 b) LOFCA; apartado tres, en 
cuanto a la modificación del art. 14.3 LOFCA; y aparta-
do cuatro, en lo atinente a la modificación del art. 21.1 
LOFCA, todos ellos de la Ley Orgánica 5/2001.

f) A continuación el Letrado del Parlamento de Cata-
luña argumenta que la obligación de las Comunidades 
Autónomas, impuesta por el art. 8 de la Ley Orgánica 
5/2001, de elaborar un plan de saneamiento y someterlo 
a la consideración del Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera de las Comunidades Autónomas es contrario a la 
autonomía de Cataluña.

De acuerdo con dicho precepto, si el Parlamento de Ca-
taluña aprueba los presupuestos de la Generalitat en si-
tuación de déficit, por pequeño que sea, se deberá apro-
bar un plan económico-financiero de saneamiento. Lo 

d) La demanda plantea seguidamente que el art. 3.2 de 
la Ley 18/2001 implica una limitación general a la au-
tonomía financiera de las Comunidades Autónomas que 
excede de las competencias estatales previstas en el art. 
149 CE.

A pesar de que la disposición final segunda de la Ley 
18/2001 afirma que ha sido dictada al amparo de las re-
glas 11, 13, 14 y 18 del art. 149.1 CE, lo cierto es que de 
su contenido se deduce una prelación en beneficio del 
art. 149.1.13 CE, pues el art. 1 de dicha Ley hace refe-
rencia a la regla 13 del art. 149.1 CE como fundamento 
para establecer «los principios rectores a los que deberá 
adecuarse la política presupuestaria del sector público en 
orden a la consecución de la estabilidad y crecimiento 
económicos». La representación autonómica interpreta 
lo señalado en el sentido de que los Estados son los res-
ponsables ante la Unión de la aplicación del Derecho eu-
ropeo (art. 93 CE y SSTC 252/1988 y 80/1993) y de que 
dicho Derecho no altera el reparto competencial estable-
cido en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. 
Sin embargo, considera que la cita del art. 149.1.13 CE 
en la disposición final segunda de la misma Ley 18/2001 
implica que, al margen de los principios del Derecho eu-
ropeo sobre la estabilidad presupuestaria, el contenido 
normativo impuesto constituye un denominador común 
de vigencia para todo el territorio nacional.

A continuación, la representación del Parlamento de 
Cataluña hace referencia a distintas Sentencias de este 
Tribunal sobre el alcance del art. 149.1.13 CE (SSTC 
96/1990, 171/1996, 133/1997 y 62/2001), extrayendo 
de ellas que este título competencial no puede vaciar 
de contenido a las competencias de las Comunidades 
Autónomas. Tras ello, dicha representación aduce que es 
necesario distinguir entre la estabilidad presupuestaria 
como objetivo de la política económica y la estabilidad 
presupuestaria como medida jurídica impuesta al sector 
público. En cuanto a la estabilidad presupuestaria como 
objetivo de política económica, sostiene que se encuadra 
en el art. 149.1.13 CE y se enmarca en la política europea 
antes comentada. Sin embargo, la traducción jurídica de 
ese objetivo de política económica no es proporcionada a 
la consecución de dicho objetivo ni respeta la autonomía 
financiera de las Comunidades Autónomas establecida 
en la Constitución, puesto que la Ley 18/2001 no esta-
blece ningún criterio adicional que permita flexibilizar 
la imposición del «no déficit».

Así, destaca que no puede desconocerse la relación exis-
tente entre déficit público y producto interior bruto en 
el sentido de que una reducción del primero genera un 
impacto negativo en el crecimiento. Además, existe otra 
relación entre crecimiento del producto interior bruto y 
reducción del déficit, pues un incremento del producto 
interior bruto conlleva una reducción del déficit y de la 
tasa de paro. Por tanto, si crece la economía disminuye 
el déficit y si éste se reduce la economía crece menos, lo 
que implica que para conseguir el objetivo de estabilidad 
presupuestaria hay que permitir un margen de déficit po-
sible que permita incidir en las situaciones coyunturales 
en las que el crecimiento económico no sea el esperado 
o en las que la tasa de paro crezca excepcionalmente. En 
la Unión Europea este margen es del 3 por 100, mientras 
que la Ley 18/2001 pretende suprimirlo.
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La Constitución garantiza en sus arts. 137 y 140 la auto-
nomía de las provincias y municipios pero no contiene 
respecto de los entes locales un precepto similar al art. 
156.1. Aunque la referencia a la financiación local en el 
art. 142 CE se hace en términos de garantía de la sufici-
encia, no puede negarse la autonomía financiera de es-
tos entes locales, tanto por ser inherente a su autonomía 
(art. 137 CE) como por su conexión con otros preceptos 
constitucionales (arts. 133.2 y 133.4 CE), siendo así re-
conocida por la doctrina del Tribunal (STC 237/1992, 
FJ 6). Admite la representación autonómica que la au-
tonomía financiera de los entes locales tiene un alcance 
más reducido que la de las Comunidades Autónomas y 
que la capacidad del Estado respecto de dichos entes, ex 
art. 149.1.14 CE, es mayor que respecto de la Comuni-
dad Autónoma. Pero matiza que los entes locales se han 
de someter tanto a la tutela financiera del Estado como 
a la de las Comunidades Autónomas (para el caso de 
Cataluña, ello deriva del art. 48 en conexión con el art. 
9.8, ambos EAC), pero la competencia estatal en ningún 
caso puede ser plena y vaciar la autonomía financiera de 
dichos entes, como hacen las leyes recurridas, reiterando 
los argumentos expuestos respecto a la vulneración de la 
autonomía de la Generalidad. En todo caso, también se 
señala que los objetivos europeos de estabilidad deriva-
dos del art. 104 del Tratado constitutivo de la Comuni-
dad Europea y del Pacto de estabilidad y crecimiento se 
han conseguido en el ámbito local hasta el último ejer-
cicio de 2001.

En conclusión, la fijación del objetivo de estabilidad pre-
supuestaria en el ámbito local es inconstitucional, tan-
to en cuanto al art. 3.2 como a los arts. 19 y 23.2 y el 
apartado 2 de la disposición adicional única de la Ley 
18/2001, por vulnerar la autonomía local constitucional-
mente garantizada y al autonomía financiera de los entes 
locales.

Además de lo indicado en cuanto a la vulneración de 
la autonomía local por la Ley 18/2001, ésta también se 
proyecta sobre la tutela financiera que la Generalitat 
ha de ejercer sobre los entes locales de Cataluña (art. 
48.1, en conexión con el art. 9.8, ambos EAC). Según 
las SSTC 56/1983 y 57/1983, las tutelas financieras del 
Estado y de las Comunidades Autónomas, sobre los en-
tes locales no se superponen ni se acumulan, sino que 
ambos aspectos, según insiste la STC 233/1999, FJ 4, 
han de complementarse, de manera que la primera no 
puede anular o vaciar a la segunda. Por tal razón, se re-
putan inconstitucionales los arts. 20.2 y 22.2 de la Ley 
18/2001, que prevén sistemas de relación y de control del 
Estado respecto de los entes locales que excluyen la in-
tervención de la Generalidad, desconociendo, en cuanto 
al control, la doctrina de la STC 179/1985, que declaró 
no aplicable a Cataluña el apartado 2 del art. 7 de la Ley 
24/1983, de 21 de diciembre, sobre medidas urgentes de 
saneamiento de las haciendas locales.

2. Mediante providencia de 23 de abril de 2002 el Ple-
no del Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de 
inconstitucionalidad promovido por el Parlamento de 
Cataluña frente a diversos preceptos de la Ley 28/2001, 
de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuesta-
ria, y de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, 
complementaria a la Ley general de estabilidad presu-

mismo ocurre si el déficit es de resultado. El precepto 
impone que dicho plan sea aprobado por la Asamblea 
legislativa de la Comunidad Autónoma si su normativa 
así lo exige, incluyendo en él la definición de las políti-
cas de ingresos y gastos que deba aplicar la Comunidad 
Autónoma para corregir la situación de desequilibrio en 
los tres ejercicios presupuestarios siguientes, remitién-
dose al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el cuál 
al margen de lo previsto en el art. 153 CE, controlará la 
actividad del Parlamento de Cataluña mediante la com-
probación de la idoneidad de las medidas, requiriendo a 
la Comunidad Autónoma un nuevo plan si el primero no 
fuese satisfecho.

Por tanto, el precepto contempla una posición de superi-
oridad jerárquica del Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera respecto del Parlamento de Cataluña que subvierte 
los principios fundamentales del Estado Autonómico. El 
Parlamento de Cataluña tiene competencia para aprobar 
las leyes de presupuestos de la Generalitat de Cataluña 
con todas las limitaciones que derivan de ser un Parla-
mento de una Comunidad Autónoma, pero la adecua-
ción de dichas leyes a la Constitución y al bloque de la 
constitucionalidad, que es el único parámetro de control, 
sólo lo puede realizar el Tribunal Constitucional. Debe 
recordarse que el Tribunal ha considerado inconstitucio-
nales ciertas medidas legislativas que suponían controles 
excesivamente intensos de la autonomía financiera de las 
Comunidades Autónomas (STC 76/1983, FJ 12 y 14).

Por tanto, deben reputarse inconstitucionales por invadir 
la autonomía financiera de la Generalidad, garantizada 
por el art. 156.1 en conexión con el art. 153 CE, y por 
reducir las potestades de elaboración y aprobación del 
presupuesto de la Comunidad Autónoma, los siguientes 
preceptos de la Ley Orgánica 5/2001: apartados 2, 3, 4, 
5, 7 y 8 del art. 8 y, por conexión, el apartado dos de 
la disposición adicional única –con relación a la letra b) 
que se añade al art. 3.2 LOFCA–.

g) Por último, para el Letrado del Parlamento de Cata-
luña, la Ley 18/2001 vulnera también la autonomía local 
y las competencias de la Generalitat de Cataluña en ma-
teria de tutela financiera de los entes locales.

La Ley 18/2001 señala que también los entes locales 
deben adecuar sus presupuestos al cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria (art. 19 y dispo-
sición adicional única, apartado 2), para lo cual el Go-
bierno fijará anualmente dicho objetivo, sin perjuicio de 
las competencias de las Comunidades Autónomas (art. 
20.1). Se atribuye a la Comisión Nacional de Adminis-
tración Local, como órgano de colaboración entre la Ad-
ministración del Estado y los entes locales, la labor de 
informar con carácter previo los objetivos de estabilidad 
fijados por el Gobierno (art. 20.2). La corrección de las 
situaciones de desequilibrio requerirá la aprobación de 
un plan de reequilibrio por el Pleno de la corporación, 
cuyo seguimiento se atribuye al Ministerio de Hacienda 
(art. 22). En cuanto a las operaciones de crédito, se harán 
teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad (art. 23.1 y apartado 1 de la disposición adi-
cional única) y será necesario que el plan económico-
financiero permita la desaparición en tres ejercicios de la 
situación de desequilibrio (art. 23.2).
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del Estado expone el contenido y finalidad de las leyes 
recurridas, que queda expresado en la exposición de 
motivos de la Ley 18/2001. Según el legislador se tra-
ta de adoptar una importantísima medida de política 
económica dirigida a mantener y prolongar el ciclo ex-
pansivo económico actual, actuando sobre el sector de la 
política económica en el que el Estado tiene un margen 
de actuación, al ser mínima su posibilidad de intervenir 
en la política monetaria, que recae en el Banco Central 
Europeo. Por ello, el margen de intervención del Estado 
se localiza en las políticas estructurales y en la políti-
ca presupuestaria, esfera esta última en la que inciden 
las medidas contenidas en las leyes recurridas, que se 
refieren a los principios de estabilidad presupuestaria 
–definido como equilibrio o superávit– plurianualidad, 
transparencia y eficiencia en la asignación y utilización 
de recursos públicos. Estas medidas tienen en cuenta las 
decisiones y recomendaciones adoptadas en el ámbito 
europeo (Pacto de estabilidad y crecimiento acordado en 
el Consejo de Ámsterdam en junio de 1997 y en las re-
comendaciones del Consejo Europeo de Santa Maria da 
Feira de junio de 2000).

Sin ánimo de exhaustividad y señalando que el acierto 
técnico o político no puede ser objeto de debate consti-
tucional en esta sede, el Abogado del Estado relaciona 
las razones que fundamentan las medidas legales. En 
primer lugar, alude a la consolidación fiscal que, consis-
tiendo en cerrar los presupuestos de modo que los gastos 
se financien con los ingresos sin endeudamiento, ha lle-
vado a la eliminación del déficit público en el ejercicio 
de 2001 por primera vez en la historia de la democracia, 
haciendo posible el crecimiento económico español a 
mayor ritmo que los socios europeos, y todo ello en un 
contexto de desaceleración de la economía mundial. En 
este sentido, la prioridad del equilibrio presupuestario es 
la posición más adecuada para afrontar esa desacelera-
ción, dando continuidad al crecimiento y a la creación 
de empleo. El principio de estabilidad presupuestaria o 
superávit se complementa con el de plurianualidad, te-
niendo en cuenta el envejecimiento de la población, de 
modo que los gastos que atienden a la población pasi-
va conllevarán, bien recortes en otras partidas –sistema 
de pensiones, gastos sanitarios–, bien aumento de otros 
ingresos. Por tanto, mientras se abordan las profundas 
reformas dirigidas a viabilizar el sistema, se trata de ir 
generando un margen financiero a través del objetivo de 
la estabilidad presupuestaria. Estamos, pues, en conclu-
sión, ante un objetivo de política económica general ma-
terializado mediante medidas de política presupuestaria.

Esta actuación en política presupuestaria, para que sea 
eficaz, ha de proyectarse en todas las Administracio-
nes públicas, aunque ello se impone en algunos casos 
directamente y en otros a través de fórmulas de coor-
dinación. El Abogado del Estado precisa que en este 
apartado introductorio analizará por separado las medi-
das de orden presupuestario que se refieren a las Comu-
nidades Autónomas y las que se refieren a las entidades 
locales, pues, aun siendo similares, requieren distinto 
tratamiento.

Así, en primer lugar, señala que el art. 3 de la Ley 
18/2001 dispone en su apartado 2 que, respecto de las 
tres Administraciones –estatal, autonómica y local– la 

puestaria. Asimismo, acordó dar traslado de la deman-
da y documentos presentados, conforme al art. 34 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al 
Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Go-
bierno, al objeto de que en el plazo de quince días pue-
dan personarse en el proceso y formular alegaciones. Por 
último, se acordó publicar la incoación del proceso en el 
«Boletín Oficial del Estado».

3. El día 30 de abril de 2002 el Abogado del Estado, en la 
representación que legalmente ostenta, se dirige al Tri-
bunal personándose en el proceso y solicita una prórroga 
de ocho días para formular sus alegaciones.

4. El día 7 de mayo de 2002 la Sección Cuarta acuerda 
incorporar a las actuaciones el escrito del Abogado del 
Estado de 30 de abril de 2002 y concederle la prórroga 
solicitada para formular las alegaciones.

5. Con fecha 10 de mayo de 2002 se registra un escrito 
de la Presidenta de Congreso de los Diputados comuni-
cando al Tribunal el acuerdo de la Mesa de la Cámara de 
no personarse en el proceso ni formular alegaciones y 
poniéndose a su disposición.

6. El día 16 de mayo de 2002 se registra en el Tribu-
nal un escrito del Letrado-Jefe de la Asesoría Jurídica 
del Senado, en representación de dicha Cámara, comu-
nicando que comparece en relación con los recursos de 
inconstitucionalidad números 1451-2002, promovido 
por el Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, 1455-2002, promovido por el mismo órgano de la 
Comunidad Autónoma y 1460-2002, promovido por el 
Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña, así 
como en relación con los recursos números 1462-2002, 
promovido por las Cortes de Castilla-La Mancha, 1461-
2002, promovido por el Consejo de Gobierno de la Ge-
neralidad de Cataluña, 1463-2002, promovido por las 
Cortes de Castilla-La Mancha, 1467-2002, promovido 
por el Gobierno de Aragón, 1471-2002, promovido por 
el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, 1473-2002, promovido por el Go-
bierno de Aragón, 1487-2002, promovido por las Cortes 
de Aragón, 1488-2002, promovido por el Consejo de Go-
bierno de la Junta de Extremadura, 1505-2002 y 1506-
2002, promovido por Diputados del grupo parlamentario 
socialista y 1522-2002, promovido por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, todos ellos relacionados con la Ley 18//2001, 
de 12 de diciembre, y con la Ley Orgánica 5/2002, de 13 
de diciembre.

Al respecto señala que el Senado ha adoptado el acuerdo 
de personarse en los referidos recursos de inconstitucio-
nalidad y de formular alegaciones en los cuatro referidos 
en primer lugar. Asimismo solicita la acumulación de 
todos los recursos mencionados por cumplir lo dispuesto 
en el art. 83 LOTC y la suspensión del plazo para formu-
lar alegaciones.

7. Con fecha 29 de mayo de 2002 se registra el escrito 
mediante el cual el Abogado del Estado formula sus ale-
gaciones en el recurso de inconstitucionalidad número 
1451-2002, que resumidamente se exponen.

a) Antes de examinar los motivos de inconstituciona-
lidad aducidos por la parte demandante, el Abogado 
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de las Comunidades Autónomas, modificándose el art. 
14 LOFCA para exigir autorización del Estado para con-
certar operaciones de crédito en el extranjero y para la 
emisión de deuda u otras operaciones al crédito.

Con todas estas medidas no se afecta a las decisiones 
de la autoridad presupuestaria autonómica relativas a la 
previsión de ingresos y autorización de gastos respecto 
de cada una de las partidas del presupuesto, de manera 
que se produce la menor incidencia posible en la autono-
mía financiera de las Comunidades Autónomas. Dicha 
autonomía es cada vez mayor en la vertiente de los in-
gresos y se ha vuelto a ampliar con el nuevo sistema de 
financiación, conteniéndose en la Ley Orgánica 7/2001 
todo un catálogo e innovaciones en relación con la cesión 
de tributos estatales (impuesto sobre el valor añadido, 
impuestos especiales de fabricación, sobre electricidad 
y especial sobre determinados medios de transporte), 
mayores competencias normativas sobre los impuestos 
ya cedidos, sistemas de recargos o nuevos mecanismos 
de participación en ingresos del Estado, etc. De todo ello 
concluye el Abogado del Estado que no se puede afirmar 
que el endeudamiento sea el único recurso que queda a 
las Comunidades Autónomas para financiar sus gastos, 
precisando también que las leyes recurridas admiten ex-
cepcionalmente el déficit y el acceso al crédito aunque 
sea con medidas de coordinación.

En relación con la Administración local las previsio-
nes son similares. Se fija un objetivo de estabilidad con 
informe previo de la Comisión Nacional de Adminis-
tración Local y ulterior aprobación del Congreso y del 
Senado; se impone la elaboración de un plan económico-
financiero para los entes locales que no cumplan el ob-
jetivo y, finalmente, se prevé un régimen de autorización 
de operaciones de crédito y endeudamiento.

b) A continuación el Abogado del Estado incide en el 
principio de estabilidad presupuestaria y en su relación 
con la normativa y las recomendaciones de la Unión Eu-
ropea.

La estabilidad presupuestaria como objetivo de política 
económica se manifiesta en la Unión Europea desde su 
Tratado constitutivo. Así, su actual art. 4.3 alude a los 
principios rectores de las acciones de los Estados miem-
bros: precios estables, finanzas públicas y condiciones 
monetarias sólidas y balanza de pagos estable. El art. 
104 desarrolla estos principios en relación con el déficit 
público, previendo la supervisión por el Consejo de la si-
tuación presupuestaria y del nivel de endeudamiento pú-
blico de los Estados miembros, así como la adopción de 
medidas en caso de incumplimiento. El Pacto de estabi-
lidad y crecimiento, contenido en la resolución del Con-
sejo de 17 de junio de 1997 (97/C236/01), se transformó 
en el Reglamento núm. 1466/1997 del Consejo, relativo 
al reforzamiento de la supervisión de las situaciones pre-
supuestarias y a la supervisión y coordinación de las po-
líticas económicas, y en el Reglamento núm. 1467/1997, 
relativo a la aceleración y clarificación del procedimien-
to de déficit excesivo. Cita también las recomendaciones 
del Consejo Europeo celebrado en Santa Maria da Feira 
en junio de 2000, dirigidas al saneamiento de las cuentas 
públicas, más allá del nivel mínimo, para cumplir el Pac-
to de estabilidad y crecimiento.

estabilidad presupuestaria ha de entenderse como situa-
ción de equilibrio o superávit, computada según la defi-
nición dada por el sistema europeo de cuentas nacionales 
y regionales y sin perjuicio de situaciones excepcionales.

En segundo lugar, dicha ley prevé que las Comunida-
des Autónomas podrán «establecer en sus normas re-
guladoras en materia presupuestaria los instrumentos y 
procedimientos necesarios para adecuarlas al objetivo 
del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria». Por 
tanto, serán aquéllas las que, en ejercicio de sus compe-
tencias, actúen de modo preciso para alcanzar el objetivo 
a cumplir.

En tercer lugar, se prevé un régimen excepcional para las 
situaciones de déficit presupuestario que, en el caso de 
las Comunidades Autónomas, consistirá en que deberán 
exponer las causas que ocasionan el déficit y formular 
un plan a medio plazo para su corrección. Si la situación 
de déficit se produce por la aprobación de presupuestos 
que no cumplen el objetivo de equilibrio, el plan tiene 
por objeto los tres ejercicios siguientes y se somete al 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, de manera que 
si dicho Consejo estima que las medidas del plan no son 
adecuadas para la corrección se requiere a la Comunidad 
para que formule otro plan. En el caso de que la situación 
de desequilibrio se produzca no en la aprobación del pre-
supuesto, sino en su liquidación, se deberá presentar un 
plan para la corrección en los mismos términos que en 
el caso anterior. La fórmula legal supone la intervención 
de un órgano de coordinación, como es el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera, permitiéndose que sea la 
Comunidad Autónoma la que decida cómo actuar, esto 
es, sin imponer forzosamente una solución.

En cuarto lugar, se fija un procedimiento para estable-
cer el objetivo de equilibrio presupuestario para cada 
Comunidad Autónoma, partiendo de que en el primer 
cuatrimestre de cada año el Gobierno, a propuesta de los 
Ministerios de Economía y Hacienda y previo informe 
del Consejo de Política Fiscal y Financiera, fijará el ob-
jetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de 
las Comunidades Autónomas, sometiéndolo al Congre-
so y al Senado para su aprobación. A continuación, el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera fija el objetivo 
de estabilidad para cada Comunidad Autónoma; en caso 
de que no hubiera acuerdo en el seno de dicho órgano, 
las Comunidades deben aprobar y liquidar sus presupu-
estos de acuerdo con el principio de equilibrio previsto 
en el art. 3.2 de la Ley 18/2001, es decir, con equilibrio 
o superávit. El acuerdo tiene carácter trienal, aunque se 
adopta cada año, modulándolo así en virtud de la situa-
ción económica del momento.

En quinto lugar, se establece un sistema de responsabili-
dad financiera derivada del incumplimiento de los com-
promisos adquiridos por España ante la Unión Europea 
en materia de estabilidad presupuestaria, correspondi-
endo asumir a las Comunidades Autónomas las respon-
sabilidades que se derivasen del incumplimiento de las 
leyes recurridas o de los acuerdos adoptados en su ejecu-
ción por el Ministerio de Economía y Hacienda o por el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Finalmente, en sexto lugar, el régimen legal se completa 
con un mayor control y restricción del acceso al crédito 
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ción. Cabe también concretar el principio de estabilidad 
para cada Comunidad Autónoma con la intervención del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Se rechaza también el planteamiento de la demanda de 
que el principio de estabilidad, concebido en la forma en 
que lo hacen las dos leyes recurridas, frene al crecimien-
to y la creación de empleo. Es ésta una crítica política o, 
si se quiere, técnica, a la orientación del legislador de la 
política económica nacional, pero estos planteamientos 
no pueden sustentar un pronunciamiento de constituci-
onalidad, pues la Constitución no impone orientaciones 
políticas determinadas. La bondad técnica o la eficacia 
de las medidas para alcanzar los objetivos previstos no 
tiene trascendencia constitucional y así lo ha reconocido 
el Tribunal Constitucional en muchas ocasiones refirién-
dose a la libertad del legislador en el empleo de dichas 
medidas (así, STC 222/1992).

d) A continuación, el Abogado del Estado rechaza que 
las leyes recurridas vulneren la autonomía financiera de 
las Comunidades Autónomas. Para la demanda dicha 
autonomía supone la plena disponibilidad por las Comu-
nidades Autónomas de sus ingresos sin condicionamien-
tos indebidos y en toda su extensión para poder ejercer 
sus competencias, afirmando que dichas leyes conculcan 
este principio al suponer una restricción casi absoluta del 
crédito como medio de financiación.

Sin embargo, en opinión del Abogado del Estado, la doc-
trina del Tribunal Constitucional no ha recogido de un 
modo tan absoluto el principio de autonomía financie-
ra de las Comunidades Autónomas. Al contrario de lo 
afirmado en el recurso, el Tribunal ha reconocido que 
la competencia estatal para dirigir la política económica 
puede incidir en la potestad de gasto de las Comunidades 
Autónomas y también puede hacerlo en la de los ingre-
sos. Además, también ha reconocido el Tribunal la cons-
titucionalidad de las medidas del Estado para autorizar 
operaciones de crédito de las Comunidades Autónomas.

Así, en cuanto a la limitación de las potestades auto-
nómicas de gasto, alude a las reiteradas Sentencias que 
reconocen al legislador estatal la posibilidad de limitar 
el aumento global de las retribuciones de los funciona-
rios, citando las SSTC 96/1990, FJ 3, y 62/2001, FJ 2. 
En definitiva, es la repercusión de las medidas de que se 
trate en la política económica lo que justifica su constitu-
cionalidad, de manera que cuanto mayor sea dicha reper-
cusión mayor puede ser la incidencia de la intervención 
estatal en la autonomía financiera automática. En su cri-
terio, tal es el caso de la estabilidad presupuestaria, que 
en la actualidad constituye uno de los pilares esenciales 
de la política económica general.

Por lo que se refiere a la vertiente de los ingresos, la STC 
13/1992, FJ 7, ha señalado que la autonomía financiera 
de las Comunidades Autónomas viene definida en el blo-
que de la constitucionalidad más por relación a la ver-
tiente del gasto que por la existencia de un sistema tri-
butario propio con potencia recaudatoria suficiente para 
cubrir sus necesidades financieras. Por tanto, tampoco 
desde la vertiente del ingreso la autonomía financiera 
autonómica es un concepto absoluto, especialmente por-
que la Hacienda autonómica se nutre en buena medida 
de la aportación de partidas de los presupuestos del Es-

Estas previsiones no contienen, sin embargo, la impo-
sición a los Estados miembros de medidas concretas 
de política económica para alcanzar el objetivo común 
señalado, pues las mismas quedan en manos de los Es-
tados. En este sentido, el dictamen del Consejo de 12 de 
febrero de 2002, relativo al programa español de estabi-
lidad actualizado 2001-2005, pone de manifiesto que las 
medidas incluidas en la Ley 18/2001 se consideran muy 
favorables.

El Abogado del Estado destaca que el objetivo de la 
Unión Europea no es conseguir un endeudamiento neto 
máximo del 3 por 100, sino sanear las cuentas públicas 
para que la inexistencia de déficit permita el éxito en las 
políticas de crecimiento y pleno empleo, de modo que 
dicho 3 por 100 aparece como el punto en que se requi-
ere una acción inmediata de corrección, (en general, los 
arts. 4.3 y 104 del Tratado y, en especial, el Reglamen-
to 1467/1997 y la resolución del Consejo de 17 de junio 
de 1997 –Pacto de estabilidad y crecimiento–, aludien-
do esta última al objetivo a medio plazo de situaciones 
próximas al equilibrio o de superávit). A partir de esta 
premisa, el Estado español ha adoptado distintas decisi-
ones legislativas de ordenación de su política económica, 
no tratándose del simple desarrollo o ejecución de deci-
siones europeas, sino de adopción de medidas de carác-
ter estatal en el marco de los compromisos asumidos en 
la Unión Europea.

c) El Abogado del Estado expone a continuación que el 
recurso de inconstitucionalidad parte de la premisa de 
que los fines que persiguen las leyes impugnadas son los 
de la Unión Europea, concluyendo de ello que como ésta 
no impone el equilibrio o el superávit presupuestario 
existe un exceso competencial en el ejercicio del título 
contenido en el art. 149.1.13 CE. La demanda entiende, 
en suma, que la imposición del equilibrio presupuestario 
o superávit sin ningún criterio de flexibilización no es 
proporcionada al objetivo y vulnera la autonomía finan-
ciera de las Comunidades Autónomas.

Para el Abogado del Estado, esta tesis impugnatoria se 
apoya en premisas que no responden a la realidad. De 
un lado, rechaza que el objetivo de la Unión Europea sea 
que el déficit presupuestario no supere el 3 por 100, sino 
alcanzar una situación de equilibrio o superávit. Como 
quiera que el objetivo se adoptó en 1997 con el Pacto de 
estabilidad y crecimiento, hoy, en el año 2002, pueden 
orientarse las políticas económicas de los Estados en la 
dirección de reducción del déficit.

En este sentido, el objetivo de las leyes recurridas no es, 
exclusivamente, cumplir los mínimos exigidos por la 
normativa comunitaria, sino que llega más lejos, como 
se señala en la exposición de motivos de la Ley 18/2001, 
y pretende potenciar el crecimiento y una convergencia 
real con los países más desarrollados. Se trata, por tanto, 
de un régimen normativo nuevo a través del cual el Go-
bierno puede, ex art. 149.1.13 CE, ejecutar decisiones de 
política económica de control del déficit, decisiones que 
se adoptan anualmente con la aprobación del Congreso 
y el Senado. Tampoco es correcto, continúa afirmando el 
Abogado del Estado, que no existan criterios de flexibili-
zación del objetivo, pues cabe aprobar y liquidar los pre-
supuestos sin cumplir el principio de estabilidad, pero 
en ese caso se establecen medidas para corregir la situa-
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en dicha Sentencia fue un precepto que preveía una si-
tuación similar a la prevista en el art. 155 CE. Tampoco 
considera extensible aquí lo señalado en el fundamento 
jurídico 14 de la misma STC 76/1983, pues en este caso 
no existe un acuerdo necesario y vinculante del órgano 
de coordinación. Por tanto, no se produce infracción del 
principio de autonomía financiera de las Comunidades 
Autónomas.

f) En cuanto a la alegada infracción de la autonomía lo-
cal constitucionalmente garantizada, el Abogado del Es-
tado manifiesta que la Ley 18/2001 supone, en el ámbito 
de la Administración local, una mínima innovación del 
ordenamiento jurídico, ya que el control del déficit y la 
tendencia a aprobar y liquidar los presupuestos locales 
en equilibrio ya estaba vigente tras las últimas modifica-
ciones de la Ley de haciendas locales.

El Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones en 
relación con la autonomía financiera local. Se cita la STC 
104/2000, FJ 4, que, remitiéndose a abundante doctrina 
precedente, vincula dicha autonomía financiera local 
con la suficiencia de recursos para ejercer sus competen-
cias y, por ello, el Abogado del Estado señala la conexión 
de dicha autonomía financiera con el sistema tributario 
como principal fuente de ingresos de Derecho público y, 
dada la insuficiencia de aquél, con su participación en los 
ingresos del Estado. La misma STC 104/2000, FJ 5, por 
remisión a la STC 96/1990, insiste en que es al legislador 
estatal a quien incumbe dar efectividad a los principios 
de suficiencia de las haciendas locales (art. 142 CE) y de 
solidaridad y equilibrio territorial (art. 138 CE).

De acuerdo con esta doctrina, el Abogado del Estado sos-
tiene que las leyes recurridas no vulneran la autonomía 
local constitucionalmente garantizada, pues en absoluto 
se ha acreditado que sus disposiciones provoquen una 
situación de insuficiencia de las haciendas locales, acre-
ditación que la propia STC 104/2000, FJ 5, exige para 
apreciar infracción del principio de autonomía local.

g) El Abogado del Estado, por último, centra su alegato 
en argumentar que las leyes recurridas tampoco concul-
can la tutela financiera de los entes locales que compete 
ejercer a las Comunidades Autónomas.

A tal efecto, comienza señalando que el Estado puede 
incidir en el ámbito presupuestario de los entes locales 
a partir de la habilitación que le otorga el art. 149.1.18 
CE, pues las disposiciones en materia presupuestaria lo-
cal forman parte del régimen jurídico de dichos entes. 
Además, la regla 14 del art. 149.1 CE otorga al Estado un 
título específico sobre las haciendas locales, como han 
reconocido, entre otras muchas, las SSTC 179/1985, FJ 
1 y 3; y 233/1999, FJ 4. Específicamente operan también 
las reglas 11 y 13 del art. 149.1 CE, como ha recono-
cido la antes citada STC 233/1999, FJ 21, cuando estén 
afectadas las operaciones de crédito a formalizar con 
el exterior o las que se instrumenten mediante deuda o 
cualquier apelación al crédito público. En todo caso, las 
disposiciones de las leyes recurridas han de ser conside-
radas en su unidad, de modo que los títulos competenci-
ales del Estado a que se ha hecho alusión se proyectarán 
en mayor o menor medida en cada precepto, siendo arti-
ficioso considerarlos aislados, como reconoció el Tribu-
nal en la antes citada STC 179/1985, FJ 1.

tado. Finalmente, en cuanto a las decisiones que el Es-
tado pue de adoptar respecto del endeudamiento de las 
Comunidades Autónomas, la STC 11/1984, FFJJ 5 y 6, 
incardina la potestad autorizatoria del Estado en la lla-
mada Constitución económica, es decir, la considera un 
instrumento de la política económica, precisando que la 
potestad autorizatoria estatal, que se sustenta en el art. 
149.1.11 CE, es de especial relevancia y está al servicio 
de una única política monetaria.

De todo lo expuesto se puede concluir que la autonomía 
financiera de las Comunidades Autónomas está condi-
cio nada por la coordinación con la Hacienda estatal y 
por el ejercicio de otras competencias estatales, de ma-
nera que es necesario examinar en cada caso la decisión 
del Estado que incida en la autonomía financiera auto-
nómica para apreciar si aquél se excede o no de las com-
petencias que le atribuye la Constitución. En este senti-
do, el Abogado del Estado manifiesta que la intervención 
prevista en las leyes recurridas del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera responde a la actuación de coordina-
ción que es propia de dicho órgano. Además, aduce que 
la incidencia de las medidas controvertidas en la autono-
mía financiera de las Comunidades Autónomas no es tan 
intensa como pretende el recurso, pues únicamente tiene 
por objeto evitar el endeudamiento (art. 14 LOFCA) y no 
se proyecta en absoluto sobre los ingresos y gastos. En 
conclusión, el régimen previsto se encuentra dentro del 
margen de actuación estatal, teniendo en cuenta su evi-
dente encuadramiento en la ordenación de la actividad 
económica general (art. 149.1.13 CE).

e) El Abogado del Estado examina a continuación la me-
dida consistente en la elaboración de un plan de sanea-
miento y su sometimiento al Consejo de Política Fiscal 
y Financiera.

Manifiesta que esta medida tiene por objeto el cumpli-
miento del objetivo de estabilidad presupuestaria y supo-
ne una manifestación del principio de coordinación. En 
efecto, el Gobierno, previo informe del Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera, aprueba el objetivo de estabilidad 
presupuestaria globalmente para todas las Comunidades 
Autónomas, remitiéndose dicho objetivo global al propio 
Consejo para que éste apruebe el objetivo concreto para 
cada Comunidad Autónoma. Por tanto, las Comunidades 
Autónomas han podido expresar su opinión en el seno 
de dicho órgano, correspondiendo a cada una de ellas su 
cumplimiento a través de su ley de presupuestos, con la 
precisión de que si no se hubiese alcanzado el acuerdo 
dichos presupuestos deberán aprobarse en situación de 
equilibrio. Si las Comunidades Autónomas no aprueban 
los presupuestos según lo señalado, deberán presentar un 
plan económico-financiero al Consejo de Política Fiscal 
y Financiera y si dicho plan no se aprobara deberán pre-
sentar otro.

Para el Abogado del Estado este iter se basa en el princi-
pio de coordinación de las Comunidades Autónomas con 
el Estado, previéndose distintos momentos en los que 
aquéllas pueden expresar su opinión, concluyendo que 
al final del proceso no existe una imposición forzosa ex 
lege a las Comunidades Autónomas en la configuración 
de su presupuesto. En contra de lo aducido por la deman-
da, no considera aplicable en este caso la doctrina de la 
STC 76/1983, porque lo que se declaró inconstitucional 
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nia Amann y otros Diputados del Grupo Parlamentario 
socialista, en el que se manifiesta que no se opone a la 
acumulación solicitada.

11. El Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, en la representación que ostenta, se diri-
ge al Tribunal en escrito registrado el día 2 de julio de 
2002 y manifiesta que no se opone a la acumulación 
planteada.

12. El Letrado del Parlamento de Cataluña presentó en el 
Registro General del Tribunal el día 2 de julio de 2002 
un escrito en el que señala que la posición de dicho Par-
lamento no se ve afectada por la eventual acumulación 
de los recursos de inconstitucionalidad solicitada por la 
representación del senado, pero precisa que dicha soli-
citud pudiera exceder del mandato que deriva del acu-
erdo de la Comisión de Hacienda del Senado de 13 de 
mayo de 2002, que pudiera referirse sólo a los recursos 
1451-2002, 1454-2002, 1455-2002 y 1460-2002, por lo 
que, de ser así, no se la puede tener por personada en los 
restantes procesos, ni tampoco solicitar la acumulación 
de los mismos al principal. Asimismo, manifiesta que la 
suspensión del plazo para formular alegaciones otorgada 
a dicha representación del Senado conlleva una dilación, 
que unida a la del incidente de acumulación, perjudica 
los intereses del Parlamento de Cataluña que se vinculan 
a la pronta resolución del recurso.

13. El día 4 de julio de 2002 se registró un escrito de la 
Letrada de las Cortes de Aragón, en la representación 
que ostenta, en el que se adhiere a la solicitud de acu-
mulación que el Tribunal le trasladó con fecha 4 de junio 
de 2002.

14. Con fecha 4 de julio de 2002, la representación pro-
cesal de la Generalitat de Cataluña evacuó el trámite 
contenido en la providencia del Tribunal de 4 de junio de 
2002 y solicita que se acuerde la acumulación de proce-
sos correspondientes.

15. El día 4 de julio de 2002, el Presidente de las Cortes 
de Castilla-La Mancha dirigió un escrito al Tribunal en 
el que solicita que se acuerde la acumulación del recurso 
1451-2002 con los promovidos por las Cortes de Casti-
lla-La Mancha, registrados con los números 1462-2002 
y 1463-2002.

16. Por ATC 215/2002, de 29 de octubre, el Pleno del 
Tribunal decidió la no acumulación solicitada.

17. Mediante escrito registrado el día 20 de noviembre 
de 2002, el Letrado de las Cortes Generales-Jefe de la 
Asesoría Jurídica del Senado, en representación de la 
Cámara, manifiesta que habiendo recibido copia del 
Auto del Pleno del Tribunal declarando que no procede 
la acumulación solicitada por el Senado del recurso de 
inconstitucionalidad 1451-2002 con los otros recursos 
concernientes a la misma ley, procede a formular sus 
alegaciones en el plazo que se le ha otorgado, alegacio-
nes que a continuación se sintetizan.

a) No se plantea objeción alguna respecto de la legitima-
ción de la parte recurrente, ni respecto a su representa-
ción procesal y al plazo, llamando la atención, sin dis-
cutir su pertinencia, sobre el planteamiento de recurrir 
contra dos leyes en un único recurso.

Por último, el Abogado del Estado indica que no cabe 
olvidar que la regulación discutida contiene una cláusula 
de salvaguardia de la competencia autonómica (arts. 19, 
20.1 y 22.2 de la Ley 18/2001). Por tanto, las competen-
cias que contiene el capítulo III de esta ley se refieren al 
objetivo específico de la estabilidad presupuestaria local, 
de manera que queda un amplio margen para que las Co-
munidades Autónomas ejerciten su propia tutela sobre 
los entes locales.

De todo lo expuesto deriva el Abogado del Estado que el 
art. 19, relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria 
local, es acorde con la Constitución al amparo de lo dis-
puesto en el art. 149.1.13 y 18 CE.

Lo propio ocurre con el art. 20, referido a la fijación del 
objetivo de estabilidad presupuestaria en cuanto supone 
eludir en la medida de lo posible el acceso al crédito, 
pues tiene la cobertura constitucional de las reglas 11, 13 
y 14 del art. 149.1 CE. Otro tanto sostiene respecto de los 
arts. 21, sobre la obtención de información para la medi-
ción del grado de realización del objetivo de estabilidad, 
y 22, sobre corrección de situaciones de desequilibrio 
mediante la verificación del plan económico-financiero, 
que encuentra sustento en las mismas reglas 11, 13 y 14 
del art. 149.1 CE. El Abogado del Estado insiste en que 
la tutela financiera estatal no tiene la amplitud que la 
STC 179/1985, FJ 1, consideró inadecuada, pues en este 
caso se ciñe exclusivamente a la verificación del objetivo 
de estabilidad presupuestaria, apreciando si los presu-
puestos están nivelados.

Por último, las medidas de autorización de las operaci-
ones de crédito también quedan salvaguardadas, ex art. 
149.1. 11 y 13 CE, como señala la STC 233/1999, FJ 21.

Como consecuencia de todo lo argumentado, el Aboga-
do del Estado concluye su escrito solicitando del Tribu-
nal que declare la constitucionalidad de los preceptos 
recurridos.

8. Mediante providencia de 4 de junio de 2002, el Ple-
no del Tribunal acordó tener por personado al Letrado 
de las Cortes Generales-Jefe de la Asesoría Jurídica del 
Senado, en representación de la Cámara, en el presente 
recurso de inconstitucionalidad, así como en los registra-
dos con los números 1454-2002, 1455-2002, 1460-2002, 
1461-2002, 1462-2002, 1463-2002, 1467-2002, 1471-
2002, 1473-2002, 1487-2002, 1488-2002, 1505-2002, 
1506-2002 y 1522-2002, según interesa en su escrito de 
16 de mayo último, accediendo a la suspensión que pide 
del plazo para hacer alegaciones en los correspondien-
tes recursos hasta tanto se resuelva sobre la acumulación 
de los mismos. Asimismo, acordó oír a los recurrentes 
y demás partes personadas para que en el plazo de diez 
días aleguen lo que estimen oportuno sobre la petición 
de acumulación. Por último, acordó llevar testimonio del 
citado escrito y de esta resolución a los recursos de in-
constitucionalidad antes relacionados.

9. El Abogado del Estado, en escrito registrado el día 21 
de junio de 2002, manifiesta que no se opone a la acu-
mulación solicitada por la representación del Senado.

10. El día 2 de julio de 2002 se registró en el Tribunal 
un escrito del Procurador don Roberto Granizo Palome-
que, actuando en representación de don Joaquín Almu-
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teniendo al mismo tiempo el déficit público dentro del 
valor de referencia del 3 por 100 del PIB. Dicha resolu-
ción contiene una serie de compromisos por parte de los 
Estados miembros: respetar el objetivo presupuestario, 
consiguiendo situaciones presupuestarias próximas al 
equilibrio con superávit; adoptar medidas correctoras 
para alcanzar esos objetivos una vez recibida la adver-
tencia a través de una recomendación del Consejo; po-
ner en marcha sin demora los ajustes presupuestarios 
correctores; y corregir los déficits excesivos tan pronto 
como sea posible. Estamos, por tanto, ante medidas que 
no son instrumento de una política económica coyuntu-
ral, sino ante un principio básico desde el punto de vista 
económico. Consecuencia de ello son los Reglamentos 
CE números. 1466/1997, del Consejo, de 7 de julio de 
1997, y 1467/1997, del Consejo de la misma fecha, que 
desarrollan los principios y criterios que han quedado 
expuestos. En la misma dirección se cita el Reglamento 
(CE) núm. 475/2000, del Consejo, de 28 de febrero de 
2000, que modificó el Reglamento 3605/1993, relativo a 
la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento apli-
cable en caso de déficit excesivo. En conclusión, los Esta-
dos miembros tienen un objetivo común contenido en el 
art. 98 del Tratado, que impone contribuir a los objetivos 
de la Comunidad coordinando sus políticas económicas 
(art. 99), sometiéndose a un sistema de vigilancia multi-
lateral (art. 99.5).

A todo ello, no son ajenas la Ley general de estabilidad 
presupuestaria y la Ley Orgánica complementaria. La 
exposición de motivos de la primera hace referencia a 
que en un Estado fuertemente descentralizado como Es-
paña el esfuerzo del Estado ha de ser simultáneamente 
realizado por el conjunto de las Administraciones públi-
cas. De aquí que se fije un marco de estabilidad presu-
puestaria de alcance básico, de acuerdo con las habilita-
ciones del Estado contenidas en el art. 149.1.13 y 18 CE, 
afirmando, complementariamente, la relevancia de las 
reglas 11 y 14 del mismo art. 149.1 CE. Si se examina la 
normativa comunitaria que ha quedado reseñada, se verá 
que, sometida la política económica al cumplimiento de 
los objetivos de la Comunidad, ninguno de los aspectos 
recogidos en la exposición de motivos de la Ley general 
de estabilidad presupuestaria es ajeno al cumplimiento 
de los acuerdos del Consejo, obligatorios para el Estado 
español, que es garante, ex art. 93 CE, de dicho cumpli-
miento.

Nadie niega, aduce la representación procesal del Sena-
do, que las Comunidades Autónomas gozan del principio 
de autonomía financiera, pero es éste un principio que 
no es absoluto, sino muy matizado, pues se ha de instru-
mentar «con arreglo a los principios de coordinación con 
la Hacienda estatal y de solidaridad entre los españoles» 
(art. 156 CE). Por tanto, el principio de autonomía finan-
ciera debe ser ejercido ahora con muchas más restriccio-
nes que con anterioridad.

La representación procesal del Senado mantiene que, ha-
bida cuenta de lo señalado, resulta aplicable al caso la 
doctrina contenida en la STC 11/1984, FJ 5, que expresó, 
con apoyo en la STC 1/1982, que las competencias de las 
Comunidades Autónomas en materia de emisión de deu-
da pública deben enmarcarse en los principios básicos del 
orden económico resultantes de la llamada Constitución 

b) Aborda a continuación el significado que tiene la esta-
bilidad presupuestaria en el marco del Derecho comuni-
tario europeo, partiendo de que el desarrollo de la Unión 
Europea supone la aparición de un «nuevo escenario 
constitucional» en el que la estabilidad presupuestaria 
supone un fundamento básico de la Europa unida, puesto 
que los Estados han renunciado a su soberanía monetaria 
en razón a la existencia de una sola política monetaria 
y una sola autoridad en este campo, el Banco Central 
Europeo. Además, de acuerdo con el art. 104 del Tratado 
y el protocolo 5 del mismo, corresponde a la Comisión 
supervisar la evolución de la situación presupuestaria y 
el endeudamiento de los Estados miembros y al Consejo 
corregir las eventuales desviaciones. Esta nueva situa-
ción conlleva, según el profesor Tomás Ramón Fernán-
dez, que las Comunidades Autónomas no puedan seguir 
ostentando una libertad plena de despliegue de su políti-
ca presupuestaria, cuando el propio Reino de España ha 
perdido la suya.

La política de estabilidad presupuestaria pasa, pues, a ju-
gar un papel de primera magnitud en el contexto del Pac-
to europeo de estabilidad y crecimiento, recordándose 
que el art. 93 CE establece que «corresponde a las Cor-
tes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía 
del cumplimiento de esos Tratados y de las resoluciones 
emanadas de los organismos internacionales o suprana-
cionales titulares de la cesión». En la misma dirección, 
se indica que el art. 149.1.11 CE declara la competencia 
exclusiva del Estado sobre el sistema monetario y la STC 
24/2002, FJ 5, afirma que la estabilidad presupuestaria 
es «un objetivo macroeconómico auspiciado por el art. 
40.1», a cuya corrección «indiscutiblemente puede con-
tribuir la gradual recuperación del equilibrio presupues-
tario», de manera que hay que considerar incorporado al 
art. 134 CE el principio de estabilidad presupuestaria. 
Por tanto, dicho principio va a jugar el papel del crédito 
público y, así, el art. 135.2 CE puede entenderse también 
como un reflejo del mismo principio.

No puede olvidarse, según la representación procesal 
del Senado, que el art. 21.3 LOFCA establece que los 
presupuestos de las Comunidades Autónomas serán ela-
borados por las mismas «con criterios homogéneos de 
forma que sea posible su consolidación con los presu-
puestos generales del Estado», y aunque ello se refiere a 
los aspectos contables hay que dar al precepto una nueva 
lectura como consecuencia de las determinaciones con-
tenidas en el art. 93 CE. A lo señalado hay que añadir, 
citando al profesor Pérez de Ayala, que entre las com-
petencias que la Constitución reserva al Estado está la 
relativa a la unidad económica y desde esta perspectiva 
le está reservado, con arreglo a la jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional, el poder de legislar sobre el déficit 
presupuestario de las Comunidades Autónomas y su en-
deudamiento, con el fin de garantizar que, en su conjun-
to, los presupuestos estatales y autonómicos no infrinjan 
en este punto los límites impuestos por la normativa eu-
ropea.

Es el 17 de junio de 1997, en Ámsterdam, cuando el 
Consejo adopta la Resolución 97/C236/01, que contie-
ne los elementos del Pacto de estabilidad y crecimiento, 
con el objetivo de conseguir situaciones presupuestarias 
saneadas próximas al equilibrio o con superávit, man-
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En cuanto al primero de dichos motivos, sustentado en 
la falta de concordancia del contenido de ambas leyes 
respecto a los objetivos de estabilidad presupuestaria de-
finidos en el Derecho europeo, destacándose la flexibili-
dad de este último, la representación del Senado insiste 
en que dicha flexibilidad no puede ser la misma en el 
comienzo de la aplicación de las medidas que en la fase 
final, pues no existiría posibilidad de coordinación ni de 
solidaridad. Si se partiera del máximo déficit permisi-
ble no se podría acceder a las condiciones que exige la 
Unión Europea.

En cuanto a la estabilidad presupuestaria prevista en la 
Ley 18/2001 y en la Ley Orgánica 5/2001 a que alude la 
demanda, con referencia específica al art. 3.2 de la pri-
mera ley, se rechaza de nuevo el planteamiento que se 
sustenta en la necesidad de mayor flexibilidad, indicán-
dose que las orientaciones legales se apoyan en compe-
tencias estatales –art. 149.1.11, 13, 14 y 18 CE– que justi-
fican esas orientaciones.

Se rechaza asimismo que las leyes impugnadas vulneren 
la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas 
como consecuencia de que se vacíen las competencias de 
la Generalidad en materia presupuestaria. No se produ-
ce ese vaciamiento sino un fenómeno sucesivo de incor-
poración e impregnación del ordenamiento comunitario 
derivado en nuestro Derecho. El argumento de la deman-
da de que existe una determinada relación entre el déficit 
público y el producto interior bruto en el sentido de que 
una reducción en el déficit genera un impacto negativo 
en el crecimiento, también es contestado por la represen-
tación procesal del Senado, que señala que sobre la cues-
tión apuntada hay dos posiciones ideológicas separadas 
sobre las que no es momento de debatir, aunque precise 
que la que ha triunfado en el ordenamiento comunitario 
es la que se ha trasladado a las leyes impugnadas.

A continuación se examina la obligación de elaborar un 
plan de saneamiento y someterlo a la consideración del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que se estima 
por la demanda contrario a la autonomía de Cataluña, 
con apoyo en la STC 76/1983, por establecer controles 
sobre la actividad del Parlamento de Cataluña al margen 
de lo previsto en el art. 153 CE y por reducir la potestad 
del Gobierno de la Generalitat en orden a la elaboración 
y aplicación del presupuesto. La representación procesal 
del Senado afirma que solicitar un plan de saneamiento 
no parece que, en sí mismo, constituya una vulneración 
de las competencias financieras de la Generalitat de Ca-
taluña, pues admitido el principio de que las finanzas 
han de estar saneadas y siendo responsable el Gobierno 
de la Nación ante la Unión Europea (art. 93 CE), aquél 
no puede ser absolutamente pasivo, previendo el art. 8 de 
la ley que pueda haber situaciones excepcionales de de-
sequilibrio presupuestario que deberán ser justificadas, 
requiriéndose un plan económico y financiero de correc-
ción, criterio reiterado en el art. 3.3 de la ley orgánica. 
También se rechaza el argumento de que la normativa 
estatal no contenga criterios de flexibilización y que sus 
medidas no sean las necesarias o indispensables para 
conseguir los objetivos de estabilidad, pues esos argu-
mentos no se refieren al ámbito de lo jurídico sino al de 
la práctica, además de tratarse de criterios que se impo-
nen también al Estado mismo.

económica, ajustándose al principio de coordinación de 
sus haciendas con la Hacienda estatal. En igual sentido, 
otras muchas Sentencias del Tribunal Constitucional han 
reconocido competencias del Estado que restringían la 
autonomía financiera de las Comunidades Autónomas 
en ámbitos diversos –la estabilidad económica interna o 
externa, la creación de empleo, el cumplimiento de com-
promisos internacionales o la estabilidad de la moneda. 
Así, cita las SSTC 27/1981, 1/1982, 76/1983, 11/1984, 
96/1984, 179/1985, 14/1986, 63/1986, 96/1990, 13/1992, 
76/1992, 237/1992, 17/1996, y 171/1996. Hace referencia 
específica a la STC 171/1996, en conexión con la STC 
96/1990, en las que el Tribunal confirmó la decisión es-
tatal de establecimiento de un límite porcentual máximo 
para la incremento de las retribuciones de los empleados 
públicos en cuanto que ello está orientado a la consecu-
ción de la estabilidad económica y a la gradual recupe-
ración del equilibrio presupuestario, configurándose, en 
suma, como un vehículo de dirección y orientación de 
la política económica que corresponde al Gobierno [así, 
también las SSTC 27/1981, FJ 2; y 76/1992, FJ 4 a)].

El dictamen del Consejo de Estado, de 19 de enero de 
2001, emitido en relación con la Ley 18/2001, pone el 
acento en la relevancia que tienen las reglas 11 y 13 del 
art. 149.1 CE respecto del contenido de dicha Ley, ha-
ciéndose hincapié en la incidencia que tiene en este caso 
el art. 93 CE. En definitiva, el Estado resulta garante del 
cumplimiento de las obligaciones que se le imponen al 
Estado español en el ámbito comunitario y de aquí que 
le corresponda velar por que los presupuestos de las Co-
munidades Autónomas, al igual que los del Estado, se 
acomoden a los objetivos y directrices comunitarias. En 
este marco de necesaria coordinación entre las hacien-
das estatal y autonómica se ha de entender la función co-
ordinadora que las leyes recurridas atribuyen al Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, que tiene, precisamente, 
una naturaleza coordinadora.

También destaca la representación procesal del Sena-
do la conexión que ha de existir entre el art. 135 CE y 
los arts. 104-A y 104-B del Tratado de creación de la 
Comunidad Europea en la redacción que ha supuesto el 
Tratado sobre la Unión Europea, pues la imposición del 
objetivo del equilibrio presupuestario afecta de modo di-
recto al mecanismo del endeudamiento. Por tal razón, 
son varios los Estados miembros que han debido intro-
ducir modificaciones constitucionales para atender a los 
objetivos comunitarios. En este contexto, las Comuni-
dades Autónomas han de tener igual tratamiento que el 
Gobierno del Estado, pues la normativa europea asimila 
los déficits de todas las Administraciones públicas, con-
siderando que el déficit público incluye el de todas ellas.

En resumen, respecto del endeudamiento como recur-
so previo, se puede afirmar, en base a la jurisprudencia 
constitucional citada y a la STC 79/1992, que ya exis-
tían límites a la discrecionalidad de las Comunidades 
Autónomas y que dichos límites se modulan ahora con la 
incorporación del principio del equilibrio presupuestario 
a nuestro ordenamiento jurídico.

c) A continuación, el representante procesal del Senado 
examina los motivos del recurso de inconstitucionalidad 
aducidos por la demanda de modo conjunto para ambas 
leyes.
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2. Antes de abordar el examen de fondo de la impugna-
ción planteada debemos tener en cuenta algunas cues-
tiones de orden procesal que condicionan el alcance de 
dicho examen de fondo.

a) La representación procesal del Senado llama la aten-
ción, sin discutir su pertinencia, sobre el planteamiento 
de la parte promotora del recurso de inconstitucionali-
dad consistente en formalizar la doble impugnación le-
gal a través de un único recurso.

La posibilidad de que normas distintas sean impugnadas 
ante este Tribunal mediante la activación de un sólo pro-
cedimiento ya ha sido reconocida por nuestra doctrina, 
según la cual siendo cierto que, en principio, cada norma 
«debe ser motivo de impugnación por separado», resulta 
legítima la impugnación unitaria cuando dichas normas 
«responden a un mismo campo normativo material y 
están tan estrictamente imbricadas [...] que difícilmente 
pueden concebirse una de ellas sin la otra», de manera 
que la resolución a través de un solo proceso «cobra sen-
cillez abordando conjuntamente ambas disposiciones, 
hasta tal punto que su tratamiento por separado resul-
taría poco justificado» (STC 29/1994, de 27 de enero, 
FJ 2).

Así ocurre en este caso, pues ambas leyes se conciben de 
modo complementario, según reza el propio título de la 
Ley Orgánica 5/2001, que proclama su conexión con la 
Ley 18/2001, y ponen de relieve sus respectivas exposi-
ciones de motivos.

b) Debemos considerar la incidencia que pueda tener en 
el proceso el dato de que la Ley 18/2001, de 12 de di-
ciembre y la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, 
hayan sido objeto de sucesivas modificaciones y que la 
primera de ellas haya sido, incluso, derogada y sustituida 
por otro texto normativo.

Así la Ley 18/2001, ha sido modificada por las Leyes 
12/2002, de 23 de mayo, 25/2003, de 15 de julio, 2/2004, 
de 27 de diciembre y 15/2006, de 26 de mayo. De es-
tas modificaciones legales, sólo la Ley 15/2006 modi-
fica la mayor parte de los preceptos impugnados de la 
Ley 18/2001, pues la modificación afectó a sus arts. 3.2, 
19. 20.2, 22 y 23.2. En todo caso, importa señalar que la 
Ley 18/2001 ha sido derogada por el Real Decreto Le-
gislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se apru-
eba el texto refundido de la Ley general de estabilidad 
presupuestaria. Esta refundición incide directamente en 
los preceptos objeto de recurso de la Ley 18/2001, re-
gulando de modo más amplio y detallado los preceptos 
impugnados en este proceso y cambiando en ocasiones 
su numeración.

En cuanto a la Ley Orgánica 5/2001, ha sido modificada 
por la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo. Estas modi-
ficaciones afectan a algunos de los preceptos recurridos, 
en concreto a sus arts. 5, segundo inciso, 6.3 y 4 y 8.2, 
3, 4, 5, 7 y 8.

Pues bien, para apreciar la incidencia que dichas modi-
ficaciones y derogación tienen en cuanto a la perviven-
cia del presente proceso nos atendremos a la doctrina de 
este Tribunal, que señala que «en el ámbito del recurso 
de inconstitucionalidad, recurso abstracto y orientado 
a la depuración objetiva del ordenamiento, la pérdida 

En cuanto al argumento de que las leyes estatales recur-
ridas vulneran la autonomía local y las competencias de 
la Generalidad de tutela financiera de los entes locales, 
se aduce que estos entes han estado sometidos al princi-
pio de estabilidad presupuestaria con más energía que 
las Comunidades Autónomas, pues la Constitución sólo 
garantiza su suficiencia financiera (STC 96/1990). Esta 
circunstancia, unida a su carencia de potestad legisla-
tiva, determina que sea el Estado el que establezca la 
ordenación y régimen jurídico general de las haciendas 
locales, de manera que el Tribunal Constitucional ha 
confirmado la legitimidad de la competencia estatal para 
establecer medidas de saneamiento financiero de los en-
tes locales. Así, el art. 146.4 de la Ley de haciendas lo-
cales establece el principio de equilibrio financiero para 
dichos entes. Acerca de que se vulnere la tutela finan-
ciera de la Generalitat sobre los propios entes locales, 
la representación procesal del Senado argumenta que 
dicha competencia autonómica no puede ir más allá de 
la competencia atribuida constitucionalmente a los entes 
locales, que tiene el sentido preciso y limitado que se ha 
indicado.

Por todo lo expuesto, se solicita del Tribunal que desesti-
me el recurso de inconstitucionalidad.

18. Por providencia de 19 de julio de 2011 se señaló para 
deliberación y votación de la presente Sentencia el día 20 
del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. El presente recurso de inconstitucionalidad se interpo-
ne por el Parlamento de Cataluña frente a diversos pre-
ceptos de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de 
estabilidad presupuestaria y de la Ley Orgánica 5/2001, 
de 13 de diciembre, complementaria a la Ley general de 
estabilidad presupuestaria.

En concreto, los preceptos impugnados de la Ley 
18/2001, de 12 de diciembre, son los siguientes: arts. 3.2; 
19; 20.2; 22.2; 23.2; y disposición adicional única, apar-
tado 2. En cuanto a la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de di-
ciembre, se impugnan sus arts. 2; 5, segundo inciso; 6.3 
y 4; 8.2, 3, 4, 5, 7 y 8; y su disposición adicional única, 
apartados uno, dos, tres y cuatro.

La representación procesal del Parlamento de Cataluña 
considera que ambas leyes están estrechamente conecta-
das entre sí y plantea que los preceptos recurridos vul-
neran la autonomía política y financiera de la Generalitat 
de Cataluña (arts. 137 y 156.1 CE) y la de los entes lo-
cales (arts. 137, 140 y 142 CE), menoscabando asimismo 
la tutela financiera de aquélla sobre éstos (art. 48.1 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña: EAC, 1979), sin que 
los títulos habilitantes que dan cobertura constitucional 
a las leyes recurridas justifiquen el alcance de su regu-
lación.

El Abogado del Estado y la representación procesal del 
Senado rechazan que ambas leyes incurran en las infrac-
ciones constitucionales que se le achacan al haber sido 
dictadas en ejercicio de las competencias que al Estado 
le atribuye el art. 149.1.13 CE y complementariamente, 
para aspectos concretos, las reglas 11, 14 y 18 del mismo 
art. 149.1 CE.
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diciembre, y la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciem-
bre, mantiene vivo su objeto.

c) No puede tampoco obviarse que en este tipo de pro-
cesos de orden competencial este Tribunal ha otorgado 
relevancia a la legislación básica sobrevenida, especial-
mente cuando se trata de enjuiciar la adecuación al or-
den constitucional de competencias de las normas auto-
nómicas preexistentes a la nueva legislación estatal (STC 
170/1989, de 19 de octubre, FJ 3, con cita de las SSTC 
87/1985, 137/1986, 27/1987, y 145/1998).

Sin embargo, en este proceso, como se ha expuesto, no 
se controvierten normas autonómicas sino dos leyes es-
tatales que han sufrido diversas modificaciones y, una de 
ellas, su derogación y sustitución por otro texto norma-
tivo. Además, se constata que las nuevas leyes estatales 
actualmente vigentes no han sido impugnadas en punto 
a los extremos que aquí se debaten. Por tanto, en orden 
a la delimitación del objeto de este proceso aplicaremos 
el criterio asentado en nuestra doctrina, según el cual 
«dado que la nueva normativa [estatal] no ha sido objeto 
de debate procesal mediante su impugnación autónoma, 
ni a través del trámite de alegaciones del art. 84 LOTC, 
no procede en este caso, a diferencia de otros (SSTC 
87/1993 y 329/1993), ampliar ni sustituir el objeto del 
proceso en contemplación de la nueva normativa, debi-
endo quedar circunscrito al inicialmente planteado (STC 
182/1988)» (STC 147/1998, de 2 de julio, FJ 5).

Por tanto, el objeto del presente proceso queda delimi-
tado en los términos expuestos en el precedente funda-
mento jurídico 1.

d) Por último, también deberemos tener en cuenta que 
la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña ha entrado en vigor 
con posterioridad a la admisión a trámite de este recurso 
de inconstitucionalidad, por lo que, de acuerdo con nu-
estra doctrina (STC 179/1998, de 16 de septiembre, FJ 2, 
con remisión a otras) las cuestiones que se controvierten 
se decidirán teniendo en cuenta las prescripciones del 
nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña que puedan 
ser de aplicación.

3. Tras lo expuesto, hay que señalar que la representa-
ción procesal del Parlamento de Cataluña plantea que 
las leyes recurridas incurren en los siguientes motivos de 
inconstitucionalidad: 

a) Infracción del alcance legítimo del art. 149.1.13 CE 
con la consecuencia de vulnerar la autonomía política 
y financiera de la Generalitat de Cataluña (arts. 137 y 
156.1 CE).

b) Establecimiento de un control indebido sobre el Parla-
mento de Cataluña que también menoscaba la autonomía 
financiera de la Generalitat de Cataluña.

c) Vulneración de la autonomía local garantizada (arts. 
137 y 140 CE) y de la suficiencia financiera de los entes 
locales (art. 142 CE).

d) Infracción de la competencia de la Generalitat para 
ejercer la tutela financiera de los entes locales.

4. Abordaremos a continuación la primera tacha que la 
representación procesal del Parlamento de Cataluña re-
procha a las leyes recurridas, esto es, que vulneran la 

sobrevenida de la vigencia del precepto legal impugna-
do habrá de ser tenida en cuenta por el Tribunal para 
apreciar si la misma conlleva [...] la exclusión de toda 
aplicabilidad de la Ley [pues], si así fuera, no habría sino 
que reconocer que desapareció, al acabar su vigencia, 
el objeto de este proceso constitucional [...] Por ello ca-
rece de sentido, tratándose de un recurso de inconsti-
tucionalidad, pronunciarse sobre normas que el mismo 
legislador ha expulsado ya de dicho ordenamiento [...] 
de modo total, sin ultractividad (SSTC 160/1987, FJ 6; 
150/1990, FJ 8; y 385/1993, FJ 2) (STC 196/1997, de 13 
de noviembre, FJ 2). Sin embargo en esta misma Sen-
tencia y fundamento jurídico también manifestamos que 
constituyen una excepción a esta regla general aquellos 
supuestos en los que a través de un recurso de incons-
titucionalidad lo que se traba en realidad es una con-
troversia en el ámbito de las competencias respectivas 
del Estado y de las Comunidades Autónomas, de modo 
que este Tribunal sólo está llamado a pronunciarse so-
bre la titularidad de una competencia en la medida en 
que se trate de una competencia controvertida o de que 
la disputa esté todavía viva, debiendo inevitablemente 
resolver los términos de un conflicto mientras la esfera 
respectiva de competencias no resulte pacífica y aunque 
la disposición sobre la que se trabó el conflicto resulte 
luego derogada o modificada. En definitiva, la función 
de preservar los ámbitos respectivos de competencias no 
puede quedar enervada por la sola derogación o modi-
ficación de las disposiciones cuya adopción dio lugar al 
litigio, cuando aquella preservación exige aún, porque 
así lo demandan las partes, o al menos una de ellas, una 
decisión jurisdiccional que declare, constatando si se ve-
rificó o no la extralimitación competencias denunciada, 
su definición constitucional o estatutaria (STC 182/1988, 
FJ 1; 248/1988, FJ 2; y 167/1993, FJ 2; 329/1993, FJ 1; 
y 165/1994, FJ 2 (STC 196/1993, FJ 2)» (STC 109/2003, 
de 5 de junio, FJ 2).

Además del criterio reproducido, hay que tener en cu-
enta que en este tipo de procesos promovidos por causa 
de vulneración del orden constitucional de competencias 
nuestra doctrina ha insistido en que si «la normativa en 
relación con la cual se trabó el conflicto no es simple-
mente derogada, sino parcialmente sustituida por otra 
que viene a plantear en esencia los mismos problemas 
competenciales, la doctrina de este Tribunal avala la 
conclusión de la no desaparición del objeto del conflicto 
(SSTC 87/1993, 329/1993, y 155/1996) (STC 147/1998, 
fundamento jurídico 5)» (STC 128/2999, de 1 de julio, 
FJ 4).

El examen del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 
de diciembre, que aprueba el texto refundido de la Ley 
general de estabilidad presupuestaria, pone de relieve 
que la derogación que realiza de la Ley 18/2001 supo-
ne su sustitución por otra normativa que reproduce, aun 
con una redacción diferente y más amplia, las mismas 
cuestiones objeto de controversia. Y otro tanto ocur-
re respecto de la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, 
que modifica parte de los preceptos recurridos de la Ley 
Orgánica 5/2001.

Por tanto, ha de alcanzarse la conclusión de que, pese a 
su modificación o derogación, el recurso de inconstitu-
cionalidad promovido frente a la Ley 18/2001, de 12 de 
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b) La garantía del equilibrio económico, a través de 
la política económica general, de acuerdo con lo esta-
blecido en los arts. 40.1, 131 y 138 de la Constitución, 
corresponde al Estado, que es el encargado de adoptar 
las medidas oportunas tendentes a conseguir la estabi-
lidad económica interna y externa y la estabilidad pre-
supuestaria, así como el desarrollo armónico entre las 
diversas partes del territorio español. A estos efectos, 
se entenderá por estabilidad presupuestaria la situación 
de equilibrio o de superávit, computada en términos de 
capacidad de financiación, de acuerdo con la definición 
establecida en el sistema europeo de cuentas nacional y 
regionales.

[...]

Tres. El apartado 3 del art. 14 de la Ley Orgánica 8/1980, 
de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunida-
des Autónomas, queda redactado en los siguientes tér-
minos: 

3. Para concertar operaciones de crédito en el extranjero 
y para la emisión de deuda o cualquier otra apelación de 
crédito público, las Comunidades Autónomas precisarán 
autorización del Estado. Para la concesión de la referida 
autorización, el Estado tendrá en cuenta el cumplimiento 
del principio de estabilidad presupuestaria definido en el 
art. 2.1 b) de la presente Ley.

Con relación a lo que se prevé en el párrafo anterior, no 
se considerarán financiación exterior, a los efectos de su 
preceptiva autorización, las operaciones de concertación 
o emisión denominadas en euros que se realicen dentro 
del espacio territorial de los países pertenecientes a la 
Unión Europea.

En todo caso, las operaciones de crédito a que se refieren 
los apartados uno y dos anteriores precisarán autoriza-
ción del Estado cuando, de la información suministrada 
por las Comunidades Autónomas, se constate el incum-
plimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del art. 21 de la Ley 
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación 
de las Comunidades Autónomas, en los siguientes tér-
minos: 

1. Los presupuestos de las Comunidades Autónomas ten-
drán carácter anual e igual periodo que los del Estado, 
atenderán al cumplimiento del principio de estabilidad 
presupuestaria, incluirán la totalidad de los gastos e in-
gresos de los organismos y entidades integrantes de la 
misma, y en ellos se consignará el importe de los be-
neficios fiscales que afecten a tributos atribuidos a las 
referidas Comunidades.»

La representación procesal del Parlamento de Cataluña 
dirige el mismo reproche a todos estos preceptos con una 
argumentación global para todos ellos aunque la queja 
se dirija de modo principal contra el art. 3.2 de la Ley 
18/2001 e implique al resto por conexión. Como con 
mayor amplitud ha quedado recogido en los anteceden-
tes, dicha representación rechaza que el principio de es-
tabilidad presupuestaria que se impone al sector público 
deba entenderse en los términos previstos por dicho art. 
3.2, esto es, como una situación de equilibrio o superávit 
presupuestario. El fundamento de este rechazo se hace 
recaer en que las dos leyes impugnadas se encauzan a 

autonomía política y financiera de la Generalitat de Ca-
taluña (arts. 137 y 156.1 CE) al excederse en la habili-
tación que el art. 149.1.13 CE atribuye al Estado. Dicha 
vulneración afectaría al art. 3.2 de la Ley 18/2001, de 12 
de diciembre, y a los arts. 2; 5, segundo inciso, 6.3 y 4; y 
disposición adicional única, apartados uno, tres y cuatro 
de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre.

Estos preceptos legales disponen lo siguiente.

– Art. 3 de la Ley 18/2001 (Principio de estabilidad pre-
supuestaria): 

«[...]

2. En relación con los sujetos a los que se refiere el art. 
2.1 de esta Ley, se entenderá por estabilidad presupues-
taria la situación de equilibrio o de superávit, computada 
en términos de capacidad de financiación de acuerdo con 
la definición contenida en el sistema europeo de cuentas 
nacionales y regionales, y en las condiciones estableci-
das por cada una de las Administraciones públicas.»

– Art. 2 de la Ley Orgánica 5/2001 (Principios genera-
les): 

«Los principios de estabilidad presupuestaria, plurianu-
alidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utili-
zación de recursos públicos, tal como aparecen definidos 
en la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuesta-
ria, serán aplicables a las Comunidades autónomas en la 
forma prevista en esta Ley Orgánica.»

– Art. 5 de la Ley Orgánica 5/2001 (Consejo de Política 
Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas): 

«[...] Tanto el Consejo como las Comunidades Autóno-
mas en él representadas deberán respetar, en todo caso, 
el objetivo de estabilidad presupuestaria previsto en el 
art. 8 de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presu-
puestaria.»

– Art. 6 de la Ley Orgánica 5/2001 (Objetivo de esta-
bilidad presupuestaria de las Comunidades Autónomas): 

«[...]

3. En el plazo de un mes desde la aprobación por parte 
del Gobierno del objetivo de estabilidad presupuestaria 
en las condiciones establecidas en el art. 8.1 de la Ley 
18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, el Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades 
Autónomas determinará el objetivo de estabilidad presu-
puestaria correspondiente a cada una de las Comunida-
des Autónomas.

4. Si en el plazo previsto en el apartado anterior el Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades 
Autónomas no alcanzase un acuerdo sobre los objetivos 
individuales de estabilidad presupuestaria, cada una de 
ellas estará obligada a elaborar y liquidar sus presupues-
tos en situación, al menos, de equilibrio presupuestario, 
computada en los términos previstos en el art. 3.2 de la 
Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria.»

– Disposición adicional única de la Ley Orgánica 5/2001: 

«Uno. Se modifica la letra b) del apartado 1 del art. 2 
de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Fi-
nanciación de las Comunidades Autónomas, que queda 
redactado en los siguientes términos: 
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de impregnación e incorporación del Derecho comuni-
tario a nuestro Derecho.

5. Conviene comenzar señalando la relación existente 
entre las dos leyes recurridas y la normativa europea, re-
lación que resaltan las partes del proceso.

En efecto, el art. 104 del Tratado de la Comunidad Eu-
ropea (que se corresponde con el actual art. 126 del Tra-
tado de funcionamiento de la Unión Europea) estableció 
que «los Estados miembros evitarán déficits públicos 
excesivos» (apartado 1), especificando que «la Comisión 
supervisará la evolución de la situación presupuestaria y 
del nivel de endeudamiento público de los Estados mi-
embros». Dicho precepto también concretó los aspectos 
de la disciplina presupuestaria que habían de ser obser-
vados para evitar un déficit excesivo (apartado 2), aludi-
endo a las medidas a adoptar por el Consejo en el caso 
de no seguirse sus recomendaciones sobre reducción del 
déficit (apartado 6 y siguientes).

La resolución del Consejo Europeo de 17 de junio de 
1997 sobre el Pacto de estabilidad y crecimiento y los 
Reglamentos (CE) núms. 1466/1997, del Consejo, de 7 
de julio, –relativo al reforzamiento de la supervisión de 
las situaciones presupuestarias y a la supervisión y co-
ordinación de las políticas económicas– y 146771997, 
del Consejo, de 7 de julio, –relativo a la aceleración y 
clarificación del procedimiento de déficit excesivo– ti-
enen como finalidad concretar el alcance del llamado 
Pacto de estabilidad y crecimiento. Dicho Pacto, se-
gún la exposición de motivos del Reglamento CE núm. 
1466/1997, «se basa en el objetivo de finanzas públicas 
saneadas como medio de reforzar las condiciones para la 
estabilidad de los precios y para un crecimiento sólido y 
sostenido que conduzca a la creación de empleo», de ma-
nera que «se formulan orientaciones políticas firmes [...] 
para ajustarse al objetivo a medio plazo de situaciones 
presupuestarias próximas al equilibrio o de superávit, 
al que todos los Estados se han comprometido, y para 
tomar las medidas presupuestarias correctoras que esti-
men necesarias para alcanzar los objetivos fijados en sus 
programas de estabilidad y convergencia», y se procede 
a «completar el procedimiento de supervisión multila-
teral previsto en los apartados 3 y 4 del art. 103». En 
este contexto, la exposición de motivos del Reglamento 
CE núm. 1467/1997 señala que «es necesario acelerar y 
clarificar el procedimiento del déficit excesivo contem-
plado en el art. 104 C del Tratado con el fin de evitar que 
se produzcan déficit excesivos de las administraciones 
públicas y, en caso de que se produjeran, con el fin de 
propiciar su rápida corrección», por lo que «es necesario 
establecer plazos para la aplicación del procedimiento 
[...], [c]onsiderando que, a la luz de lo anterior, en caso 
de que un Estado miembro participante no tome medidas 
que tengan como consecuencia corregir el déficit excesi-
vo, parece factible y adecuado [...] decidir las sanciones 
que pudieran resultar necesarias, con el fin de ejercer 
presión en el Estado miembro participante afectado para 
que tome las medidas al efecto».

Resulta fácilmente apreciable la relación que la Ley 
18/2001, general de estabilidad presupuestaria, y la Ley 
Orgánica 5/2001, objeto de este proceso, guardan con el 
aludido Pacto de estabilidad y crecimiento que desarro-
lla el art. 104 C del Tratado de la Unión Europea. Así, la 

dar efectividad al Pacto de estabilidad y crecimiento es-
tablecido en la normativa europea que desarrolla el art. 
104 del Tratado de la Comunidad Europea. Sin embargo, 
se aduce que las leyes impugnadas no guardan concor-
dancia con dicha normativa comunitaria, pues mientras 
ésta se orienta a que los países miembros ordenen sus 
presupuestos de acuerdo con la idea del «déficit no ex-
cesivo» –que se concreta en determinada relación entre 
déficit y producto interior bruto–, aquéllas transforman 
dicha idea configurándola como «no déficit» o, incluso, 
«superávit». La demanda rechaza este cambio de orien-
tación, pues da lugar a que la reducción del déficit públi-
co afecte de modo negativo al producto interior bruto, 
esto es, al crecimiento económico. En consecuencia, 
argumenta que debe existir un mayor margen para que 
a través de la inversión, financiada mediante el recurso 
al crédito, los ingresos y los gastos no resulten condicio-
nados de un modo tan rígido como el impuesto por las 
leyes recurridas. En conclusión, esa falta de flexibilidad 
que presentan la Ley 18/2001 y la Ley Orgánica 5/2001 
determina que las mismas excedan del alcance del art. 
149.1.13 CE y vulneren la autonomía política y financie-
ra de la Generalitat.

A este planteamiento se oponen el Abogado del Estado 
y la representación del Senado. Para el Abogado del 
Estado, estamos ante medidas de política económi-
ca conectadas al Pacto de estabilidad y crecimiento 
que para ser eficaces han de proyectarse sobre todas 
las Administraciones públicas, precisando a continu-
ación que el marco legal establecido no afecta a las 
decisiones de la autoridad presupuestaria autonómica 
sobre la previsión de ingresos y gastos de las diferen-
tes partidas. El Abogado del Estado también rechaza 
que el objetivo de la Unión Europea sea alcanzar un 
déficit presupuestario que no supere el 3 por 100, pues 
dicho Pacto de estabilidad y crecimiento se orienta 
a alcanzar una situación próxima al equilibrio o su-
perávit aunque no imponga a los Estados miembros las 
medidas concretas que deban adoptarse para alcanzar 
el objetivo común. En definitiva, se trata, en su opi-
nión, de medidas de política económica adoptadas de 
acuerdo con el art. 149.1.13 CE que conllevan la adop-
ción de decisiones anuales que han de ser aprobadas 
por el Congreso y el Senado, decisiones que permiten 
ciertos márgenes de flexibilidad presupuestaria pero 
acompañadas de medidas de corrección. En todo caso, 
aduce la representación estatal, las limitaciones pre-
supuestarias establecidas no vulneran la autonomía fi-
nanciera de las Comunidades Autónomas, pues dicha 
autonomía está condicionada constitucionalmente a su 
coordinación con la Hacienda estatal y al ejercicio de 
otras competencias estatales, citando como títulos es-
tatales los previstos en el ya citado art. 149.1.13 CE 
y, para aspectos más concretos, el art. 149.1.11 y 14 
CE. La representación procesal del Senado plantea 
una argumentación coincidente con la del Abogado del 
Estado, rechazando también que las leyes impugnadas 
no guarden coherencia con la normativa comunitaria, 
pues esta última, aunque parte de un cierto margen en 
la aplicación inicial de las medidas, se orienta al equi-
librio o al superávit. En cuanto a la vulneración de la 
autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, 
afirma que no existe tal vulneración sino un fenómeno 
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cos de cooperación entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas para alcanzar la estabilidad presupuestaria 
(art. 1), remitiendo en su art. 2 a los conceptos que sobre 
dicho principio y los de plurianualidad, transparencia y 
efi ciencia figuran en la Ley 18/2001. Este art. 2, junto 
con los arts. 5, 6 y 8, que regulan la instrumentación del 
objetivo de estabilidad presupuestaria de las Comunida-
des Autónomas, las funciones que al respecto incumben 
al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comu-
nidades Autónomas y el procedimiento de corrección de 
las situaciones de desequilibrio presupuestario, centran 
la impugnación planteada, que se extiende también a su 
disposición final única, que contiene diversas modifica-
ciones de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, 
de financiación de las Comunidades Autónomas.

6. Apreciada la conexión entre las dos leyes recurridas 
y la normativa comunitaria que ponen de manifiesto las 
partes del proceso, hay que señalar que nuestra doctri-
na ha reiterado que «aunque se trate de disposiciones 
que articulan o aplican otras del Derecho derivado eu-
ropeo [...] las normas que han de servir de pauta para 
la resolución de estos conflictos son exclusivamente las 
de Derecho interno que establecen el orden de distribu-
ción de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas, ya que, como este Tribunal ha declarado en 
anteriores ocasiones (SSTC 252/1988, 64/1991, 76/1991, 
115/1991, y 236/1991), la traslación de la normativa 
comunitaria derivada al Derecho interno ha de seguir 
necesariamente los criterios constitucionales y estatu-
tarios de reparto de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas, criterios que [...] no resultan 
alterados ni por el ingreso de España en la CEE ni por 
la promulgación de normas comunitarias, pues la cesión 
del ejercicio de competencias en favor de organismos co-
munitarios no implica que las autoridades nacionales de-
jen de estar sometidas, en cuanto poderes públicos, a la 
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, como 
establece el art. 9.1 de la Norma fundamental» (STC 
79/1992, de 28 de mayo, FJ 1).

Con este punto de partida advertimos a continuación que 
«tampoco cabe ignorar ‘la necesidad de proporcionar 
al Gobierno los instrumentos indispensables para de-
sempeñar la función que le atribuye el art. 93 CE’ (STC 
252/1988, fundamento jurídico 2)» (STC 79/1992, FJ 1), 
pero deberemos tener en cuenta en todo caso que «la in-
tegración de España en la Comunidad Económica Euro-
pea no significa que por mor del art. 93 se haya dotado a 
las normas del Derecho comunitario europeo de rango y 
fuerza constitucionales, ni quiere en modo alguno decir 
que la eventual infracción de aquellas normas por una 
disposición española entraña necesariamente a la vez 
una conculcación del citado art. 93 CE (STC 28/1991, FJ 
4)» (STC 64/1991, de 22 de marzo, FJ 4).

7. Puntualizado lo anterior, procede incardinar los pre-
ceptos que examinamos en la materia que resulte más 
específica de acuerdo con el orden constitucional de 
competencias. La Ley 18/2001 proclama en su disposi-
ción final segunda que se ampara en las competencias 
del Estado previstas en el art. 149.1.13 y 18 CE (apar-
tado 1) y, asimismo en las reglas 11 y 14 del mismo art. 
149.1 (apartado 2). En cuanto a la Ley Orgánica 5/2001, 
no contiene expresión alguna de cobertura constitucio-

exposición de motivos de la Ley 18/2001 declara que tras 
«el acceso de España a la Unión Económica y Monetaria 
en 1999 y que ha dado lugar al importante cambio estruc-
tural en el comportamiento de nuestra economía [...], la 
política presupuestaria continuará jugando un papel cla-
ve en esta orientación de política económica, para lo cual 
es preciso sentar las bases de esta nueva etapa en la que 
la estabilidad presupuestaria va a ser el escenario perma-
nente de las finanzas públicas españolas [...] En este sen-
tido, el Pacto de estabilidad y crecimiento, acordado en 
el Consejo de Ámsterdam en junio de 1997, limita la uti-
lización del déficit público como instrumento de política 
económica de la Unión Económica y Monetaria. En vir-
tud del referido pacto, los Estados miembros de la Unión 
se comprometen a perseguir el objetivo a medio plazo 
de situaciones presupuestarias próximas al equilibrio o 
en superávit». El objetivo de política económica señala-
do «sería inútil en un país fuertemente descentralizado 
como España», según dicha exposición de motivos, «si 
el esfuerzo del Estado no fuese simultáneamente reali-
zado por el conjunto de las Administraciones públicas», 
por lo que las medidas que se establecen tienen carácter 
básico «en virtud de lo dispuesto en los arts. 149.1.13 y 
149.1.18 de la Constitución», sin menoscabo de que «[a]
dicionalmente [...] hay que referirse a lo dispuesto en el 
art. 149.1.11 de la Constitución [...] y en el art. 149.1.14». 
Por último, también conviene hacer referencia a que las 
exposiciones de motivos de la Ley 18/2001 y de la Ley 
Orgánica 5/2001 justifican el doble instrumento legal y 
el carácter de ley ordinaria de la primera y de ley orgáni-
ca de la segunda en el hecho de que la Ley 18/2001 se 
dirige a asegurar el cumplimiento del objetivo de estabi-
lidad presupuestaria en el sector público estatal y en el 
de las entidades locales, mientras que la Ley Orgánica 
5/2001 establece los mecanismos que garanticen la co-
ordinación y cooperación efectivas entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas para lograr igual objetivo.

De acuerdo con ello, la Ley 18/2001 regula en el títu-
lo I su ámbito de aplicación, –constituido por el «sector 
público» en sus diferentes personificaciones (Adminis-
tración General del Estado, entidades del sistema de la 
Seguridad Social, Administración de las Comunidades 
Autónomas y entidades locales, incluyendo en cada una 
de ellas los Organismos Autónomos y entes públicos 
dependientes, así como sus correspondientes entidades 
públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás 
entes de derecho público)– y los principios generales 
que orientan la Ley, entre los que destaca el principio 
de «estabilidad presupuestaria», definido en su alcance 
por el art. 3, que constituye un aspecto central del recur-
so de inconstitucionalidad planteado. El título II regula 
el equilibrio presupuestario del sector público en gene-
ral y su alcance en lo relativo al sector público estatal 
(aspectos ambos que no han suscitado ninguna tacha de 
inconstitucionalidad) y en lo relativo al sector público 
de las entidades locales, regulación esta última en la que 
se concretan buena parte de las impugnaciones realiza-
das a esta ley, impugnaciones que asimismo se refieren 
a su disposición adicional única, que modifica la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas 
locales.

Por su parte, la Ley Orgánica 5/2001 proclama como 
objetivo el establecimiento de los mecanismos jurídi-
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tente entre la autonomía financiera de las Comunidades 
Autónomas y la competencia estatal exclusiva sobre la 
Hacienda general prevista en el art. 149.1.14 CE (por to-
das, STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 130).

En conclusión, es clara, en principio, la competencia es-
tatal para dictar, ex art. 149.1.13 y 14 CE, las leyes con-
trovertidas, sin perjuicio de la incidencia complementa-
ria de otras atribuciones competenciales (así, las reglas 
11 y 18 del mismo art. 149.1 CE), aunque deberemos 
valorar en el examen de cada precepto impugnado si las 
competencias estatales en juego limitan o no de modo 
indebido las competencias autonómicas, en particular su 
autonomía política y financiera (arts. 137 y 156.1 CE), 
como sostiene la representación del Parlamento de Ca-
taluña.

En todo caso, deberemos considerar también que el vi-
gente Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) dispo-
ne en su art. 201 que «las relaciones de orden tributario 
y financiero entre el Estado y la Generalitat se regulan 
por la Constitución, el presente Estatuto y la Ley Orgáni-
ca prevista en el apartado tercero del artículo 157 de la 
Constitución» y que el art. 203.1 del mismo determina 
que «la Generalitat tiene capacidad para determinar el 
volumen y composición de sus ingresos en el ámbito 
de sus competencias financieras, así como para fijar la 
afectación de sus recursos a las finalidades de gasto que 
decida libremente». Más específicamente en el ámbito 
presupuestario, el art. 214 EAC dispone que «correspon-
de a la Generalitat el establecimiento de límites y condi-
ciones para alcanzar los objetivos de estabilidad presu-
puestaria dentro de los principios y la normativa estatal 
y de la Unión Europea» y el art. 213.1 EAC determina 
que aquélla «puede recurrir al endeudamiento y emitir 
deuda pública para financiar gastos de inversión dentro 
de los límites que la propia Generalitat determine y res-
petando los principios generales y la normativa estatal».

8. Procede abordar a partir de lo señalado el examen de 
los preceptos antes reproducidos, que según la represen-
tación procesal del Parlamento de Cataluña vulneran la 
autonomía política y financiera de la Generalitat al exce-
derse de la competencia que al Estado le atribuye el art. 
149.1.13 CE.

a) El art. 3.2 de la Ley 18/2001 define el principio de 
estabilidad presupuestaria «en relación con los sujetos a 
los que se refiere el art. 2.1 de esta Ley», es decir, res-
pecto de los grupos de agentes que integran el sector 
público, que, como señala la norma remitida, son la Ad-
ministración General del Estado, las entidades de la Se-
guridad Social, las Comunidades Autónomas y los entes 
locales, integrándose en cada uno de dichos agentes los 
entes públicos dependientes de cualquier naturaleza. La 
estabilidad presupuestaria la concibe el precepto como 
«situación de equilibrio o superávit», computada según 
el sistema europeo de cuentas nacionales. El reproche se 
dirige a que tal definición se le aplique a la Generalitat 
de Cataluña en la elaboración y aprobación de sus pre-
supuestos.

Lo primero que hay que señalar es que la definición 
de «estabilidad presupuestaria» se configura como una 
orien tación de política económica general que el Estado 
puede dictar ex art. 149.1.13, aunque su ejercicio haya 

nal de orden competencial pero su exposición de moti-
vos, además de indicar que dicha Ley Orgánica «tiene 
por objeto establecer mecanismos de coordinación en-
tre la Hacienda pública estatal y las de las Comunida-
des Autónomas en materia presupuestaria, como prevé 
el art. 156.1 de la Constitución», también señala que ha 
de interpretarse siempre «de forma unitaria» con la Ley 
18/2001.

Las partes personadas en el proceso coinciden en que la 
habilitación más específica del Estado para dictar ambas 
leyes se encuentra en el art. 149.1.13 CE, aunque la parte 
demandante considere que aquél se excede en su ejerci-
cio. Al respecto, hay que tener en cuenta que hemos afir-
mado que los preámbulos de las normas constituyen un 
elemento importante a tener en cuenta en las operaciones 
de encuadramiento competencial (STC 193/1984, de 23 
de julio, FJ 4), aunque este Tribunal no resulte vincula-
do por los criterios contenidos en las normas sobre este 
extremo (STC 152/2003, de 17 de julio, FJ 7, con cita de 
la STC 144/1985, de 25 de abril, FJ 1). Más específica-
mente, también hay que considerar que hemos afirmado, 
en cuanto al encuadramiento de normas vinculadas al 
Derecho comunitario, que prestar atención a como se ha 
configurado una institución por la normativa comunita-
ria «puede ser no sólo útil, sino incluso obligado para 
aplicar correctamente sobre ella el esquema interno de 
distribución competencial» (STC 13/1998, de 22 de ene-
ro, FJ 3).

Pues bien, en este caso las exposiciones de motivos de 
los Reglamentos (CE) 1466/1997 y 1467/1997 ponen de 
relieve que la estabilidad presupuestaria constituye un 
elemento esencial de la política económica comunitaria 
en materia presupuestaria, debiendo las instituciones 
comunitarias verificar «la conformidad de las políti-
cas económicas [de los Estados] con las orientaciones 
económicas generales previstas en el apartado 2 del art. 
103 [del Tratado]» (exposición de motivos del Reglamen-
to CE 1466/1997). En el mismo sentido, la exposición de 
motivos de la Ley 18/2001 afirma que en el contexto de 
la Unión Económica y Monetaria de 1999 «la política 
presupuestaria continuará jugando un papel clave en esta 
orientación de política económica».

Por tanto, no cabe duda de la virtualidad que ofrece en 
este caso la regla 13 del art. 149.1 CE, que atribuye al 
Estado la competencia sobre las bases y coordinación de 
la planificación general de la actividad económica, que 
es una competencia de dirección general de la economía 
que se proyecta en los diversos sectores de la misma (por 
todas, STC 197/1996, de 28 de noviembre, FJ 4) y tambi-
én en materia presupuestaria, aunque no puede llegarse 
a la conclusión apriorística de que esta regla competen-
cial sea la más específica respecto de todos los preceptos 
impugnados. Así, nuestra doctrina ha señalado que el 
establecimiento de topes máximos al presupuesto en ma-
terias concretas «halla su justificación tanto en el título 
competencial contenido en el art. 149.1.13. CE, como en 
el principio de coordinación, que opera como límite de 
la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas 
(art. 156.1 CE), con el alcance previsto en el art. 2.1 b) 
LOFCA (STC 103/1997, FJ 1)» (STC 62/2001, de 1 de 
marzo, FJ 4).Y en relación con ello, no puede tampoco 
desconocerse que hemos destacado la conexión exis-
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cabe objetar desde el punto de vista competencial a que 
el Estado adopte esta decisión en la Ley de presupuestos, 
máxime cuando ésta, lejos de ceñirse a ser un mero con-
junto de previsiones contables, opera como un vehículo 
de dirección y orientación de la política económica que 
corresponde al Gobierno [SSTC 27/1981, FJ 2; 76/1992, 
FJ 4 a), por todas] (STC 171/1996, FJ 2)». Y de otro, por-
que «la imposición de estos topes máximos por parte del 
Estado también encuentra su fundamento en el límite a 
la autonomía financiera que establece el principio de co-
ordinación con la Hacienda estatal del art. 156.1 CE, con 
el alcance previsto en el art. 2.1 b) LOFCA, el cual exige 
a las Comunidades Autónomas la acomodación de su ac-
tividad financiera a las medidas oportunas que adopte el 
Estado tendentes a conseguir la estabilidad económica 
interna y externa, toda vez que a él corresponde la res-
ponsabilidad de garantizar el equilibrio económico ge-
neral (SSTC 171/1996, FJ 2; 103/1997, FJ 1). Con base en 
el principio de coordinación delimitado por la LOFCA 
cabe, pues, justificar que el Estado acuerde una medi-
da unilateral con fuerza normativa general susceptible 
de incidir en las competencias autonómicas en materia 
presupuestaria, siempre que aquélla tenga una rela-
ción directa con los mencionados objetivos de política 
económica» (STC 62/2001, de 1 de marzo, FJ 4).

Resta por añadir que la legitimidad constitucional de que 
el Estado, ex arts. 149.1.13 y 156.1 en conexión con el art. 
149.1.14 CE, establezca topes máximos en materias con-
cretas a las Comunidades Autónomas en la elaboración 
de sus presupuestos se extiende, con igual fundamento, 
a la fijación de topes generales para dichos presupues-
tos, toda vez que la política presupuestaria es un instru-
mento de la política económica de especial relevancia, a 
cuyo través incumbe al Estado garantizar el equilibrio 
económico general (STC 62/2001, FJ 4).

En conclusión, la impugnación del art. 3.2 de la Ley 
18/2001 debe ser desestimada, pues el precepto no 
contie ne ninguna otra prescripción complementaria del 
límite general examinado que suponga una vulneración 
de la autonomía financiera de la Generalitat de Cataluña, 
máxime cuando el art. 214 EAC condiciona el estable-
cimiento por la Generalitat de límites para alcanzar los 
objetivos de estabilidad presupuestaria a los dispuestos 
por la normativa estatal y de la Unión Europea.

b) El art. 2 de la Ley Orgánica 5/2001 enuncia los prin-
cipios rectores del orden presupuestario en el sector pú-
blico –estabilidad presupuestaria, plurianualidad, trans-
parencia y eficiencia en la asignación y utilización de 
recursos públicos– y lo hace por remisión a lo que sobre 
cada uno de dichos principios determina la Ley 18/2001. 
Pues bien, puesto que de los señalados principios sólo 
resulta cuestionado el de estabilidad presupuestaria, una 
vez desestimada la impugnación del artículo 3.2 de la 
Ley 18/2001, que contiene el alcance de dicho principio 
de estabilidad, procede hacer lo mismo respecto del art. 
2 de la Ley Orgánica 5/2001 y desestimar su impugna-
ción.

c) El art. 5, segundo inciso de la Ley Orgánica 5/2001, 
es, asimismo, objeto de impugnación. El precepto dispo-
ne que el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las 
Comunidades Autónomas y estas últimas deben respetar 
el principio de estabilidad presupuestaria previsto en el 

de respetar la autonomía política y financiera de las Co-
munidades Autónomas. A este respecto, debemos con-
siderar que la autonomía política de las Comunidades 
Autónomas establecida en los arts. 2 y 137 de la Cons-
titución no es sino la «capacidad de autogobierno, que 
se manifiesta, sobre todo, en la capacidad para elaborar 
sus propias políticas públicas en las materias de su com-
petencia» (STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 7), autono-
mía que también «ofrece una vertiente económica im-
portantísima. [...]En otras varias [Sentencias] (63/1986, 
201/1988, y 96/1990) hemos explicado que ello implica 
la plena disponibilidad de sus ingresos sin condiciona-
mientos indebidos y en toda su extensión, para poder 
ejercer las competencias propias y, en especial, las que 
se configuran como exclusivas. Ahora bien, no sería ne-
cesario insistir pero no viene mal hacerlo una vez más, 
en que esa libertad para establecer el plan de ingresos y 
gastos, en definitiva el presupuesto, no se establece cons-
titucionalmente con carácter absoluto» (STC 237/1992, 
de 15 de diciembre, FJ 6). En definitiva, la autonomía 
financiera de las Comunidades Autónomas, entendida en 
el sentido expuesto, «no excluye, sin embargo, la exis-
tencia de controles, incluso específicos» (STC 96/1990, 
de 24 de mayo, FJ 14), aunque también hemos precisado 
que suponen una limitación inadecuada de dicha autono-
mía financiera «las intervenciones que el Estado realice 
con rigurosos controles que no se manifiesten impres-
cindibles para asegurar la coordinación de la política 
autonómica en un determinado sector económico con 
programación, a nivel nacional» (STC 201/1988, de 27 
de octubre, FJ 4).

Partiendo de lo expuesto, el primer reproche que se di-
rige al art. 3.2 de la Ley 18/2001 es que conciba la es-
tabilidad presupuestaria como situación de «equilibrio 
o superávit» cuando no la configura así el Derecho co-
munitario. Tal reproche no puede prosperar, pues ya 
advertimos que dicho Derecho no se erige en paráme-
tro de constitucionalidad en nuestro orden interno, ya 
que «no corresponde a este Tribunal [...] pronunciarse 
sobre la eventual incompatibilidad entre una norma de 
Derecho interno y el sistema normativo de la Unión Eu-
ropea» (STC 28/1991, FJ 5; en el mismo sentido, STC 
64/1991)«(STC 147/1996, de 19 de diciembre). Abunda 
en igual criterio el hecho de que el Tribunal tampoco 
enjuicia el acierto de las decisiones técnicas adoptadas 
por los poderes públicos, sino si tales decisiones han sido 
dictadas en el marco de las competencias que la Consti-
tución les atribuye, así como su adecuación al resto de 
sus prescripciones [SSTC 244/1993, de 15 de julio, FJ 
3 c) y 197/1996, de 28 de noviembre, FJ 8, entre otras 
muchas].

En todo caso, importa señalar que este Tribunal en su 
STC 62/2001, de 1 de marzo, reiterando anterior doc-
trina, ha considerado legítimo el establecimiento de lí-
mites presupuestarios en materias concretas, señalando 
que existe para ello un doble fundamento. De un lado, 
porque la limitación de gasto impuesta a las Administra-
ciones públicas «encuentra su apoyo en la competencia 
estatal de dirección de la actividad económica general 
(ex art. 149.1.13) (STC 96/1990, FJ 3), y su establecimi-
ento está encaminado a la consecución de la estabilidad 
económica y la gradual recuperación del equilibrio pre-
supuestario (STC 237/1992, FJ 3). Por todo ello, nada 
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Generalitat de Cataluña (apartado 3), como para, en au-
sencia de acuerdo, imponer a aquélla, al menos, el equi-
librio en sus presupuestos (apartado 4).

Al examinar el art. 3.2 de la Ley 18/2001 hemos afir-
mado que el Estado puede establecer, ex arts. 149.1.13 y 
156.1 CE, límites o topes generales y no sólo específicos 
a los presupuestos de las Comunidades Autónomas. Se 
trata ahora de apreciar si las prescripciones del art. 6.3 
y 4 de la Ley Orgánica 5/2001, que conllevan la inter-
vención del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 
las Comunidades Autónomas en el establecimiento de 
dichos límites o topes, infringen la autonomía política y 
financiera de la Generalitat de Cataluña.

Este Tribunal ha puesto de relieve que la conexión exis-
tente entre los arts. 133.1, 149.1.14 y 157.3 CE supone 
la competencia del Estado para «la delimitación de las 
competencias financieras de las Comunidades Autóno-
mas respecto de las del propio Estado» (STC 31/2010, 
FJ 130), especificando que la competencia de aquél «se 
desenvuelv[e], con la coordinación del propio Estado, en 
un marco de cooperación entre éste y las Comunidades 
Autónomas» (STC 31/2010, FJ 135). Este marco multila-
teral de coordinación y cooperación propio de la materia 
«financiera» ha sido confirmado por nuestra doctrina, 
señalando, al examinar la suficiencia financiera de las 
Comunidades Autónomas, que las decisiones que deban 
garantizarla «han de adoptarse con carácter general y de 
forma homogénea para todo el sistema y, en consecuen-
cia por el Estado y en el ámbito estatal de actuación, no 
siendo posibles decisiones unilaterales que [...] tendrían 
repercusiones en el conjunto [...] y condicionarían las 
decisiones de otras Administraciones Autonómicas y de 
la propia Administración del Estado» (STC 31/2010, FJ 
130, con cita de las SSTC 104/1988, de 8 de junio, FJ 4; y 
14/2004, de 13 de febrero, FJ 7). Pues bien, esta doctrina 
es también predicable de los criterios de orden presupu-
estario, dada la relevancia que la política presupuestaria 
tiene como instrumento de la política económica.

En este sentido, el legislador orgánico que, entre otras 
funciones, tiene atribuida la de establecer «las posibles 
formas de colaboración financiera entre las Comunida-
des Autónomas y el Estado» (art. 157.3 CE), ha confi-
gurado al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las 
Comunidades Autónomas, constituido por el Ministro de 
Economía y Hacienda, el Ministro de Administraciones 
Públicas y el Consejero de Hacienda de cada Comunidad 
Autónoma (art. 3.1 LOFCA), como el «órgano de coor-
dinación del Estado y las Comunidades Autónomas en 
materia fiscal y financiera», con la función de «coordi-
nación de la política presupuestaria de las Comunidades 
Autónomas con la del Estado» [art. 3.2 a) LOFCA]. En 
igual sentido, el art. 201 EAC dispone que las relaciones 
tributarias y financieras entre el Estado y la Generali-
tat se regulan por la Constitución, el Estatuto y la Ley 
Orgánica prevista en el art. 157 de la Constitución.

Señalado lo anterior, ninguna vulneración de la autono-
mía política y financiera de la Generalitat de Cataluña 
supone lo establecido en el art. 6.3 de la Ley Orgánica 
5/2001, pues la fijación por el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera de las Comunidades Autónomas del 
«objetivo de estabilidad presupuestaria correspondien-
te a cada una de las Comunidades Autónomas» es una 

art. 8 de la Ley 18/2001, precepto este último que no ha 
sido impugnado. El precepto se impugna con igual argu-
mentación que la sostenida respecto del art. 3.2 de dicha 
Ley 18/2001, que se acaba de examinar.

El art. 8 de la Ley 18/2001 contempla el procedimiento 
a través del cual se establece el objetivo de estabilidad 
presupuestaria, procedimiento en el que intervienen el 
Gobierno, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 
las Comunidades Autónomas y las Cortes Generales, 
tanto el Congreso como el Senado. Teniendo en cuenta 
que este precepto no ha sido impugnado, el art. 5, segun-
do inciso de la Ley Orgánica 5/2001 no supone para la 
Generalitat de Cataluña sino una reiteración del conteni-
do del art. 3.2 de la Ley 18/2001 de manera que, por con-
secuencia de lo dicho respecto de este último precepto, 
debemos desestimar también la impugnación.

d) El art. 6.3 y 4 de la Ley Orgánica 5/2001 prevé que, 
tras la aprobación por el Gobierno del objetivo de esta-
bilidad, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las 
Comunidades Autónomas determine el objetivo de es-
tabilidad presupuestaria correspondiente a cada una de 
las Comunidades Autónomas, precisando que si no se 
alcanzara un acuerdo en el seno de dicho Consejo cada 
Comunidad deberá aprobar y liquidar sus presupuestos 
en situación, al menos, de equilibrio presupuestario. La 
fundamentación del recurso en este punto es la común a 
este grupo de preceptos que ha quedado expuesta.

En nuestro examen debemos tener en cuenta que el Par-
lamento de Cataluña no formula reproche alguno a los 
apartados 1 y 2 de este art. 6, que prevén –por su remi-
sión al art. 8.1 de la Ley 18/2001– que el acuerdo del 
Gobierno de fijación del objetivo de estabilidad presupu-
estaria para los tres ejercicios siguientes se adopte medi-
ante informe previo del Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera de las Comunidades Autónomas. Es a partir de 
esta fase procedimental previa, no impugnada, cuando 
empiezan a operar las prescripciones de los apartados 3 
y 4 del art. 6 de la Ley Orgánica 5/2001 que se discuten.

Ha de observarse que el acuerdo del Gobierno sobre el 
objetivo de estabilidad presupuestaria tiene, según el art. 
8.1 de la Ley 18/2001, una doble referencia, pues ha de 
fijarse el objetivo de estabilidad «para el conjunto del 
sector público», de un lado, y «para cada uno de los gru-
pos de agentes comprendidos en el art. 2.1 de esta Ley», 
de otro. Pues bien, nótese que mientras los apartados 1 
y 2 del art. 6 de la Ley Orgánica 5/2001 se refieren a la 
intervención del Consejo de Política Fiscal y Financiera 
de las Comunidades Autónomas, mediante su informe, 
para la fijación por el Gobierno del objetivo de estabili-
dad para «el conjunto de las Comunidades Autónomas», 
los apartados 3 y 4 del mismo precepto, objeto de im-
pugnación, prevén que el Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera, mediante acuerdo, «determinará el objetivo de 
estabilidad presupuestaria correspondiente a cada una de 
las Comunidades Autónomas», de manera que si dicho 
Consejo «no alcanzase un acuerdo», cada Comunidad 
deberá aprobar sus presupuestos «en situación, al menos, 
de equilibrio presupuestario». En definitiva, lo que se cu-
estiona, por atentatorio a la autonomía política y finan-
ciera de la Generalitat, es tanto la capacidad del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera para determinar mediante 
acuerdo el objetivo de estabilidad presupuestario de la 
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El apartado tres de la disposición adicional única de la 
Ley Orgánica 5/2001, como ha quedado transcrito, da 
nueva redacción al apartado 3 del art. 14 de la LOFCA, 
disponiendo la necesaria autorización del Estado para 
las operaciones de crédito en el extranjero y para la emi-
sión de deuda o de cualquier crédito público por parte 
de las Comunidades Autónomas, con la precisión de que 
las operaciones de crédito que realicen las Comunidades 
Autónomas de acuerdo con los apartados uno y dos del 
art. 14 de la LOFCA necesitarán también autorización 
del Estado cuando «de la información suministrada por 
las Comunidades Autónomas, se constate el incumpli-
miento del objetivo de estabilidad presupuestaria». La 
impugnación de este precepto se fundamenta exclusiva-
mente, al igual que la de los restantes preceptos de este 
grupo, en el rechazo del alcance del principio de estabi-
lidad presupuestaria.

La tacha de infracción de la autonomía política y finan-
ciera de la Generalitat de Cataluña no se dirige al crite-
rio de que determinadas operaciones de crédito deban 
ser autorizadas por el Estado, cuestión esta que está pre-
sente en el art. 14.3 LOFCA desde su primera regulación 
(Ley Orgánica de 22 de septiembre de 1980), sino a que 
deban serlo en todos los supuestos cuando «se constate 
el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupues-
taria». Pues bien, ya dejamos establecido en su momen-
to que las competencias de «cualesquiera Comunidades 
Autónomas en materia de emisión de deuda pública de-
ben ser enmarcadas en los principios básicos del orden 
económico constitutivos o resultantes de la denominada 
constitución económica, a que este Tribunal Constitu-
cional se ha referido en su Sentencia 1/1982, de 28 de 
enero, (conflictos positivos de competencia núms. 63 y 
191/1981 acumulados), y especialmente por lo que se re-
fiere al ámbito más concreto de la actividad financiera 
pública, en el que debe encuadrarse el caso contempla-
do en el presente proceso, deben ajustarse al principio 
de coordinación de las haciendas de las Comunidades 
Autónomas con la Hacienda estatal, formulado por el 
art. 156.1 CE» (STC 11/1984, de 2 de febrero, FJ 5).

En esta misma resolución afirmamos a continuación 
que el art. 14.3 LOFCA en su primera redacción –que 
disponía la necesaria autorización del Estado cuando 
las Comunidades Autónomas pretendieran «concretar 
operaciones de crédito en el extranjero y para la emi-
sión de deuda o cualquier otra apelación al crédito pú-
blico»– ha configurado «una facultad estatal de acuer-
do con los principios a que se ha hecho referencia en el 
fundamento anterior y, en especial, de acuerdo con los 
de coordinación de las haciendas de las Comunidades 
Autónomas con la del Estado y de exigencia de una po-
lítica económica unitaria. A dichos principios y a otros 
formulados en la Constitución se refiere el art. 2.1 de la 
propia LOFCA. El art. 3.2 e) de la misma Ley Orgánica 
atribuye al Consejo de Política Fiscal y Financiera, como 
órgano consultivo y de deliberación, competencia en ma-
teria de coordinación de la política de endeudamiento. 
Pero la coordinación de la actividad financiera de las Co-
munidades Autónomas y, en concreto, de sus respectivas 
políticas de endeudamiento, no se agota –como preten-
de la representación del Gobierno vasco– en la emisión 
de informes no vinculantes por parte de dicho Consejo, 
sino que la integración de la diversidad de las partes en 

cuestión que por su naturaleza y alcance afecta, sin 
duda, a «la garantía del equilibrio económico, a través 
de la política económica general» [art. 2.1 b) LOFCA] 
y ha de ser adoptada, de acuerdo con nuestra doctrina 
«con carácter general y de forma homogénea para todo 
el sistema» (STC 31/2010, FJ 130). Con ello en absoluto 
quiebra la posibilidad de que la Generalitat realice sus 
propias políticas en los ámbitos materiales de su com-
petencia, criterio definitorio de su autonomía política, ni 
tampoco se pone en cuestión la suficiencia financiera ni 
la autonomía de gasto, que caracterizan a su autonomía 
financiera, aunque ambos aspectos de su autonomía de-
ban plasmarse en los presupuestos de la Comunidad res-
petando el «objetivo de estabilidad presupuestaria» que 
fije el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues las 
decisiones de éste se sustentan, como ya hemos señalado, 
en las competencias del Estado del art. 149.1.13 CE y en 
su potestad de coordinación financiera que limita la au-
tonomía de la Generalitat, según prevé el art. 156.1 CE.

Lo propio acaece respecto del art. 6.4 de la Ley Orgáni-
ca 5/2010, que se limita a establecer que, si no se alcan-
zase un acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal 
y Financiera de las Comunidades Autónomas acerca de 
«los objetivos individuales de estabilidad presupuesta-
ria» de cada Comunidad Autónoma, éstas deben elabo-
rar y liquidar sus presupuestos «en situación, al menos 
de equilibrio», pues al precepto le es de aplicación todo 
lo que se acaba de razonar.

En conclusión, procede desestimar la impugnación del 
art. 6.3 y 4 de la Ley Orgánica 5/2001.

e) La disposición adicional única, apartados uno, tres y 
cuatro de la Ley Orgánica 5/2001 es el último de los pre-
ceptos impugnados de este bloque, achacándosele como 
a los anteriores la vulneración de la autonomía política y 
financiera de la Generalitat. Los apartados impugnados 
contienen diversas modificaciones de la LOFCA.

El apartado uno modifica la letra b) del apartado 1 del 
art. 2 de la LOFCA, y dispone que al Estado le corres-
ponde la garantía del equilibrio económico y adoptar las 
medidas necesarias para alcanzar la estabilidad interna 
y externa y la estabilidad presupuestaria, entendiendo 
por tal la situación de equilibrio o superávit.

No cabe al enjuiciar este precepto sino reiterarnos en lo 
dicho al examinar el art. 3.2 de la Ley 18/2001 y restan-
tes preceptos de este bloque. Este Tribunal ya ha recor-
dado la competencia del Estado para «conseguir la esta-
bilidad económica interna y externa, toda vez que a él 
le corresponde la responsabilidad de garantizar el equi-
librio económico general» (STC 62/2001, FJ 4, con cita 
de las SSTC 171/1996, FJ 2; y 103/1997, FJ 1) así como 
su competencia para alcanzar «la gradual recuperación 
del equilibrio presupuestario» (STC 62/2001, FJ 4, con 
remisión a la STC 237/1992, FJ 3), de manera que la con-
cepción de la estabilidad presupuestaria en términos de 
equilibrio o superávit que tiene el precepto impugnado 
se aviene con las competencias del Estado previstas en 
el art. 149.1.13 y 14 CE, competencias que se ejercen 
en el marco multilateral de coordinación y cooperación 
previsto por el legislador orgánico. Por tanto, debemos 
desestimar la impugnación de este apartado uno de la 
disposición adicional única de la Ley Orgánica 5/2001.
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car la Comunidad Autónoma para corregir la situación 
de desequilibrio en los tres ejercicios presupuestarios 
siguientes.

3. El plan económico-financiero para la corrección del 
desequilibrio se remitirá al Consejo de Política Fiscal y 
Financiera de las Comunidades Autónomas en el plazo 
de un mes desde la aprobación de los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma que incurra en posición de dese-
quilibrio.

4. El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Co-
munidades Autónomas comprobará la idoneidad de las 
medidas contenidas en el plan a que se refieren los apar-
tados anteriores, y la adecuación de sus previsiones al 
objetivo de estabilidad que se hubiera fijado para las Co-
munidades Autónomas.

5. Si el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las 
Comunidades Autónomas considerase que las medidas 
contenidas en el plan presentado no garantizan la correc-
ción de la situación de desequilibrio, el Consejo, a través 
de su Secretaría Permanente, requerirá a la Comunidad 
Autónoma la presentación de un nuevo plan, en el plazo 
de veinte días.

7. En el supuesto de que una Comunidad Autónoma li-
quide sus presupuestos, incumpliendo el objetivo de 
estabilidad presupuestaria, deberá presentar un plan de 
saneamiento económico-financiero, en los veinte días 
siguientes a la aprobación de la liquidación. Si el Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades 
Autónomas considerase que las medidas contenidas en el 
plan no garantizan la corrección de la situación de dese-
quilibrio, se requerirá la presentación de un nuevo plan.

8. Cuando concurran condiciones económicas, imprevis-
tas en el momento de la aprobación del plan económico-
financiero, la Comunidad Autónoma podrá remitir al 
Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comuni-
dades Autónomas un plan rectificativo del plan inicial, 
que se tramitará de acuerdo con el procedimiento previs-
to en este artículo.»

– Disposición adicional única de la Ley Orgánica 5/2001 
(modificación de la Ley Orgánica 8/1989, de 22 de septi-
embre, de financiación de las Comunidades Autónomas): 

«[...]

Dos. El apartado 2 del art. 3 de la Ley Orgánica 8/1980, 
de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunida-
des Autónomas, pasa a tener la siguiente redacción: 

2. El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Co-
munidades Autónomas en materia fiscal y financiera en-
tenderá de las siguientes materias: 

b) La emisión de los informes y la adopción de los acuer-
dos previstos en la Ley Orgánica 18/2001, Complemen-
taria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.»

La representación procesal de la Generalitat de Cataluña 
aduce, según se expone con mayor amplitud en los ante-
cedentes, que el precepto impone a la Generalitat, en los 
casos en que los presupuestos se aprueban en situación 
de déficit y también cuando el déficit sea de resultado, 
la aprobación de un plan de saneamiento, atribuyendo 
al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comu-

un conjunto unitario, perseguida por la actividad de co-
ordinación –a cuya noción se ha referido este Tribunal 
Constitucional en Sentencia de 28 de abril de 1983 (con-
flictos positivos de competencia números 94 y 95/1982, 
fundamento jurídico segundo)–, exige la adopción de 
las medidas necesarias y suficientes para asegurar tal 
integración. De ahí que puedan ser consideradas las au-
torizaciones de emisión de deuda pública contempladas 
en el art. 14.3 LOFCA como medios al servicio de la 
coordinación indicada. Por otra parte, tales autorizaci-
ones pueden ser consideradas además como decisiones 
de especial relevancia al servicio de una única política 
monetaria, cuya adopción corresponde exclusivamen-
te al Estado, en virtud del art. 149.1.11 de la Constitu-
ción» (STC 11/1984, FJ 6). Doctrina que hemos reiterado 
al examinar el acceso al crédito por las Comunidades 
Autónomas en la STC 87/1993, de 11 de marzo, FJ 3 b).

Habida cuenta de esta doctrina, la necesaria autorización 
del Estado de las operaciones de crédito que pretendan 
realizar las Comunidades Autónomas cuando se consta-
te a través de la información suministrada por éstas el in-
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, 
según prevé el precepto impugnado, no vulnera la auto-
nomía política y financiera de la Generalitat, pues ambas 
encuentran su límite en las competencias del Estado del 
art. 149.1.11 y 13 CE –que expresamente reconoce el art. 
213.1 EAC al limitar el endeudamiento de la Generalitat 
a lo establecido en la normativa estatal–, máxime cuan-
do dichas operaciones de crédito de las Comunidades 
Autónomas «deberán coordinarse entre sí y con la polí-
tica de endeudamiento del Estado en el seno del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera», según dispone el aparta-
do 4 del propio art. 14 LOFCA. En conclusión, procede 
desestimar la impugnación del apartado tres de la dispo-
sición adicional única de la Ley Orgánica 5/2001.

Por último, es objeto de impugnación el apartado cua-
tro de la disposición adicional única de la Ley Orgánica 
5/2001 que dispone el carácter anual de los presupuestos 
autonómicos en concordancia con los del Estado y su 
sometimiento al principio de estabilidad presupuestaria, 
además de otros aspectos técnicos. El principio de esta-
bilidad es el único aspecto sobre el que se contiene una 
argumentación de reproche, debiendo desestimarse con 
la misma fundamentación que en los casos anteriores.

En conclusión, procede desestimar la impugnación diri-
gida a la disposición adicional única, apartados uno, tres 
y cuatro de la Ley Orgánica 5/2001.

9. El segundo motivo de inconstitucionalidad de las leyes 
recurridas se deriva, según la representación procesal 
del Parlamento de Cataluña, de que aquéllas establecen 
un control indebido sobre el Parlamento de Cataluña 
que menoscaba su autonomía financiera. El señalado vi-
cio afectaría al art. 8.2, 3, 4, 5, 7 y 8 y a la disposición 
adicio nal única apartado dos de la Ley Orgánica 5/2001.

Dichos preceptos disponen lo siguiente.

– Art. 8 de la Ley Orgánica 5/2001 (Corrección de las 
situaciones de desequilibrio): 

«[...]

2. El plan económico-financiero contendrá la definición 
de las políticas de ingresos y de gastos que habrá de apli-
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A estas potestades del Estado, consecuencia de sus com-
petencias de coordinación, nos hemos referido en diver-
sos supuestos. Así, en relación con la materia hidrológi-
ca, en la que al Estado, además de sus competencias ex 
art. 149.1.22 CE sobre las aguas que discurran por más 
de una Comunidad Autónoma, le corresponde de acuer-
do con el art. 149.1.13 CE, la ordenación de la actividad 
planificadora hidrológica en las cuencas comprendidas 
íntegramente en el territorio de una Comunidad Autóno-
ma [STC 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 20 b)]. En 
esta misma Sentencia examinamos la facultad del Gobi-
erno de aprobar «los planes elaborados o revisados por 
las Comunidades Autónomas. Si esta facultad hubiera de 
considerarse como un simple mecanismo de control de la 
actividad planificadora de las Comunidades Autónomas 
con competencia para ello, el citado art. 38.6 debería ser 
declarado inconstitucional, por infracción de lo dispues-
to en el art. 153 de la Constitución. Pero no es ésa la con-
clusión a la que debe llegarse en este caso, y ello porque 
la aprobación exigida por el precepto legal impugnado 
no configura un supuesto de control sobre el ejercicio de 
una competencia propia y exclusiva de las Comunidades 
Autónomas. Los planes hidrológicos de cuenca, cuyo 
contenido regula el art. 40 y que tienen carácter vincu-
lante según el art. 38.3, comprenden una serie de disposi-
ciones relativas a la protección y aprovechamiento de los 
recursos hidráulicos (prioridad y compatibilidad de usos, 
medio ambiente, ordenación del territorio, agricultura y 
montes, infraestructura, aprovechamientos energéticos, 
protección civil, etcétera), que inciden en la actividad de 
diferentes Administraciones públicas –la de las Comu-
nidades Autónomas, en primer lugar, pero también las 
del Estado y otros entes territoriales e institucionales–, 
siendo patente tanto su directa relación con la ordenación 
general de la actividad económica como la obligación de 
respetarlas que a todas ellas incumbe. Por ello, si hubiera 
de admitirse que cada Administración puede realizar las 
actividades de su competencia en régimen de estricta se-
paración, la planificación hidrológica se haría imposible. 
De donde se sigue que en materia de política hidráulica 
se acentúa la necesidad de una específica coordinación 
entre las diferentes Administraciones interesadas; coor-
dinación que, como hemos declarado en anterior ocasión, 
persigue la integración de la diversidad de las partes o 
subsistemas en el conjunto o sistema, evitando contra-
dicciones o reduciendo disfunciones que, de subsistir, 
impedirían o dificultarían, respectivamente, la realidad 
misma del sistema y que, por lo mismo, debe ser enten-
dida como la fijación de medios y sistemas de relación 
que hagan posible la información recíproca, la homoge-
neidad técnica en determinados aspectos y la acción con-
junta de las autoridades [...] estatales y comunitarias en el 
ejercicio de sus respectivas competencias (STC 32/1983, 
de 28 de abril, y en el mismo sentido, SSTC 42/1983, 
de 20 de mayo; 11/1984, de 2 de febrero; 144/1985, de 
25 de octubre, entre otras). Con arreglo a lo dispuesto 
en el art. 149.1.13.ª de la Constitución en materia de pla-
nificación de la actividad económica, la coordinación es 
competencia del Estado, lo que permite entender, sigui-
endo la doctrina sentada en la STC 144/1985, de 25 de 
octubre, que en este caso el acto de aprobación [estatal] 
que contempla el art. 38.6 de la Ley de aguas es materi-
almente una actividad de coordinación, ya que a través 
del mismo se integran en un solo sistema ordenado las 

nidades Autónomas el control de la idoneidad de dicho 
plan. Ello supone, en su opinión, un control indebido del 
Parlamento de Cataluña (STC 76/1983, FFJJ 12 y 14) por 
parte de dicho Consejo, ya que excede de lo previsto en 
el art. 153 CE, vulnerando así su autonomía financiera.

El reproche es rechazado por el Abogado del Estado, 
pues la intervención del Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera de las Comunidades Autónomas se sustenta en 
el principio de coordinación entre el Estado y las Co-
munidades Autónomas, no existiendo una imposición 
forzosa en la configuración de su presupuesto. Asimis-
mo, rechaza la aplicación al caso de la STC 76/1983. La 
representación procesal del Senado niega que el plan de 
saneamiento vulnere la autonomía financiera de la Gene-
ralitat pues el Gobierno es responsable ante la Unión Eu-
ropea (art. 93 CE) de que las finanzas autónomas estén 
saneadas, añadiendo que el precepto contiene elementos 
de flexibilización del desequilibrio presupuestario.

10. Desde la STC 4/1981, de 2 de febrero, este Tribu-
nal ha puesto de manifiesto que «el principio de auto-
nomía es compatible con la existencia de un control de 
legalidad sobre el ejercicio de las competencias, si bien 
entendemos que no se ajusta a tal principio la previsión 
de controles genéricos e indeterminados que sitúen a las 
entidades locales en una posición de subordinación o 
dependencia cuasi jerárquica de la Administración del 
Estado u otras Entidades territoriales. En todo caso, los 
controles de carácter puntual habrán de referirse nor-
malmente a supuestos en que el ejercicio de las compe-
tencias de la entidad local incidan en intereses genera-
les concurrentes con los propios de la entidad, sean del 
Municipio, la Provincia, la Comunidad Autónoma o el 
Estado» (STC 4/1981, FJ 3). Este criterio, lo hemos reite-
rado después en relación con las Comunidades Autóno-
mas al afirmar que «la autonomía exige en principio, a 
su vez, que las actuaciones de la Administración auto-
nómica no sean controladas por la Administración del 
Estado, no pudiendo impugnarse la validez o eficacia 
de dichas actuaciones sino a través de los mecanismos 
constitucio nalmente previstos. Por ello el poder de vi-
gilancia no puede colocar a las Comunidades Autóno-
mas en una situación de dependencia jerárquica respecto 
de la Administración del Estado, pues, como ha tenido 
ocasión de señalar este Tribunal, tal situación no resulta 
compatible con el principio de autonomía y con la esfera 
competencial que de éste deriva (Sentencia 4/1981, de 2 
de febrero, y 6/1982, de 22 de febrero)» (STC 76/1983, de 
5 de agosto, FJ 12).

Sin embargo nuestra doctrina también ha hecho hinca-
pié en la necesidad de distinguir entre la previsión de un 
control del Estado «genérico e indeterminado que, según 
reiterada doctrina de este Tribunal (desde la STC 4/1981, 
fundamento jurídico 3), resulta contrario al principio 
constitucional de autonomía [...] [y] aquéllos que resulte 
necesario ejercer para garantizar el cumplimiento de las 
facultades emanadas del ejercicio de las potestades de 
coordinación. Así interpretado, el precepto resulta acor-
de con el orden constitucional de competencia» (STC 
118/1996, de 22 de junio, FJ 19). Y ello siempre con el 
entendimiento de que «no [se] puede pretender que la 
Administración estatal sustituya a la autonomía en ma-
terias de competencia de ésta» (STC 118/1996, FJ 18).
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y 8 de la Ley Orgánica 5/2001, advirtiendo que su con-
tenido guarda concordancia con la modificación de la 
LOFCA que se contiene en el apartado dos de la disposi-
ción adicional única de la misma Ley Orgánica 5/2001, 
de manera que ambas impugnaciones están estrecha-
mente relacionadas entre sí.

El art. 8 dispone en su apartado 1, que no ha sido impug-
nado, que las Comunidades Autónomas que no aprueben 
sus presupuestos «en situación de equilibrio [...] vendrán 
obligadas a elaborar un plan económico-financiero de 
saneamiento a medio plazo para la corrección de esta 
situación», plan de saneamiento que debe remitirse al 
Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunida-
des Autónomas. El reproche a los apartados impugnados 
se centra en que dicho Consejo compruebe la idoneidad 
de las medidas contenidas en el plan y su adecuación al 
objetivo de estabilidad y en que requiera a la Comunidad 
la presentación de un nuevo plan si el primero no se con-
sidera satisfactorio. Igual procedimiento ha de seguirse 
cuando el incumplimiento del objetivo de estabilidad se 
constate no ya en la elaboración del presupuesto, sino en 
su liquidación.

Pues bien, partiendo de la legitimidad del establecimien-
to por el Estado del principio de estabilidad presupuesta-
ria, debemos atribuir igual legitimidad al criterio de que 
cuando dicho principio no se atienda en el momento de 
la aprobación del presupuesto o se constate su incumpli-
miento en la liquidación del mismo, el Estado imponga 
ex art. 149.1.13 CE la elaboración por las Comunidades 
Autónomas correspondientes de un plan económico-
financiero de corrección del desequilibrio, pues de no 
hacerse así quedaría sin efecto el objetivo de estabilidad 
y, por consecuencia, la citada competencia del Estado, a 
cuyo través éste ha de garantizar el equilibrio de la po-
lítica económica general (STC 62/2001, FJ 4, con remi-
sión a otras). En definitiva, la elaboración del plan es una 
consecuencia vinculada al incumplimiento del objetivo 
de estabilidad y a ello no se opone la demanda.

En cuanto a que dicho plan económico-financiero sea re-
mitido, para comprobar la idoneidad de sus medidas, por 
la Comunidad Autónoma al Consejo de Política Fiscal 
y Financiera de las Comunidades Autónomas, órgano 
que como venimos insistiendo traduce el marco consti-
tucional de coordinación y cooperación entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas en la materia financiera, 
tampoco puede merecer reproche, pues la idoneidad de 
dicho plan tiene necesaria repercusión en la estabilidad 
presupuestaria del propio Estado y de las restantes Co-
munidades Autónomas, que puede resultar desvirtuada 
si no se constata esa idoneidad.

Hay que insistir una vez más en que «entre las competen-
cias estatales figura de forma explícita la coordinación 
en diversos preceptos de la Constitución, con el alcance 
previsto en cada uno de ellos y, en estos casos, en que 
existe una atribución constitucional expresa, el alcance 
de los acuerdos de los órganos coordinadores será el que 
se derive del ejercicio de la correspondiente competen-
cia» (STC 76/1983, FJ 13). Pues bien, en este caso inci-
den de modo directo las competencias del Estado del art. 
149.1.13 y 14 CE, pero también las de coordinación en 
materia financiera (art. 156.1 CE) y las de colaboración 
establecidas por el legislador orgánico (art. 157.3 CE), 

acciones emprendidas por diversas entidades u órganos, 
de suerte que es la determinación definitiva y unitaria 
del plan la que posibilita la acción homogénea de todos 
ellos en relación con un mismo recurso. Por lo demás, 
no es dudoso que la regulación del precepto impugnado 
no trata de suplantar la voluntad planificadora de la Co-
munidad Autónoma por la del Estado, sino que pretende 
sólo integrar aquélla en el conjunto superior de la política 
hidráulica general, evitando las disfunciones que pudie-
ran producirse. En definitiva la coordinación de activida-
des que implica la planificación hidrológica de cuenca se 
realiza, según la Ley, mediante un doble mecanismo: la 
integración de voluntades y actividades afectadas en el 
procedimiento de elaboración del plan, que corresponde 
llevar a cabo a las Comunidades Autónomas competen-
tes en relación con las cuencas intracomunitarias, y un 
acto final de aprobación por el Gobierno mediante el cual 
se coordina la decisión de aquéllas con las peculiares 
exigencias de la política hidráulica, a las que antes se ha 
hecho referencia» [STC 227/1988, FJ 20 d)].

En similar sentido nos hemos pronunciado respecto de 
alguna de las facultades de la Alta Inspección del Estado 
en la materia educativa, concretamente en el supuesto de 
que, «si las medidas de los órganos autonómicos resulta-
ran insuficientes, el Ministerio de Educación y Ciencia 
podrá poner en ejecución, por sí mismo, lo prevenido en 
la legislación estatal, llegando, en su caso, a privar de 
efectos oficiales a las enseñanzas afectadas y a denegar 
la expedición de los títulos correspondientes, así como a 
dejar sin efecto la autorización que tuviere otorgada, cu-
ando se trata de libros de texto y demás material didác-
tico». Pues bien, sobre tal cuestión afirmamos que «la 
constitucionalidad de este precepto sería cuestionable si 
se entendiese que el mismo atribuye al Estado a través 
del Ministerio de Educación y Ciencia, competencias 
que vayan en contra de la delimitación establecida por la 
Constitución y los Estatutos, pero tal duda no tiene razón 
de ser si se lo interpreta como facultad de la Alta Inspec-
ción de comunicar la anomalía al órgano gubernamental 
competente a fin de que éste remedie el incumplimiento 
detectado mediante el ejercicio de atribuciones propias 
y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 
Constitución y las Leyes» (STC 6/1982, de 22 de febrero, 
FJ 9).

Por lo demás, en relación con la propia materia financi-
era ya hemos visto como la Constitución prevé que las 
respectivas competencias del Estado han de ejercerse en 
un marco de coordinación y cooperación determinado 
que conlleva límites de la autonomía financiera de las 
Comunidades Autónomas, límites que han de reputarse 
constitucionales cuando se deriven de las prescripciones 
de la propia Constitución o de la ley orgánica a la que 
aquélla remite (art. 157.3 CE). Manifestación de ello, se-
gún ha quedado expuesto, es la específica modalidad de 
control del Estado de las operaciones de emisión de deu-
da pública de las Comunidades Autónomas, operaciones 
que han de ser autorizadas por aquél de acuerdo con la 
previsión de la LOFCA [STC 11/1984, FJ 6, reiterada 
para otras formas de acceso al crédito en STC 87/1993, 
FJ 3 b)].

11. Abordando ya el examen de los preceptos impugna-
dos, comenzaremos por el art. 8, apartados 2, 3, 4, 5, 7 
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ción previsto por el legislador orgánico de acuerdo con 
la Constitución, pues la coordinación «persigue la inte-
gración de la diversidad de las partes o subsistemas en 
el conjunto o sistema, evitando contradicciones», de ma-
nera que a su través se establezcan relaciones que «ha-
gan posible la información recíproca, la homogeneidad 
técnica en determinados aspectos y la acción conjunta 
de las autoridades estatales y comunitarias [...] en el ejer-
cicio de sus respectivas competencias» (STC 194/2004, 
de 4 de noviembre, FJ 8, con remisión a la STC 32/1983, 
FJ 2).

De acuerdo con cuanto se ha señalado, no vulnera la au-
tonomía financiera de las Comunidades Autónomas la 
necesaria elaboración por las Comunidades Autónomas 
del plan económico-financiero cuando los presupuestos 
autonómicos se aprueben o liquiden con desequilibrio, 
ni tampoco lo hace su examen por el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y la 
presentación de un nuevo plan cuando el anterior no ga-
rantice el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Lo 
mismo ocurre cuando, concurriendo las circunstancias 
imprevistas a que se refiere el apartado 8 del art. 8, la 
propia Comunidad Autónoma remita un plan rectificati-
vo al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En cuanto a la disposición adicional única apartado dos 
de la Ley Orgánica 5/2001, que modifica el art. 3.2 b) 
LOFCA, hay que aplicar igual criterio de desestimación 
de la impugnación, pues la atribución al Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas 
de la facultad de emitir informes y de adoptar acuerdos 
en relación con la aplicación efectiva del objetivo de es-
tabilidad presupuestaria se adecua a las competencias 
de coordinación y cooperación que son propias de dicho 
Consejo, con apoyo en cuanto se ha expuesto.

En conclusión, procede desestimar la impugnación de 
los apartados 2, 3, 4, 5, 7 y 8 del art. 8 y de la disposición 
adicional única, apartado 2 de la Ley Orgánica 5/2001.

12. La representación procesal del Parlamento de Cata-
luña plantea un tercer motivo de inconstitucionalidad, 
referido a la vulneración de la autonomía local garanti-
zada y del principio de suficiencia financiera de los entes 
locales, respecto de los arts. 3.2, 19, 23.2 y la disposición 
adicional única, apartados dos, de la Ley 18/2001.

Estos preceptos establecen.

– Art. 3 de la Ley 18/2001. Principio de estabilidad pre-
supuestaria: 

«[...]

2. En relación con los sujetos a los que se refiere el art. 
2.1 de esta Ley, se entenderá por estabilidad presupues-
taria la situación de equilibrio o de superávit, computada 
en términos de capacidad de financiación de acuerdo con 
la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuen-
tas Nacionales y Regionales y en las condiciones estable-
cidas para cada una de las Administraciones públicas.»

– Art. 19 de la Ley 18/2001. Cumplimiento del principio 
de estabilidad presupuestaria de las entidades locales: 

«Las entidades locales, en el ámbito de sus competen-
cias, ajustarán sus presupuestos al cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria en los términos 

derivándose de todo ello que estamos ante medidas que 
por afectar al Estado en su conjunto «han de adoptarse 
con carácter general y de forma homogénea para todo el 
sistema» (STC 31/2010, FJ 130), generalidad y homoge-
neidad que se reflejan en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera de las Comunidades Autónomas.

Procede trasladar aquí la doctrina contenida en la STC 
227/1988, FJ 20 d), reproducida en el anterior fundamento 
jurídico, pues aunque en este caso estemos en un supues-
to de distribución competencial materialmente distinto, 
su aplicación obedece a un criterio análogo en términos 
constitucionales. En efecto, la comprobación por el Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunida-
des Autónomas de la idoneidad de las medidas del plan 
económico-financiero no puede considerarse como un 
simple mecanismo de control de la actividad presupuesta-
ria de las Comunidades Autónomas, pues los presupuestos 
autonómicos, al igual que ocurre con los planes hidrológi-
cos de cuenca, «inciden en la actividad de diferentes Ad-
ministraciones públicas –la de las Comunidades Autóno-
mas, en primer lugar, pero también las del Estado y otros 
entes territoriales e institucionales– siendo patente tanto 
su directa relación con la ordenación general de la acti-
vidad económica como la obligación de respetarlas que a 
todas ellas incumbe», pues si cada Comunidad Autónoma 
pudiera instrumentar libremente y sin homogeneidad las 
medidas de adecuación al objetivo –en este caso incum-
plido– de estabilidad presupuestaria, dicho objetivo re-
sultaría de difícil o imposible cumplimiento. Es, pues, a 
través de medidas de coordinación en el seno del órgano 
establecido por el legislador orgánico en cumplimiento de 
la Constitución (art. 157.3 CE), como se garantiza el cum-
plimiento de la política económica de estabilidad presu-
puestaria del Estado, cumplimiento que también satisface, 
como se verá a continuación, el alcance que, en general, 
tiene la coordinación entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas de acuerdo con nuestra doctrina.

En efecto, la apreciación por el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera de las Comunidades Autónomas de si 
el plan económico-financiero elaborado por éstas se 
adecua o no al objetivo de estabilidad presupuestaria 
se detiene allí, esto es, no conlleva en el caso de que la 
apreciación sea negativa la sustitución en la competencia 
de la Comunidad Autónoma para la elaboración del plan, 
sustitución que sería inconstitucional (STC 118/1986, 
de 27 de junio, FJ 18, entre otras muchas), sino que se 
traduce en un requerimiento a aquélla para que lleve a 
cabo su reformulación. Esta técnica del requerimiento 
a la Comunidad Autónoma la hemos considerado legíti-
ma, pues consiste en «comunicar la anomalía al órgano 
gubernamental competente a fin de que éste remedie el 
incumplimiento detectado» (STC 6/1982, FJ 9), no sien-
do, en suma, sino un instrumento que permite al Estado 
«velar para que no se produzcan diferencias en la ejecu-
ción o aplicación del bloque normativo», ya que «incluso 
en los mismos sistemas federales se reconoce una serie 
de atribuciones a las instancias federales que, en defi-
nitiva, se concretan en una función de vigilancia que la 
Federación ejerce sobre las actuaciones ejecutivas de los 
Estados miembros» (STC 76/1983, FJ 12).

En suma, estamos ante una función de coordinación que 
emana del propio órgano de coordinación y colabora-
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ni de su suficiencia financiera. El Estado ex art. 149.1.13 
y 18 CE puede establecer el objetivo de estabilidad pre-
supuestaria de los entes locales y también limitar el ac-
ceso de éstos al crédito. La representación procesal del 
Senado aduce, en similares términos, que la carencia de 
potestad legislativa de los entes locales confirma la le-
gitimidad de la ley estatal, sin que se produzca ningún 
menoscabo de su suficiencia financiera, que garantiza el 
Estado a través de la regulación contenida en la Ley de 
haciendas locales, cuyo art. 146.4 ya establece el criterio 
del equilibrio financiero de dichos entes.

13. Antes de abordar el examen de los preceptos de la 
Ley 18/2001 que se ven afectados por la impugnación 
planteada debemos incidir en la naturaleza y alcance que 
tiene la autonomía local constitucionalmente garantiza-
da, así como en la virtualidad de su autonomía finan-
ciera.

En cuanto a la autonomía local, garantizada en nues-
tra Constitución por los arts. 137, 140 y 141 supone «el 
derecho de la Comunidad local a participar a través 
de órganos propios en el gobierno y administración de 
cuantos asuntos les atañen [...] Para el ejercicio de esa 
participación [...] los órganos representativos de la Co-
munidad local han de estar dotados de las potestades 
sin las que ninguna actuación autonómica es posible» 
(STC 32/1981, FJ 2), no pudiendo las Comunidades lo-
cales «ser dejadas en lo que toca a la definición de sus 
competencias y la configuración de sus órganos de go-
bierno a la interpretación que cada Comunidad Autóno-
ma pueda hacer [...] Por todo ello, el Tribunal Consti-
tucional deja sentado que la garantía constitucional es 
de carácter general y configuradora de un modelo de 
Estado y ello conduce, como consecuencia obligada, a 
entender que corresponde al mismo la fijación de prin-
cipios o criterios básicos en materia de organización y 
competencia» (STC 214/1989, FJ 1, con cita de la STC 
32/1981, FJ 5).

En la citada STC 214/1989 precisamos el alcance que ti-
ene el marco general de las competencias locales que se 
establece en los arts. 2, 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de régimen local, señalan-
do que dicho marco se sustenta, de un lado en «el crite-
rio de que corresponde al legislador estatal la fijación de 
los principios básicos en orden a las competencias que 
deba reconocerse a las entidades locales, estableciendo, 
y garantizando, al fin, su derecho a intervenir en cuantos 
asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses 
y fijando al respecto unas directrices para llevar a cabo 
la asignación de tales competencias, directrices que se 
concretan en atender, en cada caso, a las características 
de la actividad pública y a la capacidad de gestión de 
la entidad local, de acuerdo con los principios de des-
centralización y máxima proximidad de la gestión admi-
nistrativa de los ciudadanos [...] Ahora bien, delimitada 
así la exigencia de orden competencial vinculada a la 
garantía constitucional de la autonomía de las entidades 
locales, la concreción última de las competencias loca-
les queda remitida –y no podía ser de otra manera– a 
la correspondiente legislación sectorial, ya sea estatal o 
autonómica, según el sistema constitucional de distribu-
ción de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas» (STC 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 3).

previstos en el art. 3.2 de esta Ley, y sin perjuicio de las 
competencias que en esta materia tengan atribuidas las 
Comunidades Autónomas.»

– Art. 23 de la Ley 18/2001. Autorización de operacio-
nes de crédito y emisión de deuda: 

«[...]

2. Cuando las medidas contenidas en el plan económico-
financiero permitan la desaparición en tres ejercicios 
presupuestarios de la situación de desequilibrio podrá 
concederse la autorización a que se refiere el apartado 
precedente.»

– Disposición adicional única de la Ley 18/2001. Modi-
ficación de los arts. 54 y 146 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las haciendas locales: 

«[...]

Dos. El apartado 1 del art. 146 de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
queda redactado en los siguientes términos: 

1. El Presupuesto General atenderá al cumplimiento del 
principio de estabilidad en los términos previstos en la 
Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, y 
contendrá para cada uno de los presupuestos que en él 
se integren: 

a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la 
debida especificación, los créditos necesarios para aten-
der al cumplimiento de las obligaciones.

b) Los estados ingresos, en los que figurarán las estima-
ciones de los distintos recursos económicos a liquidar 
durante el ejercicio.

Asimismo, incluirá las Bases de Ejecución, que conten-
drán la adaptación de las disposiciones generales en ma-
teria presupuestaria a la organización y circunstancias 
de la propia Entidad, así como aquellas otras necesari-
as para su acertada gestión, estableciendo cuantas pre-
venciones se consideren oportunas o convenientes para 
la mejor realización de los gastos y recaudación de las 
recursos, sin que puedan modificar lo legislado para la 
administración económica ni comprender preceptos de 
orden administrativo que requieran legalmente procedi-
miento y solemnidades específicas distintas de lo previs-
to para el Presupuesto.»

Para la representación del Parlamento de Cataluña, la 
adecuación de los presupuestos de los entes locales al 
objetivo de estabilidad presupuestaria impuesta por es-
tos preceptos excede de la competencia estatal del art. 
149.1.13 CE y vulnera la autonomía institucional de 
dichos entes (art. 137 CE) y su autonomía financiera, 
concebida como suficiencia (art. 142 CE), pues ambas 
competencias resultan vaciadas dados los términos de 
la imposición legal. Dicha representación abunda en lo 
señalado respecto a la vulneración de las competencias 
de la Generalitat y reprocha especialmente la necesaria 
aprobación por dichos entes del plan de reequilibrio y las 
prescripciones relativas a la configuración de los presu-
puestos locales que se establecen a través de la modifica-
ción de la Ley reguladora de las haciendas locales (LHL).

El Abogado del Estado manifiesta que no existe vulnera-
ción por los preceptos impugnados de la autonomía local 
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14. De acuerdo con el planteamiento expuesto, podemos 
examinar si los arts. 3.2, 19, 23.2 y la disposición adicio-
nal única, apartado dos de la Ley 18/2001 incurren en el 
motivo de inconstitucionalidad denunciado: 

a) Los arts. 3.2 y 19 disponen, respectivamente, el al-
cance que tiene el principio de estabilidad presupuesta-
ria para –en lo que interesa al motivo de impugnación 
ahora planteado– los entes locales y la obligación de que 
éstos ajusten sus presupuestos al cumplimiento de dicho 
principio.

Pues bien, debemos insistir en que, como ha quedado 
sentado en el precedente fundamento jurídico 8 a), la 
política presupuestaria forma parte esencial de la polí-
tica económica general, cuya ordenación, a su vez, está 
atribuida al Estado por la Constitución (art. 149.1.13 CE). 
Es asimismo obvio que esta competencia estatal es sus-
ceptible de proyectarse sobre todos los presupuestos del 
sector público, estatal, autonómico y local. Ello determi-
na la plena aplicabilidad de los arts. 3.2 y 19 de la Ley 
18/2001 a los entes locales, toda vez que con dicha apli-
cabilidad no se quebrantan ni su autonomía política ni 
su autonomía financiera. No se quebranta su autonomía 
política porque dichos preceptos no ponen en cuestión el 
establecimiento de las políticas locales de los diversos 
entes, de acuerdo con lo que haya establecido en cada 
caso el legislador estatal o autonómico competente, sino 
que tan sólo fijan el marco presupuestario en el que han 
de ejercerse dichas políticas. En suma, el derecho a in-
tervenir de los entes locales en los asuntos que les atañen 
(STC 214/1989, FJ 1) no se pone en cuestión por el hecho 
de que se someta a las previsiones constitucionales, en-
tre las que figura el establecimiento por el Estado de 
la ordenación, ex art. 149.1.13 CE, de los presupuestos 
de dichos entes. Por tanto, con tal límite, los entes lo-
cales pueden intervenir a través de sus propios órganos 
en los diferentes ámbitos materiales con el alcance que 
las leyes estatales o autonómicas hayan establecido (STC 
214/1989, FJ 3), lo que reconoce el art. 19.2 de la Ley 
18/2001, al prever que los entes locales «en el ámbito de 
sus competencias, ajustarán sus presupuestos al objetivo 
de estabilidad» y que este objetivo no impide («sin perju-
icio») el ejercicio «de las competencias que en esta mate-
ria tengan atribuidas las Comunidades Autónomas».

Ambos preceptos tampoco vulneran la suficiencia fi-
nanciera de los entes locales, pues en nada interfieren en 
los recursos que el Estado debe poner a su disposición 
mediante la participación de dichos entes en los tributos 
estatales (STC 237/1992, FJ 6).

Por tanto, cumple desestimar la impugnación de los arts. 
3.2 y 19 de la Ley 18/2001.

b) El art. 23.2 condiciona, en caso de desequilibrio pre-
supuestario, la autorización de las operaciones de crédito 
y emisiones de deuda (art. 54 de la Ley 39/1988, regula-
dora de las haciendas locales) a que dicho desequilibrio 
desaparezca en tres ejercicios presupuestarios a través 
del plan económico-financiero que los entes locales 
están obligados a presentar en tal supuesto, de acuerdo 
con lo regulado en el art. 22.

Hay que partir de que la demanda no ha incluido el art. 
22 entre los preceptos afectados por el motivo de incons-
titucionalidad que nos ocupa, aunque considera que in-

En cuanto a la autonomía financiera de los entes locales, 
hemos afirmado que es «el principio de suficiencia de 
ingresos y no el de autonomía financiera el que garantiza 
la Constitución española en relación con las hacien das 
locales, suficiencia de medios que, como hemos seña-
lado también en reiteradas ocasiones, constituye el pre-
supuesto indispensable para posibilitar la consecución 
efectiva de la autonomía constitucionalmente garan-
tizada (STC 96/1990, de 24 de mayo, FJ 7). En efecto, 
el principio de autonomía que preside la organización 
territorial del Estado (arts. 2 y 137) –hemos afirmado–, 
ofrece una vertiente económica importantísima, ya que, 
aun cuando tenga un carácter instrumental, la amplitud 
de los medios determina la posibilidad real de alcanzar 
los fines (STC 237/1992, de 15 de diciembre, FJ 6). La 
autonomía de los entes locales va, entonces, estrecha-
mente ligada a su suficiencia financiera, por cuanto exi-
ge la plena disposición de medios financieros para po-
der ejercer, sin condicionamientos indebidos y en toda 
su extensión, las funciones que legalmente les han sido 
encomendadas» (STC 48/2004, de 25 de marzo, FJ 10). 
En consecuencia la autonomía financiera de los entes 
locales se manifiesta en «la plena disponibilidad de sus 
ingresos sin condi cionamientos indebidos y en toda su 
extensión para poder ejercer sus competencias propias», 
lo que conlleva que la «libertad para establecer el plan 
de ingresos y gastos, en definitiva el presupuesto, no se 
establece constitucionalmente con carácter absoluto», de 
manera que los criterios constitucionales limitativos de 
la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas 
«son transportables al ámbito de la Administración lo-
cal» (STC 237/1992, FJ 6).

De acuerdo con todo lo expuesto, no cabe duda de que las 
competencias del Estado establecidas en el art. 149.1.11, 
13, 14 y 18 CE tienen virtualidad, mayor o menor, para 
examinar los motivos de infracción de la Constitución 
de los preceptos que ahora nos ocupan, precisando ya 
que la regla 13 del art. 149.1 CE tiene especial relevancia 
para examinar la vulneración en que pudiera incurrir la 
prescripción de estabilidad de los presupuestos locales y 
que las reglas 14 y 18 del mismo art. 149.1 CE también 
han de tenerla para apreciar si se infringe la suficiencia 
financiera local en la medida en que «no cabe descono-
cer la doble competencia del Estado, convergente aquí, 
sobre la Hacienda general y para establecer las bases del 
régimen jurídico de las Administraciones públicas (arts. 
149.1, 14 y 18 CE), ya que precisamente el carácter que 
reviste la participación de las entidades locales en los tri-
butos estatales, como garantía de su autonomía, hace de 
tal sistema de dotación de recursos el soporte del funci-
onamiento de estas haciendas dentro del conjunto de la 
Hacienda general y, en consecuencia, le convierte en un 
elemento básico de esta» (STC 237/1992, FJ 6).

Por último, también consideraremos que el art. 160.1 b) 
EAC atribuye a la Generalitat de Cataluña la competen-
cia exclusiva sobre «la determinación de las compe-
tencias y de las potestades propias de los municipios y de 
los demás entes locales, en los ámbitos especificados por 
el art. 84», competencia que, a su vez, deberá «respetar 
las competencias del Estado» (STC 31/2010, FJ 100, con 
remisión al FJ 37) y, por consecuencia, aquellas a las que 
acabamos de referirnos.
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de la Comunidad Autónoma de Cataluña, su competen-
cia en materia de tutela financiera reconocida por el art. 
48.1 EAC, que se proyecta sobre aquellas operaciones de 
endeudamiento que no trascienden el interés local (STC 
56/1983). A la vista de ambos apartados, parece evidente 
que el impugnado art. 54.3 LHL no hace sino configurar 
el necesario margen autónomo de endeudamiento que 
también ha de ser reconocido a las corporaciones locales 
por imperativo del principio constitucional de autono-
mía local en el marco de la competencia básica estatal 
del art. 149.1.18 CE, por lo que ningún reproche de in-
constitucionalidad cabe efectuar contra el mismo» (STC 
233/1999, de 16 de diciembre, FJ 21).

Pues bien, puede apreciarse que el apartado 2 del art. 
23 (en su conexión con el apartado 1 del precepto, no 
impugnado) no prejuzga la autoridad competente para 
otorgar la autorización de las operaciones de crédito, 
sino que tan sólo condiciona dicha autorización a que de-
saparezca la situación de desequilibrio presupuestario de 
acuerdo con lo previsto en el plan económico-financiero. 
Estamos, por tanto, ante una prescripción de ordenación 
financiera de las operaciones de crédito y emisión de 
deuda de los entes locales que encuentra legítima cober-
tura en las reglas del art. 149.1.11 y 13 CE, de acuerdo 
con la doctrina reproducida y que no conlleva vulnera-
ción de la autonomía de dichos entes ni de su suficiencia 
financiera, ya que ambas están sometidas a los límites 
que conllevan las señaladas competencias del Estado.

Por tanto, debemos desestimar la impugnación del art. 
23.2 de la Ley 18/2001.

c) La modificación operada en el art. 146.1 de la Ley re-
guladora de las haciendas locales por la disposición adi-
cional única, apartado dos, de la Ley 18/2001, establece 
los criterios a que deben someterse «los estados de gas-
tos e ingresos» y las «bases de ejecución» de los presu-
puestos de los entes locales con la finalidad de atender al 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Que en «los estados de gastos» del presupuesto local que-
den debidamente especificados «los créditos necesarios 
para atender al cumplimiento de las obligaciones» y que 
los «estados de ingresos» del mismo presupuesto conten-
gan «las estimaciones de los distintos recursos económi-
cos a liquidar durante el ejercicio», son precisiones, al 
igual que las de las «bases de ejecución» del presupu-
esto, que encuentran su razón de ser en la ordenación 
de los presupuestos locales que el Estado puede estable-
cer ex art. 149.1.14 y 18 CE, pues «puede afirmarse sin 
dificultad la naturaleza compartida de las competencias 
que, en materia de Haciendas locales, poseen el Estado 
y aquellas Comunidades Autónomas que, como la cata-
lana, han asumido en sus respectivos Estatutos faculta-
des en orden al desarrollo de las bases estatales sobre 
el régimen jurídico de la Administraciones públicas ex 
art. 149.1.18 CE, precepto que ha de considerarse el títu-
lo habilitante del Estado para ejercitar sus competencias 
sobre dicha materia cuando su regulación suponga intro-
ducir modificaciones de alcance general en el régimen 
jurídico de la Administración local o se dicte en garantía 
de la autonomía que ésta tiene constitucionalmente ga-
rantizada. En consecuencia, y dado que frecuentemente 
la regulación de la Hacienda local estará llamada a inci-
dir sobre dicho régimen jurídico, sólo de manera puntual 

curre en tacha de vulneración de la tutela financiera que 
la Generalitat puede ejercer sobre los entes locales de 
su territorio, tacha que examinaremos con posterioridad. 
Procede ahora señalar, a los efectos del enjuiciamiento 
del art. 23.2, que la obligación prevista en el art. 22.1 de 
que los entes locales que no hayan satisfecho el objetivo 
de estabilidad presupuestaria elaboren un plan económi-
co-financiero que permita la corrección de desequilibrio 
resulta legítima en términos constitucionales, de acuerdo 
con cuanto hemos afirmado en el precedente fundamen-
to jurídico 11.

Abordando ya la impugnación del art. 23.2, debemos 
partir de nuestra doctrina sobre las autorizaciones de 
apelación al crédito por las entidades locales, según la 
cual «es igualmente compatible con la autonomía muni-
cipal la fijación de unos límites de endeudamiento de los 
entes locales y el que las operaciones, cuando se superen 
esos límites, se sometan a autorización» [STC 57/1983, 
de 28 de junio, FJ 4, con cita de la STC 4/1981, FJ 15 f)]. 
En esta misma Sentencia ya advertimos que con el en-
deudamiento y la apelación al crédito por los entes loca-
les se está incidiendo en «la ordenación del crédito y la 
economía en su conjunto, de modo que para evitar alte-
raciones del equilibrio económico financiero es necesa-
rio que el Estado articule los distintos componentes del 
sistema, mediante la fijación de límites de endeudamien-
to y otros condicionamientos a las entidades locales. 
Los títulos prevalentes serían entonces el competencial 
en materia de crédito y de actividad económica», con-
cluyendo que las competencias del Estado «no se agotan 
con las propias legislativas, pues cuando la preservación 
de un tratamiento uniforme reclame el complemento re-
glamentario, y aun el ejecutivo, se justifica la reserva de 
estas competencias en la medida indispensable. Este que 
ahora estudiamos es un supuesto en que dejándose a la 
autorización el control del endeudamiento y de la opor-
tunidad, dentro del conjunto de la política financiera, de 
la apelación al crédito, ha de atribuirse a la autoridad 
que tiene la responsabilidad del equilibrio económico 
la competencia para autorizar o no una operación de 
crédito que supone superar el techo normal de endeu-
damiento. Con lo que el acto de autorización puede sig-
nificar en orden a prevenir las consecuencias dañosas 
que pudieran producirse para las entidades locales por 
un endeudamiento excesivo, destacan los aspectos que 
afectan al conjunto, y, desde esta estimativa, son invo-
cables los títulos competenciales del art. 149.1.11 y 13» 
(STC 57/1983, FJ 7).

Igual criterio mantuvimos al examinar el art. 54 de la 
Ley reguladora de las haciendas locales (en la actuali-
dad, art. 53), que «en su apartado primero somete las 
operaciones de crédito a formalizar con el exterior y las 
que se instrumenten mediante deuda o cualquier otra 
apelación al crédito público a la autorización de los órga-
nos competentes del Ministerio de Economía y Hacien-
da, conforme a la competencia estatal garantizada por 
los arts. 149.1.11 y 13 CE en cuanto pueden incidir en el 
área de la política crediticia y del equilibrio económico 
(STC 57/1983). Por su parte, el apartado segundo atri-
buye dicha autorización a los órganos de la Comunidad 
Autónoma que tengan atribuida competencia en la ma-
teria cuando de la concertación de créditos y concesión 
de avales en general se trate, garantizando así, en el caso 
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El Abogado del Estado rechaza dicha tacha, manifestan-
do que los arts. 20.2 y 22.2 se han dictado al amparo 
del art. 149.1.11, 13 y 14 CE, de modo que la tutela del 
Estado ejercida a través de aquellos preceptos carece de 
la amplitud que tenía en el supuesto de la STC 179/1985, 
pues se ciñe exclusivamente a la verificación del objetivo 
de estabilidad presupuestaria. La representación proce-
sal del Senado argumenta que en absoluto pueden vul-
nerar la tutela financiera de la Generalitat sobre los entes 
locales unos preceptos que concretan los criterios para 
alcanzar por parte de dichos entes el principio de equili-
brio presupuestario, principio que respeta su autonomía 
institucional.

16. Con carácter previo a nuestro enjuiciamiento de los 
arts. 20.2 y 22.2 de la Ley 18/2001, debemos examinar el 
alcance que tiene la competencia de la Generalitat para 
ejercer la tutela financiera de los entes locales, prevista 
en el art. 218.5 EAC (correlativo del art. 48.1 EAC 1979).

Sobre esta competencia autonómica, hemos afirmado 
que es «innegable» que Cataluña ha asumido la compe-
tencia de tutela financiera sobre los entes locales, con el 
límite de la autonomía local y el respeto a las bases que 
dice el art. 149.1.18 «[SSTC 57/1983, de 28 de junio, FJ 5; 
y 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 4 c), entre otras mu-
chas]. En otro plano, la omisión de la referencia a la ley 
estatal en el art. 218.5 EAC no puede entenderse como un 
desconocimiento de las competencias del Estado del art. 
149.1.18 CE, dada la previsión del apartado 2 del propio 
artículo que [...] atribuye a la Generalitat competencia en 
materia de financiación local en el marco establecido por 
la Constitución y la normativa del Estado, previsión a la 
que queda también sometida, como es obvio, la tutela fi-
nanciera sobre los gobiernos locales a que se refiere este 
apartado 5». (STC 31/2010, FJ 140)

Es claro, por tanto, que la Generalitat puede ejercer la 
tutela financiera de los entes locales respetando los cri-
terios básicos que el Estado establezca ex art. 149.1.18 
CE. Sin embargo, para nuestro enjuiciamiento no basta 
con apreciar este dato, pues también hay que considerar 
que la STC 57/1983, a la que remite la STC 31/2010, dejó 
dicho que «otra cuestión es si, por la concurrencia y pre-
valencia de otros títulos competenciales, la apelación al 
crédito ha de quedar sujeta –a la hora de establecer los 
límites o de verificar la procedencia de operaciones que 
excedan del techo de endeudamiento– al control estatal» 
(STC 57/1983, FJ 5), cuestión a la que dicha Sentencia 
respondió afirmando que los títulos estatales de ordena-
ción económica y del crédito determinaban la interven-
ción del Estado, como se ha indicado en el anterior FJ 15.

17. De todo lo anterior se deriva que puesto que los arts. 
20.2 y 22.2 de la Ley 18/2001 prevén determinadas in-
tervenciones estatales de orden aplicativo o ejecutivo 
respecto de los entes locales en relación con el objeti-
vo de estabilidad presupuestaria, deberemos dilucidar si 
dichas intervenciones del Estado se acomodan a la Cons-
titución.

a) El art. 20.1, que no ha sido impugnado, atribuye al 
Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda, la fi-
jación del objetivo de estabilidad para las entidades loca-
les. La fijación de este objetivo requiere el informe pre-
vio de la Comisión Nacional de Administración Local, 

podrá el Estado regular con carácter exclusivo tal mate-
ria haciendo prevalecer el otro título competencial a que 
hace referencia el art. 1.1 LHL, esto es, el de la Hacienda 
general del art. 149.1.14 CE. Así ocurrirá, en efecto, en 
aquellos casos en los que la normativa estatal tenga por 
objeto la regulación de instituciones comunes a las dis-
tintas haciendas o de medidas de coordinación entre la 
Hacienda estatal y las haciendas de las Corporaciones 
locales. O también cuando su finalidad sea la salvaguar-
da de la suficiencia financiera de las haciendas locales 
garantizada por el art. 142 CE, en cuanto presupuesto in-
dispensable para el ejercicio de la autonomía local cons-
titucionalmente reconocido en los arts. 137, 140 y 141 
CE» (STC 233/1999, FJ 4, con cita de las SSTC 96/1990, 
237/1992, 331/1993, y 171/1996).

Pues bien, las determinaciones normativas de los pre-
supuestos locales contenidas en el precepto impugnado 
son meras especificaciones técnicas que no vulneran las 
autonomía local ni su suficiencia financiera, ya que no 
ponen en cuestión la intervención de los entes locales en 
los asuntos de su interés ni conllevan merma alguna de 
sus recursos.

En consecuencia, procede desestimar la impugnación de 
la disposición adicional única, apartado dos, de la Ley 
18/2001.

15. El último motivo de inconstitucionalidad planteado 
se concreta en los arts. 20.2 y 22.2 de la Ley 18/2001, a 
los que la demanda atribuye la vulneración de la tutela 
financiera que a la Generalitat le corresponde ejercer so-
bre los entes locales.

Dichos preceptos disponen: 

– Art, 20 de la Ley 18/2001. Objetivo de estabilidad pre-
supuestaria de los entes locales: 

«[...]

2. El objetivo de estabilidad presupuestaria para las En-
tidades Locales requerirá informe previo de la Comisión 
Nacional de Administración Local, que actuará como 
órgano de colaboración entre la Administración del Es-
tado y las Entidades Locales respecto de las materias 
comprendidas en la presente Ley.»

– Art. 22 de la Ley 18/2001. Corrección de las situacio-
nes de desequilibrio: 

«[...]

2. El plan económico-financiero para la corrección del 
desequilibrio será remitido al Ministerio de Hacienda, 
que será el órgano responsable del seguimiento de las ac-
tuaciones encaminadas a la corrección del desequilibrio, 
sin perjuicio de las competencias que en esta materia 
tengan atribuidas las Comunidades Autónomas.»

Según la representación procesal del Parlamento de 
Cataluña, la doctrina del Tribunal Constitucional so-
bre la tutela financiera de las Comunidades Autónomas 
respecto de los entes locales (SSTC 65/1983, 57/1983, 
y 233/1999) y la intervención del Estado respecto de 
dichos entes han de complementarse, de manera que la 
tutela financiera del Estado sobre aquéllos no puede anu-
lar a la de la Generalitat, como ocurrió en el supuesto 
examinado en la STC 179/1985.
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económico- financiero que debe remitirse al Ministerio 
de Hacienda, que llevará a cabo el seguimiento de la co-
rrección de desequilibrio.

Las relaciones directas –sin intervención de la Genera-
litat, por tanto– entre el Estado y los entes locales, tam-
poco vulneran en este caso la tutela financiera de aquélla 
sobre estas últimas. En efecto, del mismo modo que en 
el precedente fundamento jurídico 15 hemos reconoci-
do, de acuerdo con nuestra doctrina, la legitimidad de la 
regulación estatal que prevé el sometimiento a autoriza-
ción de las operaciones de crédito que realicen los entes 
locales e, incluso, la autorización misma por el Estado de 
esas operaciones, en razón a la especial incidencia que 
tiene la apelación al crédito en el equilibrio económico 
y financiero y, por tanto en el conjunto de la economía, 
a igual conclusión hay que llegar ahora en punto a la re-
gulación de las correcciones de desequilibrio presupu-
estario local, incluida la intervención del Ministerio de 
Hacienda. Abunda en lo anterior el hecho de que tanto 
la obligada elaboración del plan económico-financiero 
como la intervención del Ministerio de Hacienda –sien-
do esta última el específico objeto de esta impugnación– 
son manifestación del principio de coordinación de la 
competencia estatal, coordinación que, como hemos 
señalado en el anterior fundamento jurídico 11, puede 
conllevar una actuación de vigilancia o seguimiento, sin 
que ello suponga la sustitución por el Estado del ente lo-
cal afectado. En todo caso, el precepto al salvaguardar la 
tutela financiera de la Generalitat en esta materia, permi-
te su intervención siempre que la misma no interfiera la 
competencia estatal.

En conclusión, el art. 22.2 de la Ley 18/2001, no concul-
ca la tutela financiera de la Generalitat sobre los entes 
locales y, por tanto, procede desestimar la impugnación.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucio-
nal, por la autoridad que le confiere la constitución de la 
nación española,

Ha decidido

Desestimar el recurso de inconstitucionalidad interpues-
to contra la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general 
de estabilidad presupuestaria y la Ley Orgánica 5/2001, 
de 13 de diciembre, complementaria a la Ley general de 
estabilidad presupuestaria.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Es-
tado.

Dada en Madrid, a veinte de julio de dos mil once.

según el apartado 2 de este precepto, siendo la señalada 
intervención de la Comisión Nacional de Administra-
ción Local el objeto del reproche que formula la deman-
da, ya que las Comunidades Autónomas y, por tanto, la 
Generalitat, no están integradas en dicha Comisión.

Este Tribunal ya se pronunció en su momento sobre la 
configuración de la Comisión de Administración Local 
como órgano permanente para la colaboración entre la 
Administración del Estado y la Administración local, 
afirmando que «nada obsta a que constitucionalmente 
la LRBRL haya podido articular dicha Comisión como 
un organismo de relación directa entre el Estado y las 
entidades locales en cuya composición queda excluida 
la presencia de las Comunidades Autónomas», toda vez 
que el carácter bifronte del régimen local permite que 
«el Estado pueda entablar relaciones directas con las en-
tidades locales, tal como ya se declaró por este Tribunal 
Constitucional en la STC 84/1982 (fundamento jurídico 
4) y ello porque la configuración constitucional del régi-
men local no permite calificarlo como intracomunitario 
o extracomunitario. Y si bien es aconsejable que esas 
posibles relaciones entre el Estado y las entidades loca-
les no supongan, en la medida de lo posible, la exclusión 
de las Comunidades Autónomas, lo cual viene apoyado, 
además, por el principio de colaboración interadminis-
trativa, no menos cierto es que también debe atenderse a 
la propia eficacia y operatividad de esos órganos de co-
laboración que aglutinan a diversas instancias políticas y 
administrativas» (STC 214/1989, FJ 29).

No puede olvidarse que la fijación del objetivo de es-
tabilidad presupuestaria se inscribe en la competencia 
estatal del art. 149.1.13 CE y que se proyecta sobre el 
triple nivel territorial de nuestro ordenamiento: estatal, 
autonómico y local. Pues bien, del mismo modo que en 
el proceso de establecimiento del objetivo de estabili-
dad presupuestaria de las Comunidades Autónomas se 
produce la intervención del Consejo de Política Fiscal 
y Financiera (art. 6 y concordantes de la Ley Orgáni-
ca 5/1981), donde están representadas las Comunidades 
Autónomas, la audiencia a la Comisión Nacional de Ad-
ministración Local exclusivamente atiende a razones de 
eficacia y operatividad en el ejercicio por el Estado de 
su propia competencia y no menoscaba la competencia 
autonómica de tutela de los entes locales.

Por tanto, procede desestimar la impugnación del art. 
20.2 de la Ley18/2001.

b) El art. 22 regula la corrección de las situaciones de 
desequilibrio del presupuesto de los entes locales, tan-
to si el desequilibrio se produce en la aprobación de 
aquél como en su liquidación. La corrección se reali-
za mediante la aprobación por el ente local de un plan 
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	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00227/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’AVS, promotors públics de l’habitatge a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00228/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Promotors Constructors d’Espanya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00229/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00230/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00231/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Comerç Ciutadà amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00232/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00233/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00234/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de les Persones Consumidores de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00235/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00236/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00237/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00238/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00239/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00240/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Pimec amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00241/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00242/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00243/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Albert Serra Martín, professor associat del Departament de Política d’ESADE, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00244/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Francesc Guardans, president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00245/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Florenci Guntin, de la Plataforma de la Cultura per un Consell de les Arts, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00246/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Bricall, excomissionat del Consell de la Cultura i de les Arts, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00247/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Guillem-Jordi Graells, president de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00248/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Oller, president de l’Associació Professional de la Gestió Cultural de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00249/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Pere Izquierdo, director del Museu d’Arqueologia de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00250/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carme Cluselles, presidenta de l’Associació de Museòlegs de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00251/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Maite Ocaña, exdirectora del Museu Nacional d’Art de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00252/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00253/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00254/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00255/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00256/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00257/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00258/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00259/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00260/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Subirats, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00261/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Teresa Crespo amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00262/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00263/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de David Moner, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00264/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00265/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers Industrials amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00266/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Patronal Metal·lúrgica amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00267/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del director de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i de Tractament de Residus amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00268/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Col·legi d’Arquitectes amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00269/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00270/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00271/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00272/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00273/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00274/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00275/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé i Favaró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00276/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Vallbé Ribera, degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00277/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Ribó i Casaus, president del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00278/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00279/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00280/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Pimec amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00281/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00282/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00283/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00284/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Manyach i Serra, director de la Fundació Tic-Salut, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00285/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Norbert Tomàs, director del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00286/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Francesc Marco, director general de la Fundació i el Consorci del Liceu, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00287/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00288/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00289/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Pimec amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00290/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00291/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00292/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00293/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00294/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00295/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Salvador Alemany i Mas, president del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement, amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00296/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Gisela Loran Benavent, presidenta de l’Associació Catalana d’enginyeries i consultories mediambientals, amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00297/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Francisco Giménez Bautista, vicepresident de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00298/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma de la Cultura per a un Consell de les Arts i altres col·lectius amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00299/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00300/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00301/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’ONG per la Pau amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00302/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Català Internacional per la Pau amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00303/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00304/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Sindicat de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00305/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00306/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00307/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell d’Associacions de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00308/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00309/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00310/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Ràdio amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00311/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Pimec amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00312/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00313/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00314/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00315/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Català de Foment de la Pau amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00316/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació per la Pau amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00317/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut d’Estudis Catalans amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00318/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora d’usuaris de la Salut amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00319/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Drogodependències amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00320/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Bonaventura Clotet, de la Fundació de Lluita contra la Sida, d’una representació de Gais Positius i de Ferran Pujol, del Projecte dels Noms, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00321/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00322/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00323/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00324/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de les Oblates del Santíssim Redemptor-Barcelona (El lloc de la dona) amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00325/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00326/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00327/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00328/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació General del Treball (Secció Sindical Aigües Ter-Llobregat - Sindicat de Químiques de Barcelona) amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00329/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00330/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00331/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00332/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00333/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Esports per a Tothom amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00334/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00335/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00336/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Pimec, amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00337/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’APPLUSS NORCONTROL, SLU, amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00338/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00339/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00340/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Aigües de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00341/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00342/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Naturalistes de Girona amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00343/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Hosteleria de Lleida amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00344/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00345/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00346/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00347/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Protecció de la Natura amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00348/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00349/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consorci Forestal de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00350/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats ·Excursionistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00351/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00352/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00353/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i de l’Esport de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00354/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00355/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Autoritat del Transport Metropolità amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00356/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00357/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00358/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00359/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació dels Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00360/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Tramvia Metropolità del Besòs, SA, amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00361/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00362/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de viatgers amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00363/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació dels Transports Metropolitans de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00364/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00365/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Greenpeace amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00366/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial per a l’Agricultura Ecològica (AE2) amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00367/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00368/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00369/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00370/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del conjunt d’entitats ambientalistes (ADENC-EdC, CEPA-EdC, DEPANA, Ecologistes en Acció de Catalunya Ecologistes de Catalunya, Grup de Defensa del Ter-EdC, Grup Naturalistes d’Osona, IAEDEN-EdC, IPCENA-EdC, SEO/
	Tram. 352-00371/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Catalana d’Associacions de Marxants (COCAM) amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00372/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00373/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00374/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00375/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut d’Estudis Catalans amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00376/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00377/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Pimec amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00378/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora d’Usuaris de la Salut amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00379/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Drogodependències amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00380/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Rauxa amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00381/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00382/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00383/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00384/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00385/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del conjunt d’entitats ambientalistes (ADENC-EdC, CEPA-EdC, DEPANA, Ecologistes en Acció de Catalunya Ecologistes de Catalunya, Grup de Defensa del Ter-EdC, Grup Naturalistes d’Osona, IAEDEN-EdC, IPCENA-EdC, SEO/
	Tram. 352-00386/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00387/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00388/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Pimec amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00389/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00390/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00391/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del sindicat SAP-UGT amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00392/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del sindicat SME-CCOO amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00393/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00394/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Promotors de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00395/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00396/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00397/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00398/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Fires de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00399/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00400/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del sindicat SAP-UGT amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00401/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del sindicat SME-CCOO amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00402/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00403/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00404/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00405/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants d’Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00406/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00407/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Foment del Treball amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00408/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Pimec amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00409/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00410/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00411/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants d’Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00412/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Agències de Viatges amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00413/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00414/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00415/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació de Promotors de Barcelona amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00416/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00417/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats Recreatives Musicals amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00418/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00419/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya amb relació Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00420/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00421/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00422/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00423/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00424/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació General del Treball (Secció Sindical Aigües Ter-Llobregat - Sindicat de Químiques de Barcelona) amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00425/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00426/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00427/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00428/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Esports per a Tothom amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00429/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00430/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00431/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00432/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00433/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00434/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00435/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00436/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Institució de Ponent per la Conservació i l’Estudi de la Natura amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00437/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Naturalistes de Girona amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00438/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00439/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00440/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Conselh Generau d’Aran amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00441/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00442/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00443/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Protecció de la Natura amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00444/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00445/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consorci Forestal de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00446/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00447/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00448/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00449/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00450/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i de l’Esport de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00451/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00452/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Autoritat del Transport Metropolità amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00453/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00454/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00455/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00456/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00457/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00458/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00459/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Salvem l’Empordà amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00460/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Rius amb Vida amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00461/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’AVS Catalunya Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00462/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Greenpeace amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00463/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00464/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00465/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Arquitectes amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00466/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma en Defensa de l’Ebre amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00467/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Salvem el Gaià amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00468/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de la Plataforma per la Defensa del Patrimoni Natural del Priorat amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00469/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00470/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Narcís Prat, catedràtic d’ecologia de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00471/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Rafael Mujerigo Sahuquillo, president del Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua, amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00472/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ens de Comunicació Associativa amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00473/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Cultura i les Arts amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00474/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Gabriel Ferraté, president del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00475/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Subirats, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00476/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Democràcia Real Ja! amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00477/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Martí Olivella, director de Nova - Innovació Social amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00478/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00479/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00480/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00481/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00482/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00483/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’ONG per la Pau amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00484/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Grup d’Educació per la Pau amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00485/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Català Internacional per la Pau amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00486/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00487/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00488/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00489/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00490/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00491/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Sindicat de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00492/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00493/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Sindicato de Enfermeria amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00494/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió de Defensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00495/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00496/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00497/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell d’Associacions de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00498/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00499/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00500/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Justícia i Pau de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00501/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00502/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Brigades Internacionals de Pau de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00503/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Català de Foment de la Pau amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00504/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Privada Pau i Solidaritat amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00505/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Eines de Pau amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00506/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Cultura de Paz amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00507/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Servei Civil Internacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00508/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació per la Pau amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00509/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Centre de Treball i Documentació amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00510/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00511/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00512/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00513/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00514/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00515/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00516/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00517/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Salvem l’Empordà amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00518/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Rius amb Vida amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00519/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’AVS Catalunya Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00520/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Greenpeace amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00521/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Ecologistes en Acció amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00522/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00523/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Arquitectes amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00524/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Lliga per al Defensa del Patrimoni Natural amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00525/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00526/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Naturalistes de Girona amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00527/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00528/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Protecció de la Natura amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00529/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00530/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00531/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manuel Perona, president de l’Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00532/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Pimec amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00533/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00534/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació General del Treball (Secció Sindical Aigües Ter-Llobregat - Sindicat de Químiques de Barcelona) amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00535/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma en Defensa de l’Ebre amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00536/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per la Defensa del Patrimoni Natural del Priorat amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00537/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00538/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enric Pubill, president del Consell de Participació del Memorial Democràtic amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00539/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Expresos Polítics amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00540/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep M. Rañé, president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00541/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Dempeus per la Salut Pública amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00542/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Observadors Meteorològics amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00543/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Pen Català amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00544/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Institució de les Lletres Catalanes amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00545/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00546/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Museòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00547/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma de la Cultura per a un Consell de les Arts amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00548/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Professionals de la Dansa amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00549/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Artistes Visuals amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00550/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Licoristes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00551/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Vinícola Catalana amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00552/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00553/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00554/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00555/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Arquitectes amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00556/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00557/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00558/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00559/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00560/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Pimec amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00561/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Catalana d’Associacions de Marxants amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00562/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00563/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Institució de Ponent per la Conservació i l’Estudi de la Natura amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00564/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Naturalistes de Girona amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00565/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00566/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat Ocellaire de Santa Maria de Corcó amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00567/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00568/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Protecció de la Natura amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00569/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00570/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00571/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00572/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00573/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Salvem l’Empordà amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00574/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Rius amb Vida amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00575/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’AVS Catalunya Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00576/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Greenpeace amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00577/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació General del Treball (Secció Sindical Aigües Ter-Llobregat - Sindicat de Químiques de Barcelona) amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00578/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00579/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00580/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Gual, professor de la Universitat de Barcelona, metge de l’Hospital Clínic i expert en drogodependències, amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00581/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Alicia Rodríguez, experta en drogodependències, amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00582/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Felisa Pérez, representant de la Federació Cat Drogodependència, amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00583/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associació de Veïns de Barcelona amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 352-00584/09
	Sol·licitud





	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Compareixença del conseller d’Empresa i Ocupació i del conseller de Benestar Social i Família davant la Diputació Permanent per a informar sobre els canvis en la gestió de la renda mínima d’inserció
	Tram. 355-00045/09
	Acord de tenir la sessió informativa
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre l’inici del curs escolar 2011-2012
	Tram. 355-00046/09
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió





	4.67.	Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
	Renúncia de la condició de diputat
	Presentació


	4.70.	Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.01.	Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
	Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat al conseller d’Interior
	Tram. 330-00014/09
	Presentació




	4.70.05.	Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
	Memòria de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional corresponent al 2010
	Tram. 334-00028/09
	Presentació
	Acord pel qual s’estableix el procés per a portar a terme l’alienació directa d’immobles propietat de la Generalitat de Catalunya
	Tram. 334-00029/09
	Presentació





	4.70.10.	Altres comunicacions
	Certificat de l’acord pel qual el Govern no dóna la conformitat a la tramitació d’una proposició de llei
	Presentació
	Certificat de l’acord pel qual el Govern no dóna la conformitat a la tramitació d’una proposició de llei
	Presentació




	4.87.	Procediments davant el Tribunal Constitucional
	4.87.05.	Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament
	Recurs d’inconstitucionalitat 1451/2002, interposat pel Parlament contra la Llei orgànica 5/2001, complementària a la Llei general pressupostària, i contra la Llei de l’Estat 18/2001, general d’estabilitat pressupostària
	Tram. 380-00002/06
	Sentència del Tribunal Constitucional
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