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S U M A R I

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O 
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre la malnutrició 
infantil a Catalunya
Tram. 360-00006/10
Debat de l’Informe en la Diputació Permanent p. 7

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 governs locals de Catalunya
Tram. 200-00007/10
Text presentat p. 7

Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 
16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establi-
ment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 200-00008/10
Text presentat p. 32
Tramitació pel procediment d’urgència p. 37

Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 200-00009/10
Text presentat p. 37

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 202-00037/10
Esmenes a la totalitat p. 46

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00039/10
Esmenes a la totalitat p. 47

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de 
conformitat

Procediment per a elegir dos membres del Con-
sell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de 

la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o De-
gradants
Tram. 284-00016/09
Termini de presentació de candidats p. 48

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el pagament dels deu-
tes a l’entitat Bidó de Nou Barris i sobre el garantiment del 
projecte Circ d’Hivern
Tram. 250-00532/10
Esmenes presentades p. 48

Proposta de resolució sobre la reobertura d’una lí-
nia de P3 a l’Escola Frederic Mistral i la instal·lació d’un mò-
dul a l’Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00534/10
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució sobre l’increment de perso-
nal a la Unitat de Suport a l’Educació Especial de l’Escola 
Àngels Alemany i Boris, de Lloret de Mar
Tram. 250-00537/10
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució de rebuig de la Llei orgànica 
de millorament de la qualitat de l’ensenyament
Tram. 250-00542/10
Esmenes presentades p. 50

Proposta de resolució sobre les beques de men-
jador
Tram. 250-00546/10
Esmenes presentades p. 51

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
igualtat d’horari de docència per als alumnes de les escoles 
concertades
Tram. 250-00551/10
Esmenes presentades p. 51

Proposta de resolució sobre els preus de la matrí-
cula dels cicles formatius de grau superior i les mesures per 
a poder accedir a aquests estudis
Tram. 250-00552/10
Esmenes presentades p. 51

Proposta de resolució sobre l’Escola Abrera
Tram. 250-00553/10
Esmenes presentades p. 52

Proposta de resolució sobre la creació d’una nova 
línia de secundària a l’Institut Terres de Ponent, de Molle-
russa
Tram. 250-00566/10
Esmenes presentades p. 52

Proposta de resolució sobre la construcció del cen-
tre d’educació Can Record a Sant Esteve de Palautordera
Tram. 250-00568/10
Esmenes presentades p. 52
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Proposta de resolució sobre elaboració d’un pla 
d’inversions 2014-2020 que prioritzi l’Escola Montserrat 
Vayreda, de Roses
Tram. 250-00572/10
Esmenes presentades p. 53

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Bufalà II, de Badalona
Tram. 250-00581/10
Esmenes presentades p. 53

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de construcció de l’Escola Badalona Port, de Badalona
Tram. 250-00582/10
Esmenes presentades p. 54

Proposta de resolució sobre les obres de construc-
ció de l’Escola Lola Anglada, de Badalona
Tram. 250-00583/10
Esmenes presentades p. 54

Proposta de resolució sobre la redacció del projec-
te executiu i la licitació de les obres de l’Escola Montigalà, 
de Badalona
Tram. 250-00584/10
Esmenes presentades p. 54

Proposta de resolució sobre la renovació del siste-
ma educatiu per a les persones sordes
Tram. 250-00592/10
Esmenes presentades p. 55

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP 
Joan Mirambell, de Caldes de Montbui
Tram. 250-00711/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre el compromís amb 
l’Euroregió Pirineus - Mediterrània i l’impuls polític i de finan-
çament d’aquesta entitat territorial
Tram. 250-00712/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la Llei de racionalit-
zació i sostenibilitat de l’Administració local promoguda pel 
Govern de l’Estat
Tram. 250-00713/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la creació de les ve-
gueries de l’Ebre i del Camp de Tarragona
Tram. 250-00714/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre l’Avantprojecte de llei 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local pro-
mogut pel Govern de l’Estat
Tram. 250-00715/10
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la programació del 
Servei d’Ocupació de Catalunya del 2013
Tram. 250-00716/10
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la llar d’infants La Font 
del Rieral, de Santa Eulàlia de Ronçana
Tram. 250-00717/10
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre les mesures a empren-
dre pel Govern de l’Estat amb relació a les riuades del 18 de 
juny de 2013 a Aran i al Pallars Sobirà
Tram. 250-00718/10
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre la presentació d’un in-
forme de transparència amb relació a l’execució de la pròr-
roga pressupostària
Tram. 250-00719/10
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre el procés de reestruc-
turació i privatització de Catalunya Banc
Tram. 250-00720/10
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre les reaccions a l’actu-
ació de la policia arran dels incidents ocorreguts a Mataró el 
primer cap de setmana d’agost
Tram. 250-00721/10
Presentació p. 65

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da-
vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
52/2007, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’esta-
bleixen mesures a favor dels qui van patir persecució o vio-
lència durant la guerra civil i la dictadura
Tram. 270-00001/10
Tramesa a la Comissió p. 66

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
d’enjudiciament criminal
Tram. 270-00002/10
Tramesa a la Comissió p. 66

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 270-00005/10
Tramesa a la Comissió p. 67

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei per al desenvolupament 
d’una banca pública catalana
Tram. 270-00006/10
Tramesa a la Comissió p. 67

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00007/10
Presentació p. 67

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10
Substitució de diputats p. 68
Substitució de diputats p. 69

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Tram. 399-00005/10
Substitució de representants p. 69

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 20/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 16/2012, referent al 
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Pla de finançament per a la millora de les universitats públi-
ques, corresponent al període 2007-2010
Tram. 290-00003/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 70

Control del compliment de la Resolució 63/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 24/2012, referent a 
ICF Equipaments, SAU, corresponent al 2008
Tram. 290-00044/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 70

Control del compliment de la Resolució 64/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 31/2012, sobre ICF 
Equipaments, SAU, corresponent al 2009
Tram. 290-00045/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 70

Control del compliment de la Resolució 99/X, sobre 
la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Lleida
Tram. 290-00079/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 71

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la situa-
ció del Gran Teatre del Liceu
Tram. 354-00102/10
Sol·licitud i tramitació p. 71

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre la repercussió del projecte de centre comercial 
de fabricants de Viladecans (Baix Llobregat) en la mobilitat
Tram. 354-00122/10
Sol·licitud i tramitació p. 71

Sol·licitud de compareixença del conseller d’Eco-
nomia i Coneixement davant la Diputació Permanent perquè 
informi sobre l’impacte econòmic de la suspensió de l’adju-
dicació d’Aigües Ter Llobregat a Acciona
Tram. 354-00129/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença del conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat davant la Diputació Permanent perquè 
informi sobre les conseqüències de la interlocutòria del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya que confirma l’anul-
lació de l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat a 
Acciona
Tram. 354-00130/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre els efec-
tes de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 
2012 en el pressupost d’aquest departament
Tram. 354-00138/10
Sol·licitud i tramitació p. 72

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Joan Maria Gual, 
president de l’Associació d’Actors i Directors Professionals 
de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00280/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença de Xavier Fina, con-
sultor cultural, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 

reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00281/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença de Francesca Llopis, 
expresidenta de l’Associació d’Artistes Visuals de l’Estat i 
artista visual, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 352-00282/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença de Blai Mesa, artista 
visual i gestor cultural, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sec-
tor de la cultura
Tram. 352-00283/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença de Big Mama, cantant 
i compositora, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00284/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença de Joan M. Minguet, 
president de l’Associació Catalana de Crítics d’Art, amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00285/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença de Carme Zapata, re-
presentant de l’Associació de Sales de Concerts de Cata-
lunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00287/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença de Ramon Colom, pre-
sident de l’Associació de Productors Audiovisuals, amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00288/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença de Daniel Martínez, 
director de Focus i president de l’Associació d’Empreses de 
Teatre de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 352-00289/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença de Santiago Lapeira, 
president del Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00290/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença de Jaume Antich, di-
rector del teatre auditori Àtrium, de Viladecans (Baix Llo-
bregat), amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00291/10
Sol·licitud p. 74
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Proposta de compareixença d’un representant del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor 
afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00292/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença del president de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit so-
bre el sector de la cultura
Tram. 352-00293/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença del president de l’As-
sociació Catalana de Municipis amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit so-
bre el sector de la cultura
Tram. 352-00294/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Camilo Tarrazón, 
president del Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00295/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00296/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Companyies de Teatre Professional de 
Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00297/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00298/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Professional de Representants, Promotors i 
Mànagers de Catalunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sec-
tor de la cultura
Tram. 352-00299/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00300/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Teatre Nacional de Catalunya amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-

posició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit so-
bre el sector de la cultura
Tram. 352-00301/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Museu Nacional d’Art de Catalunya amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00302/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Grup Enderrock Edicions, SL, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit so-
bre el sector de la cultura
Tram. 352-00303/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de Productors Audiovisuals Federats amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00304/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Lluís Pasqual, di-
rector de teatre, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00305/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Ventura Pons, di-
rector de cinema, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00306/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Montserrat Carulla, 
actriu, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00307/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Carles Duarte, pre-
sident del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00308/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Pep Salazar, gestor 
cultural, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00309/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Ferran Madico, di-
rector de teatre, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00310/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Sergi Belbel, direc-
tor de teatre, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de re-
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forma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 352-00311/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’Antoni Daura, presi-
dent del Gremi de Llibreters de Catalunya, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor 
afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00312/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’Isona Passola, pre-
sidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor 
afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00313/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Joan Manuel Tres-
serras, exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00314/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Carles Canut, actor, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00315/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Roger Mas, músic, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00316/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Gerard Quin tana, 
músic, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00317/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Maria Mercè Ro-
ca, escriptora, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00318/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’Ernest Folch, editor, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00319/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Txe Arana, actriu 
i dobladora, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 352-00320/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Jaume Mateu Bu-
llich i Montse Trias Muñoz, del Circ Cric, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-

tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor 
afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00321/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Cesc Gelabert, ba-
llarí i coreògraf, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00322/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’Àlex Gorina, crític de 
cinema, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00323/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Lluís Bonet, direc-
tor del Programa de gestió cultural de la Universitat de Bar-
celona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00324/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Lluís Noguera, di-
rector de Cosmocaixa, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sec-
tor de la cultura
Tram. 352-00325/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’Eduard Voltas, editor 
de la revista Time Out Barcelona, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit so-
bre el sector de la cultura
Tram. 352-00326/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Xavier Cubeles, 
professor d’economia del sector audiovisual de la Universi-
tat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00327/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Daniel Martínez, 
president del Grup Focus, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el 
sector de la cultura
Tram. 352-00328/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Jaume Sisa, músic, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00329/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Vicenç Altaió, di-
rector del centre Arts Santa Mònica, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00330/10
Sol·licitud p. 80
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xement davant la Diputació Permanent per a informar sobre 
la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2012
Tram. 355-00061/10
Substanciació p. 80

Compareixença del conseller d’Economia i Conei-
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Tram. 334-00028/10
Presentació p. 81

Memòria anual del Centre d’Estudis d’Opinió cor-
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Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre la representació de les persones immigrades a la te-
levisió
Tram. 337-00016/10
Presentació p. 82

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional
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Tram. 381-00001/08
Recusació del magistrat Francisco Pérez de los Cobos 
Orihuel p. 82

Recurs d’inconstitucionalitat 8434/2006, interposat 
per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popu-
lar del Congrés dels Diputats contra determinats articles de 
la Llei 7/2006, del 31 de maig, de l’exercici de professions 
titulades i dels col·legis professionals
Tram. 381-00003/07
Recusació del magistrat Francisco Pérez de los Cobos 
Orihuel p. 82

Recurs d’inconstitucionalitat 7611/2010, interposat 
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mentació ininterrompuda (lot 4) i un grup electrogen (lot 5)
Tram. 610-00001/10
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre la mal-
nutrició infantil a Catalunya
Tram. 360-00006/10

Debat de l’Informe en la Diputació Permanent

La Diputació Permanent ha debatut l’Informe en la 
sessió núm. 2, tinguda el 29.08.2013, DSPC-D 2.

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 governs locals de Cata-
lunya
Tram. 200-00007/10

Text presentat
Reg. 32281 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.09.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: 

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya del dia 30 de juliol de 2013, s’ha pres, entre d’al-
tres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta de la vicepresidenta del Govern, s’aprova 
l’Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya, 
i s’autoritza la vicepresidenta perquè el presenti al Par-
lament.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el 30 de juliol de 2013.

Barcelona, 30 de juliol de 2013

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de llei de governs locals  
de Catalunya

Exposició de motius

La reforma del règim local a Catalunya és una qües-
tió pendent des de fa anys i ha esdevingut absoluta-
ment necessària després de l’aprovació del nostre Es-
tatut. L’objectiu principal d’aquesta Llei és realitzar 
una reforma legislativa que prevegi i reguli, dins d’un 
sistema integrat, les bases del règim jurídic dels go-
verns locals catalans, per tal de desenvolupar el marc 
general del títol II capítol VI i l’article 160 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya. A més, avui ens trobem en 
un context econòmic i social marcat per la necessitat 
de simplificar les estructures administratives, eliminar 
duplicitats d’actuació i garantir l’estabilitat pressupos-
tària i la sostenibilitat financera, al mateix temps que 
cal garantir que les activitats i els serveis públics es 
presten a la ciutadania amb qualitat a tot el territori de 
Catalunya, independentment de la grandària del mu-
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nicipi des d’on es gestionen. La implantació d’aquest 
sistema eficient permetrà, a més, desenvolupar l’Ad-
ministració local amb majors garanties de viabilitat i 
eficiència.

Els principis d’estabilitat pressupostària i de sostenibi-
litat financera han estat elevats a rang constitucional i 
es troben directament vinculats a la política de la Unió 
Europea, de manera que afecten tot el conjunt de les 
administracions. Aquesta Llei pretén, com no podia ser 
d’altra manera, harmonitzar aquests principis amb el 
d’autonomia local, per tal de garantir que les funcions 
de les diferents entitats locals es desenvoluparan amb 
ple respecte a les noves exigències de la sòlida base fi-
xada pels tractats i el bloc normatiu constitucional.

El govern local a Catalunya es caracteritza per una di-
versitat important d’estructures. L’Estatut garanteix 
l’existència dels municipis, de les vegueries i de les co-
marques, però també preveu la possibilitat d’altres ens 
locals com són: les àrees metropolitanes, les entitats 
municipals descentralitzades, els ens de base associ-
ativa municipal i altres estructures de cooperació. La 
reforma ha de dimensionar de forma justa aquestes es-
tructures i ha d’evitar la proliferació de noves que no 
siguin estrictament necessàries.

La legislació local catalana es troba actualment regu-
lada en diverses lleis, que s’han anat actualitzant en el 
temps, però que avui no donen resposta suficient per 
aplicar els principis esmentats, ateses la seva diversifi-
cació i la manca d’una visió de conjunt i integrada de 
les funcions assumides per cada nivell local i la neces-
sària coordinació per dur-les a terme. D’altra banda, la 
legislació d’organització territorial i de règim local de 
Catalunya encara està pendent d’una actualització ge-
neral, d’acord amb el nou escenari obert per l’Estatut 
de 2006, que obliga a reconsiderar el paper de cada ni-
vell de govern local i l’encaix adequat entre tots.

Aquesta Llei pretén actuar essencialment en dos àm-
bits concrets. En primer lloc, en la racionalització de 
les estructures locals per simplificar-les i evitar situ-
acions o escenaris que generin duplicitats d’actuació 
o de manca de transparència de la gestió pública; en 
segon lloc, en el sistema de distribució de responsabi-
litats en l’àmbit local per evitar solapaments o duplici-
tats innecessaris.

Pel que fa a les estructures locals, la Llei prioritza el 
paper del municipi com a administració més prope-
ra a la ciutadania i com a institució local bàsica. I en 
l’àmbit supramunicipal es produeix l’adaptació neces-
sària entre les vegueries, com a nivell bàsic d’organit-
zació territorial, i les comarques que s’han de caracte-
ritzar com a àmbit de prestació o gestió comuna dels 
serveis municipals. La segona mesura important que 
s’adopta en aquest àmbit estructural és l’establiment 
d’unes condicions més estrictes pel que fa a la creació 
i el manteniment de mancomunitats i altres formes de 
gestió conjunta de serveis locals, que passen a tenir un 

caràcter clarament subsidiari i més excepcional que el 
que han tingut fins ara.

Amb relació a les competències locals, la Llei introdu-
eix un sistema general i interrelacionat. Sens perjudici 
del reconeixement de les competències pròpies i espe-
cífiques de cada nivell, aquest sistema ha de permetre 
al legislador sectorial i als mateixos ens locals, atribu-
ir o exercir, respectivament, aquestes competències de 
la forma més idònia i coherent, d’acord amb els princi-
pis d’estabilitat i sostenibilitat financera, i d’eficiència 
i de cooperació interadministrativa. Al mateix temps, 
s’eliminen duplicitats i es garanteix que la prestació es 
du a terme amb unes condicions mínimes de qualitat 
per al conjunt dels ciutadans.

La Llei fixa els mecanismes de cooperació entre ad-
ministracions que flexibilitzen l’atribució o l’exercici 
de competències, sense que això signifiqui que els ens 
locals, i especialment els municipis, perdin garanties 
pel que fa a l’àmbit material de la seva autonomia. La 
Llei aposta per fórmules que permeten garantir l’exer-
cici per part dels municipis de les seves competències 
o que faciliten, en tot cas, la gestió en comú per mitjà 
de les comarques.

Davant de la transferència general d’atribucions de 
competències municipals en l’àmbit supramunicipal, 
la singularitat de les comarques és una oportunitat 
per situar en l’àmbit local la solució de l’exercici comú 
dels serveis municipals que permeti garantir la seva 
sostenibilitat i prestació, d’acord amb uns estàndards 
mínims de qualitat. Aquesta funció és la que marca 
clarament el sentit institucional de la comarca i que 
obliga també, en coherència, a modificar la seva le-
gitimació de manera que el govern comarcal passi a 
ser exercit directament i de forma comuna pels ma-
teixos municipis, mitjançant la conversió del consell 
d’alcaldes en el principal òrgan representatiu de la co-
marca. La comarca esdevé el principal ens de gestió 
comuna de serveis municipals, de caire eminentment 
tècnic, i dirigit pels mateixos alcaldes. El nombre de 
comarques de Catalunya no s’altera, ja que es manté 
l’estructura territorial d’aquestes. El futur desenvolu-
pament d’aquesta Llei de governs locals sí que deri-
varà, pel que fa a la comarca del Barcelonès, en la su-
pressió del seu consell comarcal per tal d’integrar-se 
en l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i pel que fa a les 
comarques del Baix Llobregat, del Maresme i del Va-
llès Occidental, en la modificació dels consell comar-
cals respectius, però aquestes comarques mantenen les 
seves identitats i territorialitats. Amb aquesta impor-
tant novetat s’alleugereix de forma molt substancial el 
nombre de càrrecs públics, i es prima l’interès local 
per sobre de qualsevol interès polític.

Tanmateix, és evident que en l’àmbit municipal cal in-
troduir algunes fórmules que permetin que les altera-
cions del mapa municipal només es puguin fer a par-
tir d’ara, si es verifica prèviament que els municipis 
tenen capacitat efectiva per exercir les seves compe-
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tències, d’acord amb els principis que preveu aquesta 
Llei. Entre altres mesures de reforma, això es tradueix 
en l’establiment de noves condicions per alterar el ma-
pa municipal, especialment per crear nous municipis, 
i en el foment i la incentivació de processos d’agrupa-
ció i fusió; en aquest sentit, la Llei conté un mandat al 
Govern de la Generalitat d’elaborar un programa espe-
cífic per aplicar mesures de foment de fusions i agre-
gacions municipals.

Per la seva banda, la vegueria ha de complir, per la se-
va naturalesa i característiques institucionals, una do-
ble funció com a ens local i com a àmbit de prestació 
dels serveis territorials de la Generalitat. Com a ens 
local, les vegueries han de complir en darrera instàn-
cia una funció de garantia dels serveis municipals amb 
l’exercici de les seves funcions de cooperació i assis-
tència, dutes a terme de manera coordinada amb les 
comarques. També han de ser les administracions lo-
cals destinatàries de competències pròpies atribuïdes 
per les lleis sectorials, quan es tracti d’atribucions que, 
per la seva naturalesa o característiques, sigui conve-
nient assignar-les a aquest nivell supramunicipal.

Amb relació als serveis que la Generalitat presta en 
el territori, la vegueria no pot ser considerada no-
més com un àmbit territorial d’organització descon-
centrada d’aquests serveis. L’existència dels consells 
de vegueria com a institucions de govern local ha de 
ser també aprofitada perquè la Generalitat pugui des-
centralitzar part de les seves funcions territorials, de 
manera que el els consells de vegueria n’assumeixin 
l’exercici. Aquesta opció a favor de la gestió ordinà-
ria per part de les vegueries de funcions executives de 
l’Administració de la Generalitat, pot contribuir així a 
una racionalització i simplificació important de l’orga-
nització perifèrica de la Generalitat.

La Llei, enfront el mecanisme de tutela dels ens locals, 
opta per reforçar els mecanismes de cooperació i coor-
dinació interadministratives, mitjançant l’establiment 
d’un marc precís de fórmules de cooperació, i la sim-
plificació tant dels òrgans de coordinació fins ara exis-
tents com dels instruments de cooperació.

La reordenació del sistema de competències que inte-
gren el govern local i de les relacions interadministra-
tives es completa amb les adaptacions organitzatives 
que se’n deriven i també amb altres determinacions le-
gals que cal destacar per la importància i la transcen-
dència que tenen sobre la ciutadania.

En aquest sentit, cada cop són més grans les exigèn-
cies que els ciutadans plantegen respecte de l’exercici 
de les funcions públiques i de la necessitat d’una major 
transparència, participació i, en definitiva, d’una ma-
jor possibilitat de coneixement i de control dels mo-
tius que justifiquen les decisions públiques. Per aques-
ta raó, la Llei reconeix a la ciutadania drets relacionats 
amb la bona administració, la transparència i l’accés a 
la informació pública, el govern obert i la participació 

ciutadana, que han de permetre millorar la implicació 
entre l’exercici del govern local i els ciutadans. La so-
cietat demana un paper més actiu en el disseny de les 
polítiques públiques, i la democràcia representativa no 
és excloent ni contradictòria amb la introducció de vi-
es de participació. És important que la política repre-
sentativa i la democràcia participativa trobin un punt 
d’equilibri adequat, que eviti el risc de distanciament 
entre el poder polític i els ciutadans.

Des de la perspectiva interna, el reforçament del prin-
cipi democràtic també obliga a actualitzar i completar 
la regulació que afecta l’estatut dels representants lo-
cals, especialment dels drets relacionats amb l’accés a 
la informació, la participació en els debats i l’exercici 
de les funcions d’impuls i control de l’acció del govern 
local. Alhora, es promou que les autoritats i els càrrecs 
directius locals retin comptes i assumeixin la respon-
sabilitat davant la ciutadania

Aquesta Llei no té la vocació de substituir íntegrament 
tota la legislació vigent en matèria local de Catalunya. 
Per aquest motiu, no s’ha volgut seguir en aquest cas 
la tècnica de la reforma parcial de les lleis municipal i 
de règim local, d’organització comarcal i de vegueries, 
perquè això li faria perdre coherència i força en el seu 
sentit, contingut i claredat. La necessària clarificació i 
consolidació de la normativa local afectada per aques-
ta Llei es pot assolir per la via d’una reforma del dret 
local vigent que integri i harmonitzi totes les disposi-
cions legals vigents en matèria local, un cop aprova-
da aquesta Llei. Aquesta solució també té l’avantatge 
d’incloure en un text únic les diverses lleis que actual-
ment regulen l’organització territorial i el règim local 
de Catalunya, amb la intenció que es configuri com un 
codi de dret local de Catalunya.

En tot cas, per raó de la matèria que regula, aquesta 
Llei té la condició de llei de desenvolupament de l’Es-
tatut, d’acord amb els articles 2.3 i 62.2 de l’Estatut.

Títol preliminar

Article 1. Objecte

Aquesta Llei té per objecte regular el sistema de go-
vern local de Catalunya, les competències locals i les 
seves diferents modalitats d’exercici, així com les re-
lacions que es poden establir entre els diferents nivells 
de govern local i entre aquests i la Generalitat, mitjan-
çant la fixació d’un marc comú dels diferents governs 
locals, en desenvolupament del capítol VI del títol II 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Títol I. Principis

Article 2. Autonomia local

1. El principi d’autonomia local garanteix als ens lo-
cals territorials el dret i la capacitat efectiva per orde-
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nar i gestionar els assumptes públics de la seva compe-
tència en el marc de la llei, sota la seva responsabilitat 
i en benefici dels seus habitants, d’acord amb la Cons-
titució espanyola, l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
la Carta europea de l’autonomia local, la legislació bà-
sica i la legislació local de Catalunya.

2. Aquest dret ha de ser exercit per òrgans de govern 
representatius, elegits per sufragi lliure, secret, igual, 
directe i universal. Aquest règim representatiu s’aplica 
als municipis i a les entitats municipals descentralit-
zades.

Article 3. Estabilitat pressupostària  
i sostenibilitat financera

1. L’atribució de competències locals per les lleis ha 
de garantir que l’ens local al qual es faci l’atribució 
pugui complir amb els requisits que estableix la legis-
lació sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat fi-
nancera.

2. El principi d’estabilitat pressupostària i sostenibili-
tat financera també es pot garantir mitjançant l’aplica-
ció de les fórmules d’exercici competencial comunes 
en l’àmbit supramunicipal, d’acord amb el que preveu 
aquesta Llei.

Article 4. Principi de diferenciació 

1. D’acord amb el principi de diferenciació, les dife-
rents característiques demogràfiques, geogràfiques, 
funcionals, organitzatives, de dimensió i de capacitat 
de gestió, que presenta la realitat municipal de Cata-
lunya es tindran en compte per al reconeixement de 
competències municipals, per a la regulació o modifi-
cació del règim jurídic, orgànic, funcional i/o financer 
dels municipis.

2. L’aplicació del principi de diferenciació pot com-
portar un reconeixement asimètric de competències 
pròpies entre els municipis.

Article 5. Principi de subsidiarietat 

D’acord amb el principi de subsidiarietat, la distribu-
ció de competències entre les diverses administracions 
ha de procurar que la seva assignació es faci preferent-
ment a les administracions més properes als ciutadans, 
llevat que la naturalesa de les tasques que cal exercir 
o necessitats d’eficàcia o d’economia en justifiquin la 
prestació per part d’un ens local supramunicipal o per 
l’Administració de la Generalitat.

Article 6. Racionalitat i no duplicitat 
d’actuacions

1. Les lleis atributives de competències locals han de 
determinar clarament l’ens local que ha de ser titular 
i responsable directe de l’activitat, prestació o servei.

2. En el cas de competències atribuïdes a un ens local 
supramunicipal, l’exercici d’aquestes ha de tenir caràc-

ter excloent, sens perjudici de les formes de coopera-
ció interadministrativa que es puguin establir.

Article 7. Cooperació i flexibilitat en l’exercici 
de competències

1. L’atribució formal per la llei d’una competència lo-
cal no exclou, llevat que la llei indiqui el contrari, que 
l’ens titular pugui exercir aquesta competència per 
mitjà de les formes de gestió comuna o per mitjà d’un 
ens local supramunicipal, en els termes que preveu 
aquesta Llei.

2. L’aplicació d’una d’aquestes fórmules pot esdevenir 
obligatòria, amb caràcter transitori, quan ho exigeixin 
la viabilitat de la prestació dels serveis mínims obliga-
toris i la garantia dels principis de sostenibilitat finan-
cera i d’eficiència.

Article 8. Suficiència financera

1. El principi de suficiència financera garanteix l’equi-
libri necessari entre les competències assumides per 
l’ens local i els recursos disponibles per a l’adequada 
prestació.

2. El principi de suficiència financera s’ha d’entendre 
referit a les competències efectivament exercides per 
l’ens local.

3. L’aplicació del principi a què es refereix l’article an-
terior ha de comportar, en els casos de delegació com-
petencial, d’encàrrec de gestió i de dispensa de ser-
veis, la transferència dels recursos suficients a l’ens 
responsable de la gestió, per tal de no comprometre la 
seva capacitat financera.

Article 9. Descentralització

El principi de descentralització implica la transmis-
sió de noves atribucions a les administracions desti-
natàries, per la qual cosa s’incrementen les possibili-
tats d’actuació respecte de les seves àrees d’actuació. 
Aquesta descentralització ha de comportar l’exercici 
de la competència, però no la transmissió de la seva 
titularitat.

Article 10. Transparència, bon govern  
i participació 

1. Els ens locals han d’apropar les decisions als ciu-
tadans, mitjançant l’obertura de vies per a la partici-
pació; han d’ajustar la seva actuació als principis de 
transparència i bon govern, i han de treballar per a 
l’assoliment d’una gestió més eficaç i eficient.

2. Els ens locals han de fomentar i promoure la partici-
pació de la ciutadania en l’elaboració de les polítiques 
públiques i en la gestió dels assumptes de la seva com-
petència, per mitjà dels procediments participatius que 
preveu aquesta Llei i els que puguin establir mitjan-
çant les seves pròpies normes. També compliran amb 
les obligacions derivades dels drets relatius a la trans-
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parència, l’accés a la informació pública i el bon go-
vern, establerts en aquesta Llei i en la legislació apli-
cable a totes les administracions públiques.

Article 11. Reforçament de la democràcia 
interna

1. Els ens locals han d’adoptar les mesures organitza-
tives, de funcionament, d’accés a la informació i de 
transparència, que siguin necessàries per permetre el 
millor exercici dels drets dels representants locals, es-
pecialment pel que fa al control i l’impuls de l’actuació 
dels òrgans executius locals.

2. Aquestes mesures no poden restringir ni limitar di-
rectament o indirectament el contingut dels drets reco-
neguts per aquesta Llei i la resta de l’ordenament ju-
rídic.

Títol II. Disposicions generals

Capítol 1. L’organització del govern local

Article 12. Organització bàsica del govern 
local 

Els municipis i les vegueries són els ens locals bàsics 
en què s’estructura l’organització territorial de Catalu-
nya i gaudeixen d’autonomia per a la gestió dels inte-
ressos respectius.

Article 13. Organització comarcal

Les comarques complementen l’organització bàsica 
del govern local de Catalunya com a ens locals per a la 
gestió en comú de competències i serveis municipals.

Article 14. Altres ens locals

Tenen també la condició d’ens locals de Catalunya: 

a) les àrees metropolitanes

b) les mancomunitats de municipis

c) les entitats municipals descentralitzades

Article 15. Marc regulador general dels ens 
locals

1. Els ens locals de Catalunya es regeixen per aquesta 
Llei i per la legislació d’organització territorial i de rè-
gim local, en els termes previstos per l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya.

2. També es regeixen per les lleis sectorials i les al-
tres disposicions específiques i complementàries que 
els afectin.

3. Les àrees metropolitanes es regeixen per la seva llei 
de creació, per aquesta Llei i per les normes a què es 
refereixen els apartats anteriors.

4. El municipi de Barcelona es regirà pel seu règim es-
pecial d’acord amb el que disposa la secció setena del 
capítol I del títol III d’aquesta Llei.

Article 16. Potestat normativa local

1. La potestat normativa és una manifestació de l’auto-
nomia pròpia dels ens locals i s’exerceix sobre les ma-
tèries que siguin de la seva competència i sota la seva 
responsabilitat, d’acord amb els principis de legalitat, 
competència i jerarquia.

2. Com a expressió de la potestat normativa els muni-
cipis, les vegueries i les comarques tenen les potestats 
reglamentària i d’autoorganització per les quals orde-
nen amb autonomia els assumptes que afecten els inte-
ressos respectius, d’acord amb les lleis.

3. Mitjançant normes de caràcter reglamentari regulen 
les matèries de competència local i els altres àmbits 
sobre els quals es projecta la seva autonomia, d’acord 
amb les lleis i les normes d’organització i funciona-
ment respectives.

4. Les entitats municipals descentralitzades, les àrees 
metropolitanes i les mancomunitats de municipis exer-
ceixen les potestats reglamentària i d’autoorganització, 
d’acord amb aquesta Llei, les disposicions de desenvo-
lupament i els seus estatuts o normes de creació.

5. En els casos de règim especial, i en el es preveu per 
a la ciutat de Barcelona, la potestat normativa s’exer-
ceix segons el que determinen les seves normes regu-
ladores i, en allò que no s’hi preveu, pel que aquesta 
Llei disposa.

Capítol II. El sistema de competències locals

Article 17. Principis generals

1. En els termes que disposa l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, els governs locals catalans tenen compe-
tències sobre les matèries següents: 

a) l’ordenació i la gestió del territori, l’urbanisme i la 
disciplina urbanística, i la conservació i el manteni-
ment dels béns de domini públic local.

b) la planificació, la programació i la gestió d’habitatge 
públic i la participació en la planificació en sòl munici-
pal de l’habitatge de protecció oficial.

c) l’ordenació i la prestació de serveis bàsics a la co-
munitat.

d) la regulació i la gestió dels equipaments de les en-
titats locals.

e) la regulació de les condicions de seguretat en les 
activitats organitzades en espais públics i en locals de 
concurrència pública. La coordinació mitjançant la 
Junta de Seguretat dels diversos cossos i forces pre-
sents al municipi.
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f) la protecció civil i la prevenció d’incendis.

g) la planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació 
infantil i la participació en el procés de matriculació 
en els centres públics i concertats del terme municipal, 
el manteniment i l’aprofitament, fora de l’horari esco-
lar, dels centres públics i el calendari escolar.

h) la circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del 
transport de viatgers municipal.

i) La regulació de l’establiment d’autoritzacions i pro-
mocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especi-
alment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i 
foment de l’ocupació.

j) la formulació i la gestió de polítiques per a la protec-
ció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.

k) la regulació i la gestió dels equipaments esportius i 
de lleure, i la promoció d’activitats.

l) la regulació de l’establiment d’infraestructures de te-
lecomunicacions i prestació de serveis de telecomuni-
cacions.

m) la regulació i la prestació dels serveis d’atenció a 
les persones, dels serveis socials públics d’assistèn-
cia primària i el foment de les polítiques d’acolliment 
d’immigrants.

n) la regulació, la gestió i la vigilància de les activitats 
i els usos que es porten a terme a les platges, als rius, 
als llacs i a la muntanya.

2. L’atribució de competències als municipis i a les ve-
gueries es regeix pel que estableixen les lleis, d’acord 
amb els principis enumerats en el títol I d’aquesta Llei. 
Els ens locals han d’exercir les seves competències 
amb la capacitat efectiva per regular i gestionar els as-
sumptes públics, sota la seva responsabilitat i en be-
nefici dels ciutadans, sens perjudici de la coordinació, 
la programació i l’execució de competències amb les 
altres administracions públiques.

3. En els termes establerts en aquesta Llei, el Govern 
de la Generalitat pot delegar competències o encar-
regar la gestió dels seus serveis als ens locals, amb 
l’aportació dels recursos financers necessaris.

4. Els ens locals supramunicipals poden delegar com-
petències en els ens d’àmbit territorial inferior, sempre 
que s’aportin els recursos financers necessaris en els 
termes establerts en aquesta Llei.

5. En tot cas, l’atribució de competències als ens locals 
s’ha de fer d’acord amb la naturalesa i les caracterís-
tiques d’aquests, les necessitats d’eficàcia i eficiència i 
amb respecte als principis de subsidiarietat i suficièn-
cia financera.

Article 18. Competències pròpies

1. Són competències pròpies dels ens locals les atribuï-
des per la llei. Aquestes competències s’exerceixen per 

l’ens local en règim d’autonomia i sota la seva pròpia 
responsabilitat.

2. Poden ser titulars de competències pròpies els mu-
nicipis i les vegueries en els termes previstos en el títol 
II d’aquesta Llei. També ho poden ser les àrees metro-
politanes en els termes establerts per la llei de creació 
respectiva.

3. La Llei determinarà els serveis que necessàriament 
han de prestar els municipis, l’establiment i la presta-
ció dels quals és un dret subjectiu dels veïns, els quals 
poden exigir la seva prestació, d’acord amb les norma-
tives de règim local i sectorials aplicables i amb res-
pecte a les previsions d’aquesta Llei.

4. Les competències pròpies poden ser objecte de co-
ordinació amb les competències d’altres administraci-
ons públiques, d’acord amb el que preveuen la legisla-
ció de règim local de Catalunya i aquesta Llei.

Article 19. Competències complementàries

1. Els ens locals poden promoure activitats i prestar 
serveis no inclosos en l’àmbit de les seves competènci-
es pròpies, sempre que es compleixin els requisits se-
güents: 

a) quan l’activitat o servei contribueixi a satisfer una 
necessitat dels veïns.

b) quan l’activitat o servei no estigui atribuïda expres-
sament per llei a una altra Administració pública.

c) quan l’ens local disposi de suficiència financera per 
promoure l’activitat o prestar el servei, i

d) quan l’ens local tingui garantida la prestació dels 
serveis mínims obligatoris que per llei li corresponen.

2. La implantació de l’activitat o del servei no pot 
comprometre en cap cas l’exercici de les competències 
pròpies de l’ens local i ha de quedar garantida la soste-
nibilitat financera del seu exercici, així com el compli-
ment del principi d’eficiència.

Article 20. Competències delegades

1. La Generalitat pot delegar en les comarques i ve-
gueries l’exercici de competències que per la seva na-
turalesa o característiques no requereixin el seu exer-
cici directe per part l’Administració de la Generalitat 
i no comportin l’exercici de potestats de planificació 
o coordinació que excedeixin de l’àmbit territorial de 
l’ens a què es delegui.

2. La Generalitat també pot delegar competències als 
municipis de més de 20.000 habitants quan la natu-
ralesa o les característiques de l’activitat o servei ho 
permetin.

3. La delegació de competències ha de tenir com a fi-
nalitats apropar la gestió pública a la ciutadania, mi-
llorar l’eficàcia en la prestació dels serveis i simplificar 
les estructures administratives.
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4. El règim jurídic de la delegació és el previst en 
aquesta Llei, en la legislació de règim local i en la le-
gislació de règim jurídic i procediment de les admi-
nistracions públiques. En qualsevol cas, la delegació 
no pot afectar la sostenibilitat financera de l’ens local 
i ha de garantir la suficiència financera de l’exercici de 
la competència.

5. Les vegueries poden delegar competències a les co-
marques i als municipis, sempre que es compleixin els 
requisits de l’apartat anterior.

6. Els municipis poden delegar a les comarques l’exer-
cici de les seves competències per a la seva gestió en 
comú amb altres municipis, d’acord amb el que preveu 
l’article següent.

Article 21. Competències en règim de gestió 
comuna

1. Els municipis poden gestionar en comú les seves 
competències per mitjà de la comarca o l’àrea metro-
politana o, excepcionalment, mitjançant mancomuni-
tats.

2. La gestió comuna de competències en l’àmbit co-
marcal o metropolità es regeix pel que preveu aquesta 
Llei, per la legislació en matèria d’organització comar-
cal i, si s’escau, per les normes de creació de les àrees 
metropolitanes.

3. La gestió comuna en l’àmbit comarcal o la seva pre-
visió en el pla d’actuació comarcal exclou la gestió de 
la mateixa competència per una mancomunitat. L’atri-
bució de la competència a una àrea metropolitana tam-
bé exclou la gestió mancomunada.

4. Els municipis que hagin cedit l’exercici de les seves 
competències en el marc d’alguna de les formes de ges-
tió comuna que es descriuen en aquesta Llei, no poden 
crear mancomunitats que tinguin per objecte la presta-
ció de serveis relacionats amb la competència o com-
petències cedides i tampoc no poden integrar-se en una 
mancomunitat ja existent amb el mateix objecte.

5. En tot cas, per crear una mancomunitat per a la pres-
tació de serveis locals, s’ha d’acreditar que no es po-
den dur a terme per la comarca o l’àrea metropolitana 
i que no es poden complir les mateixes finalitats mit-
jançant la formalització d’un conveni de col·laboració 
interadministrativa.

Article 22. Competències consorciades

1. Les competències dels ens locals poden ser exer-
cides excepcionalment de forma consorciada amb al-
tres administracions, organismes o entitats públiques, 
o amb entitats privades sense afany de lucre que tin-
guin finalitats d’interès públic concurrents amb la dels 
ens locals.

2. El règim jurídic dels consorcis és el previst en el ca-
pítol I del títol IV, en la legislació de règim local i en la 

legislació de règim jurídic i procediment de les admi-
nistracions públiques.

3. La creació de consorcis no pot tenir com a objecte 
activitats, obres o serveis gestionats en l’àmbit comar-
cal, previstos en el pla d’actuació comarcal o que afec-
tin competències atribuïdes a una àrea metropolitana.

4. Els municipis que hagin cedit l’exercici de les se-
ves competències en el marc d’alguna de les formes 
de gestió comuna que es descriuen en aquesta Llei, 
no poden crear consorcis que tinguin per objecte la 
prestació de serveis relacionats amb la competència o 
competències cedides i tampoc no poden integrar-se 
en un consorci ja existent amb el mateix objecte.

5. En tot cas, per crear un consorci per a la presta-
ció de serveis locals, s’ha d’acreditar que no es poden 
complir les mateixes finalitats amb un cost inferior, 
mitjançant la concertació d’un conveni de col·laboració 
interadministrativa.

6. Els consorcis que tenen com a objecte la coopera-
ció econòmica, tècnica i administrativa entre diverses 
administracions, es regeixen per les normes que regu-
len les relacions interadministratives. Tanmateix, en 
aquest cas també és aplicable el que preveuen els apar-
tats anteriors.

Article 23. Disposicions comunes sobre les 
competències mancomunades i consorciades

1. Sens perjudici del que preveuen els articles ante-
riors, la creació de mancomunitats i consorcis ha de 
comportar una millora objectiva de l’eficiència de la 
gestió pública, eliminar o no generar duplicitats ad-
ministratives i complir amb la legislació d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

2. Aquests criteris també han de ser tinguts en compte 
per a l’establiment de convenis de col·laboració entre 
administracions per a la prestació de serveis.

Títol III. Els governs locals

Capítol I. Els municipis 

Secció 1a. El municipi i el seu terme

Article 24. El municipi

El municipi és un ens local bàsic de l’organització ter-
ritorial catalana que gaudeix d’autonomia, té potestat 
normativa i capacitat d’autoorganització i es configura 
com el mitjà essencial de participació de la comunitat 
local en els afers públics.

Article 25. Requisits mínims per a l’alteració 
dels termes municipals

Per a qualsevol alteració dels termes municipals cal 
justificar en el procediment administratiu que aques-
ta alteració no contravé el principi d’estabilitat pres-
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supostària i sostenibilitat financera en l’exercici de les 
serves competències i permet exercir les seves compe-
tències de manera eficient.

Article 26. Creació de nous municipis

1. Sens perjudici dels altres requisits establerts legal-
ment, per crear nous municipis cal: 

a) que es tracti de nuclis de població territorialment 
diferenciats i que hi hagi una franja classificada com 
a sòl no urbanitzable d’una amplada mínima de 5.000 
metres entre els nuclis més propers dels municipis re-
sultants.

b) que els municipis resultants del procés tinguin més 
de 10.000 habitants.

c) que el procés de creació de nous municipis compor-
ti per als ciutadans una millora quant a la proximitat 
en l’accés als serveis i de participació en la presa de 
decisions i en la gestió de les polítiques públiques lo-
cals.

2. Els requisits establerts a l’apartat anterior no són 
d’aplicació en el supòsit de creació de municipis per 
fusió o agrupació d’altres ja existents.

Secció 2a. Competències pròpies

Article 27. Atribució legal de competències 
pròpies

1. Els municipis tenen competències pròpies, d’acord 
amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya i en els ter-
mes que determinin les lleis, sobre les matèries se-
güents: 

a) la seguretat en llocs públics.

b) l’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en 
les vies urbanes.

c) la protecció civil.

d) l’ordenació, la gestió i l’execució de l’urbanisme i la 
disciplina urbanística; la promoció i la gestió d’habi-
tatges; els parcs i els jardins, la pavimentació de vies 
públiques urbanes i la conservació de camins i vies 
rurals municipals.

e) el patrimoni historicoartístic.

f) la protecció del medi ambient.

g) els abastaments, els escorxadors, les fires, els mer-
cats i la defensa d’usuaris i de consumidors.

h) la protecció de la salubritat pública i el control d’ali-
ments i begudes.

i) la participació en la gestió de l’atenció primària de 
la salut.

j) els cementiris i els serveis funeraris.

k) la prestació dels serveis socials i la promoció i rein-
serció socials.

l) el subministrament d’aigua potable i l’enllumenat 
públic i els serveis de neteja viària i el clavegueram.

m) el transport públic municipal de viatgers.

n) les activitats i les instal·lacions culturals i esporti-
ves, l’ocupació de l’oci i el turisme.

o) la participació en la programació de l’ensenyament 
i la cooperació amb l’administració educativa en la 
creació, la construcció i el manteniment dels centres 
docents públics; la intervenció en els òrgans de gestió 
dels centres docents i la participació en la vigilància 
del compliment de l’escolaritat obligatòria.

p) la promoció de tot tipus d’activitats econòmiques, 
especialment les de caràcter comercial, artesanal i tu-
rística i el foment de l’ocupació.

q) la regulació de l’establiment d’infraestructures de 
telecomunicacions i prestació de serveis de telecomu-
nicacions.

r) la regulació, gestió i vigilància de les activitats i els 
usos que es porten a terme a les platges, als rius, als 
llacs i a la muntanya.

2. També són competències pròpies del municipi les 
que amb aquest caràcter els atribueixi una llei en al-
tres àmbits materials no previstos en l’apartat anterior.

Article 28. Reconeixement legal  
de les competències pròpies

Les lleis sectorials reguladores de les matèries a què 
es refereixen els apartats 1 i 2 de l’article anterior, han 
de determinar les potestats i funcions administratives 
que corresponen als municipis en relació amb l’àmbit 
material que es tracti, d’acord amb els principis a què 
es refereix l’article següent.

Article 29. Condicions del reconeixement legal 
de les competències pròpies

1. Les lleis atributives de competències pròpies als 
municipis necessiten el contingut i l’abast concret de 
les potestats i les funcions que corresponen als muni-
cipis en relació amb l’àmbit material de què es tracti.

2. En tot cas, les lleis han de diferenciar amb claredat 
les competències municipals respecte de les que, dins 
el mateix àmbit material regulat, corresponguin a al-
tres administracions públiques.

3. Les memòries dels projectes de llei que atribueixin 
competències pròpies als municipis han d’acreditar 
el compliment dels principis assenyalats en el títol I 
d’aquesta Llei per tal de garantir la prestació adequada 
de l’activitat o del servei. Quan s’escaigui, s’haurà de 
preveure la forma per dotar als municipis dels recur-
sos complementaris que siguin necessaris.
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Secció 3a. Serveis mínims obligatoris municipals

Article 30. Serveis mínims obligatoris de 
competència municipal

1. Sens perjudici del que disposa aquesta Llei, els mu-
nicipis han de prestar necessàriament els serveis mí-
nims que determina la legislació de règim local i, en 
tot cas, els que es relacionen tot seguit: 

a) en tots els municipis: l’enllumenat públic, cementiri, 
recollida de residus, neteja viària, abastiment domici-
liari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de 
població, pavimentació i conservació de les vies públi-
ques urbanes i control d’aliments i begudes.

b) en els municipis amb una població superior als 
5.000 habitants, a més: parc públic i biblioteca pública 
i mercat.

c) en els municipis amb una població superior als 
20.000 habitants, a més: protecció civil, prestació de 
serveis socials i instal·lacions esportives d’ús públic.

d) en els municipis amb una població superior als 
30.000 habitants, a més: el servei de lectura pública de 
forma descentralitzada, d’acord amb el mapa de lectu-
ra pública.

e) en els municipis amb una població superior als 
50.000 habitants, a més: transport col·lectiu urbà de vi-
atgers, protecció del medi, servei de transport adaptat 
que cobreixi les necessitats de desplaçament de perso-
nes amb mobilitat reduïda.

2. Els municipis poden prestar els serveis mínims di-
rectament, indirectament o en règim de gestió comu-
na, d’acord amb el que preveu aquesta Llei i la legisla-
ció de règim local.

Article 31. Estàndards de qualitat

1. Els serveis mínims obligatoris han de complir els 
estàndards mínims de qualitat que s’estableixin per a 
tots o cadascun d’ells, d’acord amb la seva naturalesa 
i els principis de sostenibilitat financera i eficiència.

2. És objecte de desenvolupament normatiu la fixació 
dels estàndards de qualitat dels serveis mínims obli-
gatoris, així com els criteris i la metodologia d’avalua-
ció dels serveis, d’acord amb els requisits establerts en 
la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, amb respecte al principi de diferenciació i 
amb aplicació dels factors de correcció que correspon-
guin a la realitat socioeconòmica del món local a Ca-
talunya.

3. Els municipis han de participar, mitjançant les orga-
nitzacions associatives més representatives, en el pro-
cés de fixació i actualització dels estàndards, així com 
en la definició dels criteris i de la metodologia d’ava-
luació.

Article 32. Prestació dels serveis mínims 
obligatoris

1. Quan la prestació dels serveis mínims obligatoris 
pels mateixos municipis no permeti assolir els estàn-
dards de qualitat o no superi els criteris d’avaluació es-
tablerts, la seva gestió es podrà atribuir a la comarca o, 
si s’escau, a l’àrea metropolitana, o a la vegueria, amb 
audiència del municipi afectat.

2. La prestació comarcal, metropolitana o veguerial 
dels serveis ha de comportar l’atribució a la comarca, 
a l’àrea metropolitana o a la vegueria de les potestats 
i funcions relatives a aquells, per tal de gestionar-los.

3. És objecte de desenvolupament normatiu el proce-
diment per a l’establiment de la prestació comarcal, 
metropolitana o veguerial dels serveis mínims obliga-
toris, el qual ha d’incloure, necessàriament, l’audièn-
cia del municipi afectat. Aquesta regulació també ha 
d’incloure els criteris i la forma per determinar l’ens 
local supramunicipal que s’ha de fer càrrec de la pres-
tació. L’acord corresponent ha d’incorporar el traspàs 
de mitjans materials i personals i dels recursos econò-
mics corresponents.

4. El municipi i la comarca, àrea metropolitana o ve-
gueria han d’acordar els termes del traspàs. Si no hi 
ha acord, la Generalitat decidirà, en virtut del que es-
tableixi la normativa de desenvolupament prevista en 
l’apartat anterior.

5. La comarca, l’àrea metropolitana o la vegueria han 
de prestar els serveis mínims mitjançant una de les 
fórmules de gestió previstes en la legislació de règim 
local.

Article 33. Criteri general 

1. La prestació dels serveis mínims obligatoris en els 
supòsits previstos en l’article 32, ha de correspondre 
preferentment a la comarca o, en el seu cas, a l’àrea 
metropolitana, llevat dels casos que la garantia de 
compliment dels estàndards de qualitat o dels prin-
cipis d’eficiència i sostenibilitat financera justifiquin 
l’atribució a la vegueria.

2. L’atribució de la gestió a la vegueria no exclou la 
delegació a la comarca o, si s’escau, a l’àrea metropo-
litana, sempre que es compleixi el que preveu l’apartat 
anterior.

Article 34. Reversió de la prestació comarcal o 
veguerial dels serveis

1. Els municipis poden recuperar la gestió dels seus 
serveis mínims obligatoris si acrediten que poden 
complir els estàndards mínims de qualitat, sempre que 
hagi transcorregut com a mínim un període de quatre 
anys des de l’inici de la prestació del servei per part de 
l’ens supramunicipal. L’acord municipal que sol·liciti la 
reversió ha de ser adoptat pel ple per la majoria absolu-
ta del nombre legal dels seus membres.
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2. El procediment i les condicions de la reversió es de-
terminaran en la normativa de desenvolupament a què 
es refereix l’article 32.3 d’aquesta Llei.

Article 35. Dispensa de serveis mínims

1. Si l’establiment o la prestació de serveis mínims 
obligatoris resulta impossible o de difícil compliment, 
els municipis poden sol·licitar al Govern de la Genera-
litat la dispensa de l’obligació de prestar-los, d’acord 
amb la legislació local.

2. En cas que s’autoritzi la dispensa, s’aplica el que 
disposa l’article 33 d’aquesta Llei.

Secció 4a. Competències delegades

Article 36. Competències delegades  
als municipis

1. La Generalitat i les vegueries poden delegar com-
petències als municipis d’acord amb el que estableix 
l’article 20.

2. En cap cas es poden delegar competències als muni-
cipis que no arribin als estàndards de qualitat per pres-
tar els seus serveis mínims de competència municipal, 
d’acord amb el que preveu la legislació de règim local 
i aquesta Llei.

Secció 5a. Sostenibilitat i qualitat del conjunt 
de serveis municipals

Article 37. Avaluació dels serveis  
de competència municipal

1. Els municipis han de sotmetre a avaluació el conjunt 
dels seus serveis per determinar el compliment dels 
principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat fi-
nancera, racionalitat i no duplicitat d’actuacions i sufi-
ciència financera.

2. L’avaluació conjunta dels serveis té com a finalitats: 

a) determinar la conveniència de mantenir o supri-
mir els serveis que no són de compliment obligatori 
d’acord amb les lleis.

b) determinar l’oportunitat de la gestió en comú dels 
serveis de caràcter obligatori per mitjà d’alguna de les 
fórmules previstes en aquesta Llei.

c) proporcionar als municipis els criteris de millora o 
reorganització dels serveis.

3. És objecte de desenvolupament normatiu l’establi-
ment dels criteris, el procediment i els organismes que 
han d’intervenir en l’avaluació i les vies per fer públics 
els resultats.

Article 38. Periodicitat de l’avaluació conjunta

1. L’avaluació conjunta dels serveis s’ha de realitzar 
periòdicament cada quatre anys, durant els dotze me-
sos posteriors a la constitució dels ajuntaments, un cop 
celebrades les eleccions municipals.

2. L’avaluació a què es refereix l’apartat anterior té 
la condició de mínima i no exclou l’establiment per 
l’ajuntament d’una periodicitat menor.

Secció 6a. Autoorganització municipal

Article 39. Normes d’autoorganització 
municipal

1. D’acord amb la capacitat d’autoorganització que 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei els reco-
neixen, els municipis regulen per mitjà dels seus regla-
ments orgànics la seva organització interna i el funcio-
nament dels òrgans de govern.

2. Els reglaments orgànics, que tenen caràcter obliga-
tori en els municipis de més de 5.000 habitants, han de 
regular, com a mínim, les matèries següents: 

a) el règim jurídic i de funcionament dels òrgans de 
caràcter necessari.

b) l’estatut dels representants de l’ens local.

c) l’abast i el contingut de les funcions de control i fis-
calització dels òrgans de govern municipal.

d) el funcionament dels grups polítics, quan s’escaigui, 
i les seves facultats d’iniciativa, especialment amb re-
lació al que preveu la lletra anterior.

e) els òrgans complementaris i la seva regulació.

f) els mecanismes per complir les obligacions de 
transparència i accés a la informació pública.

g) la regulació dels instruments de participació ciuta-
dana quan s’escaigui.

Secció 7a. Règim especial de la ciutat 
de Barcelona

Article 40. Règim especial de la ciutat  
de Barcelona 

La ciutat de Barcelona, que és la capital de Catalunya, 
disposa d’un règim jurídic especial garantit per l’arti-
cle 89 de l’Estatut d’autonomia i integrat per la Carta 
municipal de Barcelona, per la legislació que regula 
el règim especial del municipi de Barcelona, i per les 
disposicions emanades de l’Ajuntament de Barcelona 
en exercici de la seva potestat normativa.

La Carta municipal de Barcelona, aprovada per llei 
del Parlament de Catalunya, es configura com a norma 
bàsica de l’ordenament jurídic propi del govern local 
de la ciutat de Barcelona. Qualsevol norma sectorial 
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que afecti els governs locals haurà de tenir en compte 
el règim especial de la ciutat de Barcelona en el termes 
de l’article 89 de l’Estatut d’autonomia.

Capítol II. Entitats municipals 
descentralitzades

Secció 1a. Naturalesa jurídica i constitució

Article 41. Constitució

1. Les concentracions de població que dins d’un mu-
nicipi constitueixin nuclis separats i que comptin, com 
a màxim, amb 10.000 habitants, es poden constituir 
en entitats municipals descentralitzades, per iniciati-
va de: 

a) dues terceres parts dels veïns majors d’edat del nucli 
que representin almenys el seixanta per cent del darrer 
cens electoral.

b) de l’ajuntament corresponent.

Aquestes entitats tenen caràcter territorial i gaudeixen 
de personalitat jurídica pròpia i de plena autonomia en 
l’àmbit de les seves competències per al govern i l’ad-
ministració del nucli de població.

2. No es pot constituir com a entitat municipal des-
centralitzada el nucli on té la seu l’ajuntament, ni si 
aquesta compta amb major població que la resta del 
municipi.

3. La constitució d’entitats municipals descentralitza-
des requereixen, a més: 

a) que concorrin circumstàncies de naturalesa geogrà-
fica, històrica, social, econòmica o administrativa que 
ho requereixen.

b) que l’entitat pugui comptar amb els recursos sufi-
cients per exercir amb la qualitat necessària les seves 
competències i atribucions, i

c) que la constitució no comporti una pèrdua de quali-
tat en la prestació dels serveis generals del municipi i 
en garanteixi un nivell similar a la nova entitat.

4. L’acord municipal per a la seva constitució s’ha 
d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absolu-
ta dels membres del ple de l’ajuntament. Aquest acord 
ha de determinar les competències que ha d’assumir 
l’entitat i el sistema de participació en els ingressos i 
el repartiment dels béns i els drets de l’ajuntament. Ai-
xí mateix, la seva aprovació comporta la determinació 
dels límits territorials dins els quals l’entitat ha d’exer-
cir les seves competències.

5. L’acord s’ha d’exposar al públic per un termini de 
trenta dies mitjançant anunci al butlletí oficial corres-
ponent i a la seu electrònica del municipi afectat, i ha 
de donar participació i audiència a la resta d’habitants 
del terme municipal.

6. L’aprovació definitiva correspon al Govern de la 
Generalitat, mitjançant decret, amb informe i dicta-
men previs i favorables de la Comissió Mixta de Go-
vern Local de Catalunya i de la Comissió Jurídica As-
sessora, respectivament. El Govern de la Generalitat 
ha d’aprovar-ne la constitució quan l’acord de l’ajun-
tament i els informes i dictàmens siguin favorables. El 
termini per a l’adopció no pot ser superior a un any 
des de la petició al departament competent en matèria 
d’Administració local.

Secció 2a. Òrgans de govern, règim electoral  
i competències

Article 42. Òrgans de govern 

1. El govern i administració autònoma de l’entitat mu-
nicipal descentralitzada corresponen a un òrgan uni-
personal de caràcter executiu, que rep la denominació 
de president o presidenta.

2. L’òrgan col·legiat de control adopta la denominació 
de junta de veïns i és format pels vocals i presidit pel 
president o presidenta.

3. Els vocals són escollits pels veïns de l’entitat mu-
nicipal descentralitzada per sufragi universal, igual, 
lliure, directe i secret.

4. Poden funcionar en règim especial de consell obert 
les entitats municipals descentralitzades de menys de 
250 habitants que gaudeixen d’aprofitaments comu-
nals. La constitució en règim de consell obert reque-
reix la petició de la majoria de veïns, l’acord del ple 
de l’entitat i l’aprovació del Govern de la Generalitat. 
El consell obert és presidit pel president o presidenta 
de l’entitat municipal descentralitzada i en formen part 
tots els electors.

Article 43. Règim electoral

1. En el territori de cada entitat municipal descentralit-
zada s’elegeix el nombre de vocals resultant d’aplicar 
l’escala següent: 

a) entitats municipals descentralitzades amb una po-
blació de fins a 250 habitants: 3 vocals

b) entitats municipals descentralitzades amb una po-
blació de 251 a 1.000 habitants: 5 vocals

c) entitats municipals descentralitzades amb una po-
blació de 1.001 a 2.000 habitants: 7 vocals

d) entitats municipals descentralitzades amb una po-
blació de 2.001 a 10.000 habitants: 9 vocals

2. Els partits polítics, coalicions, federacions o agru-
pacions poden presentar candidatures en una llista 
com a màxim de: 

a) tres noms en entitats municipals descentralitzades 
amb una població de fins a 250 habitants
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b) cinc noms en entitats municipals descentralitzades 
amb una població de 251 a 1.000 habitants

c) set noms en entitats municipals descentralitzades 
amb una població de 1.001 a 2.000 habitants

d) nou noms en entitats municipals descentralitzades 
amb una població de 2.001 a 10.000 habitants

3. Les llistes electorals han de ser obertes, hi ha de 
figurar en un únic full totes les candidatures i ha de 
resultar escollit president el candidat més votat. For-
men la junta de veïns els candidats que obtinguin un 
nombre de vots més elevat a continuació del president 
o presidenta, fins a completar el nombre total a elegir 
en funció de la població.

Cada elector ha de seleccionar els candidats als quals 
dóna el seu vot de la manera següent: 

a) en entitats municipals descentralitzades de 3 vocals 
es pot seleccionar fins a dos candidats.

b) en entitats municipals descentralitzades de 5 vocals 
es poden seleccionar fins a quatre candidats.

c) en entitats municipals descentralitzades de 7 vocals 
es poden seleccionar fins a sis candidats.

d) en entitats municipals descentralitzades de 9 vocals 
es poden seleccionar fins a vuit candidats.

4. En cas d’empat entre candidats seleccionats de la 
mateixa candidatura, és elegit el candidat o candidats 
situats en un lloc més alt a la llista de la candidatura.

5. La presidència de l’entitat recau en el candidat 
amb més vots. En cas d’empat de candidats és es-
collit el que pertanyi a la candidatura que, en el seu 
conjunt, hagi obtingut més vots. Si no fos possible 
l’aplicació d’aquest criteri, l’empat es dirimeix per 
sorteig.

6. Per tenir la condició d’elegible cal ser veí en el ter-
ritori de l’entitat municipal descentralitzada. Els can-
didats no poden formar part de més d’una candidatura 
ni es poden presentar en el mateix moment a les elec-
cions municipals.

7. Les eleccions se celebren en la mateixa data que les 
eleccions municipals.

8. En cas de vacant del president o presidenta per re-
núncia, mort o incapacitat el substitueix el següent vo-
cal més votat, i, en cas d’empat, se segueix el mateix 
procediment que per a l’elecció del president o presi-
denta.

9. En cas de renúncia, mort o incapacitat d’un vocal, 
l’escó s’atribueix al candidat següent més votat.

10. En tot allò no previst en aquest article, és d’aplica-
ció el règim establert a les eleccions municipals, en la 
mesura en què sigui compatible amb les especificitats 
de les entitats municipals descentralitzades.

Article 44. Competències i règim  
de funcionament

1. Les entitats municipals descentralitzades tenen 
competències sobre les matèries següents: 

a) la vigilància dels béns d’ús públic i dels comunals.

b) la conservació i l’administració del seu patrimoni, 
inclòs el forestal, i la regulació de l’aprofitament dels 
seus béns comunals.

c) l’enllumenat públic i la neteja viària.

d) l’execució d’obres i la prestació de serveis de com-
petència municipal d’interès exclusiu de l’entitat, quan 
no són a càrrec del municipi respectiu o de la comarca.

e) l’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en 
el seu àmbit.

f) la conservació i el manteniment dels parcs i els jar-
dins i del patrimoni històric i artístic del seu àmbit.

g) les activitats i equipaments socials, culturals i es-
portius directament vinculats a l’entitat.

h) l’atorgament de llicències d’obres que no requerei-
xin projecte tècnic, d’acord amb la legislació urbanís-
tica.

i) l’atorgament de llicències d’ocupació de la via públi-
ca i del domini públic en general.

j) la promoció econòmica i turística.

2. L’entitat municipal descentralitzada participa en el 
procediment d’elaboració dels instruments de planeja-
ment urbanístic general i derivat que afectin exclusiva-
ment l’àmbit territorial de l’entitat mitjançant l’emissió 
d’informe en la fase prèvia a l’aprovació inicial.

3. L’Ajuntament pot delegar en l’entitat la interven-
ció en l’edificació i ús del sòl i del subsòl pel que fa a 
l’atorgament de llicències que afectin exclusivament el 
seu àmbit territorial.

4. Correspon al president o presidenta representar l’en-
titat, administrar-ne els interessos, executar els acords 
adoptats per la junta de veïns i les altres atribucions 
que corresponen a l’alcalde o alcaldessa, d’acord amb 
la legislació aplicable. Les atribucions i el règim de 
funcionament de la junta de veïns són els que corres-
ponen al ple, en l’àmbit de les seves competències.

Secció 3a. Supressió

Article 45. Supressió de les entitats municipals 
descentralitzades

1. La supressió de les entitats municipals descentralit-
zades es pot produir per iniciativa de: 

a) la mateixa entitat

b) l’ajuntament, amb audiència prèvia de l’entitat



9 de setembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 141

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 19

c) del Govern de la Generalitat, escoltada l’entitat i 
l’ajuntament

2. En el cas de la lletra a), la iniciativa de la supressió 
de l’entitat ha de ser ratificada pel ple de l’ajuntament 
per majoria absoluta, a fi d’elevar-la al Govern de la 
Generalitat perquè l’aprovi, si s’escau.

3. En el cas de la lletra b) l’ajuntament només podrà 
acordar-ne la iniciativa de la supressió per majoria ab-
soluta del ple, amb l’audiència prèvia de l’entitat, i amb 
l’informe favorable previ del Govern de la Generalitat, 
un cop escoltades la Comissió de Delimitació Territo-
rial i la Comissió Jurídica Assessora, quan el manteni-
ment de l’entitat pugui comprometre l’estabilitat pres-
supostària i la sostenibilitat financera del municipi o 
repercuteixi negativament sobre l’eficiència o la quali-
tat de la prestació dels serveis municipals.

4. El Govern de la Generalitat pot suprimir d’ofici les 
entitats municipals descentralitzades en el supòsits de 
no presentació dels comptes anuals a la Sindicatura de 
Comptes durant dos exercicis pressupostaris consecu-
tius. Així mateix, podrà suprimir les entitats esmenta-
des si concorren les circumstàncies previstes a l’apar-
tat 3 anterior, amb audiència de l’entitat i del municipi 
afectats.

Capítol III. Les comarques

Secció 1a. Divisió territorial comarcal

Article 46. La comarca

La comarca és un ens local de l’organització territorial 
catalana d’àmbit supramunicipal formada per munici-
pis per a la gestió de competències i serveis locals.

Article 47. Divisió comarcal de Catalunya

La divisió comarcal de Catalunya és la que determina 
la legislació sobre organització comarcal, sens perju-
dici del que estableixen els articles 49 i 50.

Article 48. Modificació de les demarcacions 
comarcals

1. La modificació de les demarcacions comarcals es 
regeix pel que preveu la legislació sobre organització 
comarcal.

2. S’entén per modificació, el canvi d’adscripció co-
marcal de municipis sense que comporti la creació 
d’una nova comarca.

Article 49. Creació de comarques

1. Només es podrà crear una comarca quan es com-
pleixin els requisits següents: 

a) que els límits territorials de la comarca siguin con-
tinus.

b) que els límits territorials de la comarca quedin com-
presos dins una mateixa vegueria.

c) que la creació de la nova comarca representi una 
millora econòmica i de qualitat en la prestació dels 
serveis municipals.

d) que la nova comarca i les altres comarques directa-
ment afectades pel procés, puguin garantir la sosteni-
bilitat financera i l’estabilitat pressupostària de l’exer-
cici de les seves competències.

e) que la nova comarca i les altres comarques directa-
ment afectades pel procés, puguin gestionar amb efici-
ència els serveis corresponents.

f) que la creació de la nova comarca no generi duplici-
tats administratives o elimina les existents.

g) que la nova comarca agrupi municipis que sumin un 
mínim de 15.000 habitants.

2. La creació de comarques resta subjecta, en tot cas, 
al compliment dels requisits de procediment establerts 
en la Llei d’organització comarcal.

3. La creació d’una comarca per fusió o agrupació de 
comarques ja existents no requereix la justificació del 
punt 1.g) d’aquest article.

Article 50. Substitució dels consells 
comarcals en l’àmbit territorial de les àrees 
metropolitanes

1. Les àrees metropolitanes substitueixen els consells 
comarcals i assumeixen les seves funcions en l’àmbit 
territorial corresponent.

2. La creació d’una àrea metropolitana comporta la su-
pressió del consell comarcal de la comarca o comar-
ques en el cas que aquella o aquestes quedin incloses 
íntegrament en la demarcació territorial de l’àrea me-
tropolitana.

3. En defecte de regulació per la Llei de creació de 
l’àrea metropolitana, s’apliquen les regles següents: 

a) en el cas de supressió del consell comarcal, l’àrea 
metropolitana assumeix els mitjans personals i mate-
rials d’aquell i es subroga en tots els seus drets i obli-
gacions, inclosos els derivats de les fórmules de coo-
peració interadministratives.

b) en el cas de modificació de la comarca, s’ha d’ini-
ciar pel Govern el procediment de modificació comar-
cal que preveu la Llei d’organització comarcal, que en 
aquest cas resoldrà el mateix Govern per decret.

4. En els supòsits previstos en l’apartat anterior, s’ha 
de crear una comissió mixta, formada per represen-
tants de la comarca o comarques afectades i de l’àrea 
metropolitana per determinar la forma i els terminis 
dels traspassos o, en el seu cas, de les modificacions en 
la prestació dels serveis.
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Aquesta comissió mixta, també serà d’obligatòria 
constitució amb motiu de la iniciativa legislativa de 
creació d’àrees metropolitanes.

Article 51. Adaptació de les comarques  
a la divisió veguerial

1. La divisió comarcal s’ha d’adaptar a les demarcaci-
ons veguerials de Catalunya previstes per la legislació 
sobre organització veguerial, de manera que cada co-
marca ha de formar part íntegrament d’una vegueria.

2. El que preveu l’apartat anterior no exclou la possi-
bilitat de col·laboració entre comarques d’una vegueria 
amb altres comarques limítrofes d’una altra vegueria, 
ni entre comarques i vegueries limítrofes, d’acord amb 
el que preveu aquesta Llei.

Secció 2a. Prestació de serveis per part  
de les comarques

Article 52. Cooperació municipal

1. La comarca exerceix les funcions de cooperació, as-
sessorament i coordinació dels municipis, que li atri-
bueix la legislació sobre organització comarcal.

2. En l’exercici de la funció de cooperació, la comarca 
ha de vetllar perquè les activitats i els serveis munici-
pals es prestin amb un nivell de qualitat homogènia 
entre tots els municipis de la comarca.

3. Aquestes funcions s’exerceixen coordinadament 
amb les que tenen atribuïdes les vegueries en aquests 
mateixos àmbits.

Article 53. Gestió comuna per la comarca  
de competències municipals

1. La comarca pot gestionar de forma comuna per a 
tots o per a alguns dels seus municipis, qualsevol acti-
vitat o servei de competència municipal.

2. Per exercir aquesta gestió caldrà: 

a) que l’activitat o el servei s’inclogui en el pla d’actu-
ació comarcal.

b) que el municipi delegui la gestió de la competència 
a la comarca.

3. La delegació de la gestió s’ha de fer per mitjà de 
conveni entre la comarca i el municipi, d’acord amb 
les regles generals previstes per a la delegació en 
aquesta Llei i la legislació aplicable.

Article 54. Prestació comarcal de serveis 
mínims obligatoris dels municipis

1. La gestió de serveis mínims obligatoris per part 
de la comarca, en els supòsits regulats a l’article 32 
d’aquesta Llei, pot afectar a tots o una part dels serveis 
mínims municipals.

2. La comarca també pot gestionar els serveis mínims 
municipals que hagin estat assumits per la vegueria, 
quan aquesta li encarregui la gestió.

Article 55. Gestió de serveis municipals

1. Sens perjudici del que disposa l’article 30 d’aquesta 
Llei, la comarca prestarà els serveis mínims de reco-
llida de residus, d’abastament domiciliari d’aigua po-
table, de neteja viària i de control d’aliments i begudes 
dels municipis, i en el seu cas de les entitats munici-
pals descentralitzades, de menys de 1.000 habitants.

2. La comarca podrà també prestar altres serveis mí-
nims dels municipis que la integren.

3. La comarca ha d’establir els procediments necessa-
ris perquè els municipis afectats puguin participar en 
la presa de decisions sobre la gestió dels serveis per la 
comarca i en el seguiment d’aquesta gestió.

Secció 3a. Òrgans de govern comarcals

Article 56. El consell comarcal

1. El govern i l’administració de la comarca correspo-
nen al consell comarcal.

2. Són òrgans del consell comarcal: 

a) el ple

b) la presidència

c) la vicepresidència

d) la gerència

e) la comissió especial de comptes

f) els altres òrgans que determini el reglament orgànic

3. L’exercici de les funcions de fe pública, assessora-
ment legal preceptiu i control i fiscalització economi-
cofinancera interna del consell comarcal estarà reser-
vat al personal funcionari corresponent, d’acord amb 
la normativa sobre funció pública i amb la legislació 
de règim local.

Article 57. El ple

1. El ple del consell comarcal, que podrà adoptar la 
denominació de consell d’alcaldes i alcaldesses, està 
integrat pels alcaldes i alcaldesses dels municipis que 
formen part de la comarca.

2. El ple adopta els seus acords per consens de tots els 
membres. Només quan no sigui possible, s’adoptaran 
els acords pel sistema de vot ponderat. Cada alcalde o 
alcaldessa disposa d’un vot, més els vots addicionals 
en funció de la població del municipi, d’acord amb 
l’escala següent: 

a) de 2.000 a 5.000 habitants: un vot més

b) de 5.001 a 10.000 habitants: dos vots més
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c) de 10.001 a 20.000 habitants: tres vots més

d) de 20.001 a 50.000 habitants: quatre vots més

e) de 50.001 en endavant: cinc vots més

3. En cas d’empat decideix el president o presidenta 
amb vot de qualitat, tret que es tracti d’acords que re-
quereixin majoria absoluta per a la seva adopció.

4. Quan l’adopció d’acords es refereixi a serveis muni-
cipals, els alcaldes o alcaldesses dels ajuntaments que 
no participin d’aquest servei no tindran dret a vot.

Article 58. Constitució del ple

El ple del consell comarcal es constitueix en sessió 
pública el primer dia hàbil després de transcorreguts 
quinze dies naturals a comptar de l’endemà de la cons-
titució dels ajuntaments, un cop celebrades les elecci-
ons municipals.

Article 59. La presidència

1. El president o presidenta és elegit en la sessió cons-
titutiva del ple del consell comarcal d’entre els seus 
membres.

2. Per ser elegit president o presidenta, el candidat ha 
d’obtenir la majoria absoluta en la primera votació, o 
la majoria simple en la segona, d’acord amb el sistema 
de vot previst en l’article 57.2. En cas d’empat serà ele-
git l’alcalde o alcaldessa que tingui el suport del major 
nombre d’alcaldes o alcaldesses.

3. El president o presidenta nomenarà fins a tres vi-
cepresidents/tes entre els membres del ple del consell 
comarcal.

Article 60. Junta de govern

1. El president o presidenta podrà nomenar junta de 
govern, amb facultats executives delegades per la pre-
sidència o el ple. La junta de govern estarà integra-
da per un nombre d’alcaldes i alcaldesses que no po-
drà ser superior a set persones, inclòs el president o 
presidenta. La designació d’aquests membres es farà 
a proposta dels partits polítics, coalicions, federacions 
o agrupacions en proporció al nombre de regidors i el 
resultat de les eleccions municipals.

2. També pot nomenar vicepresidents/tes i vocals de la 
junta d’entre els alcaldes o alcaldesses de la comarca, 
fins al nombre màxim de tres vicepresidències i tres 
vocalies.

3. Els membres de la junta de govern poden delegar el 
seu càrrec en un electe local.

Article 61. Gerència

1. El gerent és nomenat i cessat pel ple del consell co-
marcal a proposta del president/a.

2. L’acord de nomenament haurà d’acreditar la idone-
ïtat del candidat, el qual haurà de tenir la condició de 
personal directiu professional.

3. La gerència és incompatible amb la condició de càr-
rec electe en qualsevol nivell de l’àmbit territorial del 
consell comarcal.

Article 62. Atribucions dels òrgans del consell 
comarcal

1. Les funcions del ple del consell, de la presidència, 
de la vicepresidència i de la gerència, són les que de-
termina la legislació sobre organització comarcal.

2. Les atribucions de la junta de govern i dels altres 
òrgans complementaris són les que determina el regla-
ment orgànic del consell comarcal.

Article 63. Règim de funcionament i d’adopció 
d’acords

Els òrgans del consell comarcal es regeixen per les 
normes de funcionament i d’adopció d’acords que pre-
veu la legislació sobre organització comarcal, i, si de 
cas hi manquen, per les regles generals establertes en 
la legislació de règim local.

Capítol IV. Les vegueries

Secció 1a. Competències de les vegueries

Article 64. La vegueria

La vegueria, com a ens local bàsic de l’organització 
territorial catalana determinat per l’agrupació de mu-
nicipis, representa l’àmbit territorial específic per a 
l’exercici del govern intermunicipal de cooperació lo-
cal i la divisió territorial adoptada per la Generalitat 
per a l’organització territorial dels seus serveis.

Article 65. Competències pròpies

1. Les vegueries tenen competències pròpies en els ter-
mes que determinin les lleis i, en tot cas, sobre les ma-
tèries següents: 

a) La coordinació dels serveis municipals entre ells 
per garantir la prestació integral i adequada dels ser-
veis en tota la demarcació veguerial.

b) L’assistència i la cooperació jurídica, econòmica 
i tècnica als municipis, especialment als que tenen 
menys capacitat econòmica i de gestió, seguint criteris 
d’equilibri territorial.

c) El foment dels interessos propis de la vegueria.

d) El foment de les polítiques d’acolliment d’immi-
grants.

e) La prevenció d’incendis.

f) La conservació de camins i vies rurals que transcor-
rin per més d’un terme municipal.
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g) El tractament de residus i el tractament d’aigües re-
siduals.

h) Aquelles competències que li atribueixin expressa-
ment les lleis.

2. Les funcions d’assistència i cooperació local previs-
tes en la Llei de vegueries s’adrecen als municipis i a 
les comarques com a àmbit de gestió comuna de les 
competències municipals.

Article 66. Competències delegades  
a la vegueria

Les vegueries poden exercir per delegació competèn-
cies de l’Administració de la Generalitat, d’acord amb 
el que preveu la secció tercera d’aquest capítol.

Article 67. Competències delegades  
per la vegueria

1. Les vegueries poden delegar en les comarques les 
seves competències, d’acord amb la capacitat de gestió 
de cada comarca i amb els estàndards mínims de qua-
litat i sota els principis de racionalització administrati-
va, d’eficiència i de sostenibilitat financera.

2. La delegació pot incloure la totalitat de les funcions 
o serveis, o afectar-ne només una part, sempre que la 
delegació parcial no generi disfuncions.

3. La delegació serà obligatòria quan la comarca tin-
gui capacitat per exercir les funcions o per gestio-
nar els serveis, d’acord amb els estàndards mínims 
de qualitat i els principis de sostenibilitat financera i 
d’eficiència.

4. El que preveu aquest article serà aplicable, si s’es-
cau, a les àrees metropolitanes.

Secció 2a. Prestació de serveis per part  
de les vegueries

Article 68. Prestació de serveis públics

1. Les vegueries poden prestar serveis públics de ca-
ràcter supracomarcal. Per al seu exercici es requereix: 

a) que es justifiqui la necessitat o conveniència de l’es-
tabliment del servei

b) que el servei no formi part d’una competència atri-
buïda expressament per llei a una altra administració 
pública

c) que es garanteixi la sostenibilitat financera del ser-
vei, i 

d) que el servei es pugui gestionar d’acord amb el prin-
cipi d’eficiència i no generi duplicitats administratives.

2. Les vegueries poden prestar els serveis públics que 
els ens locals els hagin encarregat de gestionar o els 
hagin delegat.

Article 69. Cooperació entre la vegueria  
i les comarques o àrees metropolitanes

1. En cada vegueria s’ha de constituir una comissió 
per articular les relacions interadministratives amb les 
respectives comarques o àrees metropolitanes, i esta-
blir els criteris de cooperació i de coordinació de les 
competències respectives i delegades, si s’escau.

2. La comissió estarà integrada pel president o presi-
denta del consell de vegueria i pels presidents o presi-
dentes dels consells comarcals o àrees metropolitanes.

Secció 3a. La vegueria com a àmbit territorial 
de prestació dels serveis de l’Administració  
de la Generalitat de Catalunya 

Article 70. Principis de l’organització 
territorial dels serveis de la Generalitat  
de Catalunya

1. La vegueria és la divisió en què s’organitzen territo-
rialment els serveis de la Generalitat.

2. La divisió veguerial no exclou la creació de subdi-
visions territorials dins la demarcació veguerial comu-
nes a tots els departaments de la Generalitat de Cata-
lunya quan les especificitats pròpies de determinades 
zones del territori així ho aconsellin i, amb caràcter 
excepcional per a determinats departaments o serveis 
quan les característiques d’un servei concret així ho 
requereixin.

Article 71. Gestió ordinària dels serveis 
territorials pels consells de vegueria

1. D’acord amb el principi de descentralització, els 
consells de vegueria podran dur a terme la gestió de 
les funcions executives que corresponen als serveis 
territorials de l’Administració de la Generalitat quan 
per l’estructura mateixa dels serveis o per llur carac-
terístiques: 

a) no requereixin el seu exercici directe per l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya

b) no necessitin una unitat de gestió

c) no comportin l’exercici de potestats de planificació 
o coordinació.

2. La gestió ordinària dels serveis pels consells de ve-
gueria es realitza, si s’escau, mitjançant delegació de 
la Generalitat de Catalunya.

Article 72. Coordinació entre els consells  
de vegueria i els serveis territorials de  
la Generalitat de Catalunya

1. La coordinació entre els consells de vegueria i els 
serveis territorials de la Generalitat s’articula mitjan-
çant la comissió de coordinació territorial de cada ve-
gueria.
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2. Aquesta comissió és l’instrument bàsic per articular 
les relacions interadministratives i per coordinar les 
polítiques públiques entre els consells de vegueria i els 
serveis territorials de la Generalitat.

3. La comissió també té com a funció elaborar estudis 
i informes sobre la prestació dels serveis locals i els 
de la Generalitat en la vegueria, als efectes de l’apli-
cació de l’article anterior o d’altres fórmules previstes 
en aquesta Llei que permetin una millor gestió dels 
serveis locals.

Capítol V. Les mancomunitats i les àrees 
metropolitanes

Article 73. Creació de mancomunitats

1. Els municipis poden associar-se en mancomunitats 
de municipis per establir, gestionar o executar en co-
mú obres i serveis determinats de la seva competència, 
sempre que concorrin els requisits següents: 

a) que els serveis no puguin ser gestionats per les co-
marques o les vegueries, d’acord amb el que preveu 
aquesta Llei

b) que la creació de la mancomunitat suposi una millo-
ra econòmica i de qualitat en la prestació dels serveis 
municipals

c) que no es pugui assolir la mateixa finalitat mitjan-
çant un conveni de col·laboració interadministrativa

d) que el projecte de creació de la mancomunitat com-
pleixi els principis d’estabilitat pressupostària i sos-
tenibilitat financera per a la prestació dels serveis de 
competència municipal.

2. En cap cas es poden crear mancomunitats per ges-
tionar serveis municipals inclosos en el pla d’actuació 
comarcal.

Article 74. Procediment de creació

1. Els municipis que pretenguin constituir una manco-
munitat han d’elaborar una memòria justificativa del 
compliment dels requisits establerts en l’article ante-
rior.

2. La memòria ha de ser informada per la comarca 
o comarques o, si s’escau, per les àrees metropolita-
nes que corresponguin, i ha de ser tramesa, juntament 
amb els informes emesos, al departament de la Gene-
ralitat competent en matèria de règim local.

3. El departament de la Generalitat competent en ma-
tèria de règim local verificarà el compliment dels re-
quisits necessaris per crear la mancomunitat i elabora-
rà el corresponent informe preceptiu i vinculant.

Article 75. Dissolució de les mancomunitats

1. Les mancomunitats es dissoldran per les causes pre-
vistes en els seus estatuts o acords fundacionals.

2. El Govern de la Generalitat acordarà la dissolu-
ció de les mancomunitats amb motiu de la manca de 
presentació dels comptes anuals a la Sindicatura de 
Comptes durant dos exercicis consecutius.

3. Els efectes de la dissolució i, en particular, els rela-
tius al traspàs dels mitjans econòmics, personals i ma-
terials als municipis integrants de la mancomunitat se-
ran els previstos en els estatuts o acords fundacionals.

Article 76. Les àrees metropolitanes

Aquesta Llei preveu la gestió de competències munici-
pals i la prestació dels serveis mínims obligatoris dels 
municipis, així com la substitució de la comarca per 
part de les àrees metropolitanes, però la creació, mo-
dificació, supressió i l’establiment del règim jurídic de 
les àrees metropolitanes es regula per la seva llei de 
creació, d’acord amb el que disposa l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya i per aquesta Llei.

Títol IV. Cooperació i coordinació

Capítol I. Cooperació interadministrativa

Article 77. Cooperació interadministrativa

1. S’entén per cooperació interadministrativa la coo-
peració econòmica, tècnica i administrativa entre les 
administracions locals i entre aquestes i la Generalitat.

2. La cooperació interadministrativa serà de caràcter 
voluntari, llevat dels casos en què la Llei la configura 
com un mandat específic en relació amb l’Administra-
ció de la Generalitat o un ens supramunicipal.

3. El sistema ordinari de cooperació interadministra-
tiva voluntària és el conveni entre les administracions 
interessades. La cooperació interadministrativa mit-
jançant consorci es podrà establir quan la seva finalitat 
no es pugui assolir adequadament a través d’un conve-
ni i s’acrediti el compliment del seu objectiu amb un 
cost inferior.

Article 78. El Pla director d’inversions locals 
de Catalunya

1. El Pla director d’inversions locals de Catalunya és 
l’instrument bàsic de la cooperació econòmica per a la 
realització de les obres i serveis d’àmbit municipal. La 
seva finalitat és assegurar a tot el territori de Catalu-
nya la prestació dels serveis sota el principi d’equilibri 
territorial.

2. El Pla coordina i integra les prestacions per a la co-
operació econòmica en obres i serveis d’àmbit muni-
cipal de la Generalitat, dels ens locals i de les altres 
administracions públiques.

3. Són beneficiaris del Pla els municipis, les entitats 
municipals descentralitzades, les comarques i, si s’es-
cau, els altres ens locals que exerceixin o gestionin 
competències d’àmbit local.
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Article 79. Participació dels ens locals en els 
ingressos de la Generalitat de Catalunya

La participació dels ens locals de Catalunya en els in-
gressos de la Generalitat s’establirà mitjançant una 
llei que establirà els criteris de distribució, així com el 
fons de finançament que correspongui.

Article 80. Els consorcis 

1. Les competències locals poden ser exercides mit-
jançant consorcis, d’acord amb el que preveu l’arti-
cle 22.

2. Els estatuts del consorci hauran de recollir expres-
sament l’administració pública a la qual estigui ads-
crit. Quan hi participin persones jurídiques privades 
sense afany de lucre que tinguin finalitat d’interès 
públic concurrent, el consorci també estarà adscrit a 
una administració pública, d’acord amb els criteris de 
l’apartat anterior.

3. Els consorcis estaran subjectes al règim pressupos-
tari, comptable i de control de l’administració pública 
a què estiguin adscrits.

4. Es portarà a terme una auditoria de comptes anuals 
que serà responsabilitat de l’òrgan de control de l’ad-
ministració a la qual s’hagi d’adscriure el consorci.

5. El règim jurídic aplicable al personal dels consorcis 
serà el de l’administració pública de procedència i les 
retribucions no superaran les establertes en els llocs de 
treball equivalents d’aquesta administració.

Article 81. Sostenibilitat financera  
dels consorcis

1. La creació i el manteniment dels consorcis estan 
condicionats a l’estabilitat pressupostària, a la sosteni-
bilitat financera i a l’eficiència del servei.

2. Pel que fa a la creació, les administracions promoto-
res del consorci han d’elaborar una memòria justifica-
tiva de la necessitat de creació del consorci i del com-
pliment dels requisits legalment establerts, i hauran de 
donar audiència prèvia a les altres administracions lo-
cals afectades.

3. També hauran de sotmetre el projecte de creació del 
consorci a informe preceptiu de la Generalitat.

4. No es podrà constituir el consorci si l’informe de la 
Generalitat determina que no es poden complir els re-
quisits a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article i els 
de l’article 22.

Article 82. Extinció dels consorcis

1. Són causes d’extinció dels consorcis, a més de les 
previstes estatutàriament: 

a) La manca de presentació dels comptes anuals a la 
Sindicatura de Comptes durant dos exercicis pressu-
postaris consecutius.

b) La presentació durant dos exercicis pressupostaris 
consecutius, o tres discontinus dins un període de cinc 
anys, d’una situació de dèficit.

2. La successió en els drets i obligacions del consorci 
s’articularà en la forma prevista en els seus estatuts, 
també en els supòsits d’extinció forçosa establerts en 
el paràgraf anterior.

Capítol II. Coordinació interadministrativa

Article 83. Coordinació dels serveis

1. A més dels supòsits generals previstos en la legis-
lació local per a l’exercici de les facultats de coordi-
nació, la Generalitat també podrà coordinar l’activitat 
dels ens locals per tal de garantir: 

a) que compleixen els principis d’estabilitat pressupos-
tària i sostenibilitat financera

b) que no es produeixin duplicitats administratives 
amb relació a la prestació dels serveis locals

c) la viabilitat econòmica i la qualitat dels serveis mí-
nims obligatoris.

2. El Govern de la Generalitat pot establir per regla-
ment, si és necessari, els criteris mínims de coordina-
ció als quals han d’ajustar la seva actuació els ens lo-
cals i el procediment per verificar-ne l’aplicació.

Article 84. Creació i funcionament de  
la Comissió Mixta de Govern Local  
de Catalunya

1. Es crea la Comissió Mixta de Govern Local de Ca-
talunya com a òrgan general i permanent, mitjançant 
el qual s’articulen les relacions de col·laboració entre la 
Generalitat i els ens locals.

2. La Comissió Mixta de Govern Local de Catalu-
nya està adscrita al departament competent en matè-
ria d’Administració local. Està integrada, sota la pre-
sidència de la persona titular del departament, per un 
nombre igual de representants de l’Administració de la 
Generalitat i dels ens locals. La designació de repre-
sentants dels ens locals correspon a les associacions 
d’ens locals, d’acord amb la seva representativitat.

3. La Comissió es reuneix, convocada pel president o 
presidenta, a iniciativa pròpia o a sol·licitud de la re-
presentació local. Els acords s’adopten per consens 
entre les dues representacions i la voluntat de la re-
presentació local s’obté per majoria absoluta dels seus 
membres.
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Títol V. Estatut dels representants locals

Capítol I. Àmbit d’aplicació

Article 85. Àmbit d’aplicació

1. Es consideren representants locals, als efectes del 
que preveu aquest títol, els membres electes de les en-
titats locals regulades en aquesta Llei.

2. Aquest títol també és d’aplicació supletòria als con-
sellers metropolitans, en allò que no estigui previst en 
la llei de creació de l’àrea metropolitana.

Capítol II. Drets i deures dels representants 
locals i llurs garanties

Article 86. Dret a la informació 

1. Tot representant local té dret a accedir a aquella in-
formació que, segons les lleis, sigui pública i aquella 
altra que sigui necessària per al desenvolupament de 
llurs funcions. La resolució denegatòria de la petició 
d’informació pels motius establerts en les lleis reque-
rirà, en tot cas, l’informe preceptiu previ del secretari 
de l’ens local.

2. Quan les dades, informes o documents estiguin sub-
jectes a límits legals d’informació, s’haurà de perme-
tre l’accés parcial als continguts no protegits.

Article 87. Dret a rebre informació jurídica  
i tècnica

En les condicions que determini el reglament orgànic, 
els representants locals tenen dret a rebre dels serveis 
de l’ens local, la informació jurídica i tècnica necessà-
ria per complir les seves tasques.

Article 88. Drets i deures amb relació  
als processos de presa de decisió en el ple  
i en comissió

1. Els representants que, d’acord amb la llei i el regla-
ment orgànic, han promogut una sessió extraordinària 
del ple o de la comissió han de proposar l’ordre del dia 
de la sessió.

2. Una quarta part dels representants locals o dos 
grups poden sol·licitar compareixences al ple o a les 
comissions, d’acord amb el que disposi el reglament 
orgànic. Les compareixences del personal directiu, 
funcionarial o laboral de l’ens local i dels organismes, 
les empreses i les entitats que en depenen estaran con-
dicionades a l’autorització de la presidència de l’ens 
local.

3. Els representants locals poden delegar el seu vot en 
les sessions dels òrgans col·legiats, en cas de permís 
per causa de maternitat, paternitat o baixa per malaltia 
greu mèdicament acreditada.

4. Una quarta part dels representants o dos grups po-
den sol·licitar la creació de comissions, grups de tre-
ball o altres òrgans.

Article 89. Retribució dels representants 
locals

1. Els representants tenen dret a rebre les percepcions 
econòmiques pel compliment de les seves funcions 
d’acord amb les lleis i les disposicions locals.

2. Les disposicions locals relatives a la determinació 
de les retribucions, assistències i indemnitzacions són 
competència del ple. Aquestes disposicions seran pú-
bliques i accessibles.

3. La llei de pressupostos de la Generalitat fixarà anu-
alment els límits màxims de les retribucions i drets 
d’assistència anuals a percebre pels representants lo-
cals a Catalunya. Aquests límits s’han de fonamentar 
en els criteris següents: 

– Tipus d’ens local.

– Població.

– Circumstàncies econòmiques de l’ens local, en espe-
cial la capacitat financera.

– Tasques i funcions assignades al representant local.

4. La llei de pressupostos determinarà anualment la 
quantitat màxima que cada ens local podrà destinar a 
la totalitat de les retribucions dels representants locals 
mitjançant la fixació d’un percentatge màxim sobre 
els ingressos ordinaris de l’ens, d’acord amb el darrer 
pressupost liquidat.

5. La percepció de retribucions en règim de dedicació 
exclusiva o parcial amb càrrec als pressupostos d’un 
ens local serà incompatible amb la percepció de drets 
d’assistència als òrgans col·legiats de la mateixa entitat 
o dels seus organismes dependents o adscrits, inclosos 
els de naturalesa empresarial. Els drets d’assistència 
a òrgans col·legiats d’altres administracions o organis-
mes tindran un límit màxim del trenta per cent de les 
retribucions que corresponguin a la dedicació exclusi-
va a l’ens de procedència.

6. Les quanties que s’estableixin en concepte de drets 
d’assistència a les sessions d’un òrgan col·legiat seran 
iguals per a tots els seus membres.

Article 90. Registre d’interessos

1. El Registre d’interessos dels representants locals, 
que integrarà el Registre d’activitats i de béns, és pú-
blic i es pot consultar d’acord amb el que determinen 
la legislació sobre transparència i accés a la informa-
ció pública i el reglament orgànic.

2. El Registre d’interessos està sota la responsabilitat 
directa del secretari o secretària de l’ens local.
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Capítol III. Grups polítics locals

Article 91. Els grups polítics locals

1. Tots els grups polítics tenen els mateixos drets.

2. Els representants locals no adscrits conservaran 
els seus drets individuals, però no adquiriran cap dret 
propi dels grups que els suposi una millora respecte de 
la situació de pertinença al grup polític d’origen.

3. Cada grup nomena els membres que l’han de repre-
sentar, incloent-hi preceptivament el portaveu.

Article 92. Funcions dels grups polítics locals

Correspon als grups polítics locals: 

Expressar la seva posició en les sessions i debats del 
ple i de les comissions.

Presentar propostes al ple o a les comissions per ser 
debatudes i votades, d’acord amb el reglament orgà-
nic.

Sol·licitar compareixences de persones i entitats a les 
comissions d’acord amb el que disposa aquesta Llei i 
el reglament orgànic. Les compareixences del perso-
nal directiu, funcionarial o laboral de l’ens local i dels 
organismes, les empreses i les entitats que en depenen 
estaran condicionades a l’autorització de la presidèn-
cia de l’ens local.

Impugnar els actes, acords i resolucions de l’ens local 
quan hi hagi legitimació per fer-ho.

Les altres facultats que els atribueixi el reglament or-
gànic.

Títol VI. Transparència, accés a la informació 
pública i bona administració

Capítol I. Transparència i informació pública

Article 93. Obligacions de transparència

1. Els ens locals han de difondre de manera veraç i ob-
jectiva la informació pública d’interès general perquè 
els ciutadans puguin conèixer l’actuació i el funciona-
ment de l’ens i exercir el control de la seva actuació.

2. La informació subjecta al règim de transparència ha 
de comprendre, com a mínim: 

a) l’organització i l’estructura administrativa de l’ens 
local

b) la gestió econòmica i pressupostària i del patrimoni

c) les decisions d’especial rellevància jurídica

d) la plantilla, la relació de llocs de treball i el règim 
retributiu

e) els convenis i els contractes

f) la informació relativa a la participació de l’ens en 
consorcis, mancomunitats i altres organismes de ges-
tió comuna o de cooperació

g) les convocatòries i l’atorgament de subvencions i 
ajuts públics

h) els procediments administratius relacionats amb 
l’exercici de les seves competències

i) els informes, estudis, plans, programes i memòries 
generals

j) les dades relatives als procediments d’accés a l’ocu-
pació pública a l’ens local

k) el resultat de les avaluacions previstes en l’article 37.

3. El deure de transparència inclou en tot cas les ma-
tèries i actuacions la publicitat de les quals s’estableix 
expressament per una norma.

Article 94. Portal de la transparència

1. Els municipis i entitats municipals descentralitza-
des de més de 5.000 habitants, les comarques i les ve-
gueries han de disposar d’un portal de la transparència 
per donar compliment a les obligacions de transparèn-
cia. El portal s’ha de configurar com una plataforma 
electrònica de publicitat a Internet, ha de ser fàcilment 
identificable i n’ha de permetre als ciutadans la con-
sulta àgil i ràpida.

2. Els portals de la transparència han de garantir que 
la informació es difongui de manera constant i actua-
litzada i el seu contingut ha d’estar organitzat temàti-
cament i cronològicament, incorporant-hi índexs i gui-
es de consulta.

3. Els portals de la transparència dels ens locals s’han 
d’integrar en el Portal de la transparència de la Ge-
neralitat d’acord amb els criteris de coordinació esta-
blerts per decret.

Article 95. Dret d’accés a la informació pública

1. Els ciutadans tenen dret a accedir a la informació 
pública dels ens locals, a títol individual o en nom i 
representació de qualsevol persona jurídica legalment 
constituïda.

2. L’exercici d’aquest dret no es pot condicionar a la 
concurrència d’un interès personal, no està subjecte a 
motivació, ni requereix la invocació de cap norma.

3. El dret d’accés inclou la informació elaborada per 
l’Administració i la que tingui en el seu poder com a 
conseqüència de l’activitat o l’exercici de les seves fun-
cions.

4. El dret d’accés a la informació pública inclou qual-
sevol forma o suport en el qual la informació hagi estat 
elaborada o es conservi.
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Article 96. Garanties i límits del dret d’accés  
a la informació pública

1. L’accés a la informació pública està limitat per la 
preservació dels drets i interessos públics o de terceres 
persones que, d’acord amb la llei, poden justificar la 
denegació de l’accés o la seva restricció. En qualsevol 
cas, l’exercici d’aquest dret s’haurà de dur a terme amb 
criteris de racionalitat que no comprometin el funci-
onament ordinari dels serveis administratius de l’ens 
local.

2. Els ens locals han d’adoptar les mesures organitzati-
ves i procedimentals necessàries per fer efectiu el dret 
d’accés a la informació pública i garantir-ne el com-
pliment.

3. L’accés a la informació pública és gratuït quan es 
consulti en el lloc on es trobi dipositada, o si es lliu-
ra en format electrònic, sens perjudici en aquest últim 
cas de la possibilitat que el lliurament estigui subjecte 
a taxa per raó dels costos d’emissió de la informació.

Article 97. Cooperació i coordinació local  
i amb la Generalitat de Catalunya

1. Les comarques i, si escau, les vegueries poden assu-
mir les obligacions de transparència i d’accés a la in-
formació pública dels seus municipis, en l’exercici de 
les funcions de cooperació i assistència municipal que 
preveu aquesta Llei.

2. Els ens locals poden complir les seves obligacions 
de transparència per mitjà del Portal de la transparèn-
cia de la Generalitat, mitjançant el conveni de coope-
ració corresponent.

3. Aquesta cooperació també pot incloure l’adscrip-
ció al procediment especial de reclamacions en matè-
ria d’accés a la informació pública que s’estableixi en 
l’àmbit de la Generalitat.

Article 98. Principis del govern obert

1. Els ens locals han d’ajustar la seva actuació al prin-
cipi de govern obert. S’entén per govern obert el capte-
niment de la gestió i de l’actuació pública fonamentat 
en els principis següents: 

a) el diàleg permanent entre l’Administració i els ciu-
tadans

b) la participació i col·laboració ciutadana en la defini-
ció de les polítiques públiques 

c) el foment de la transparència i de l’accés a la infor-
mació com a condició necessària per a la participació

d) el rendiment de comptes i l’assumpció de responsa-
bilitat davant els ciutadans, per part de les autoritats 
locals i els càrrecs directius

e) el foment de l’accés electrònic a l’Administració en 
tots els àmbits de relació.

2. Els ens locals impulsaran el govern obert per mitjà 
dels instruments de transparència i els que permetin la 
millor interrelació amb els ciutadans i, especialment, 
els de caràcter participatiu.

Article 99. Codi de conducta dels membres 
electes i càrrecs directius

1. Els representants locals i els càrrecs directius dels 
ens locals han d’ajustar la seva actuació als principis 
ètics i regles de conducta establerts per la legislació 
sobre transparència, accés a la informació pública i 
bon govern.

2. Els representants locals i els càrrecs directius dels 
ens locals estan subjectes al règim d’incompatibilitat 
que determinin les lleis i a les obligacions de decla-
ració d’activitats, patrimonial i d’interessos establerts 
per la llei, que tenen el caràcter de públiques.

Capítol II. El síndic municipal de greuges

Article 100. Funció del síndic municipal  
de greuges

1. El síndic/a municipal de greuges vetlla en l’àmbit 
municipal per la protecció i defensa dels drets cons-
titucionals, estatutaris i legals dels veïns. Vetlla espe-
cialment perquè es compleixin els principis de trans-
parència, accés a la informació, bona administració i 
participació ciutadana.

2. Per dur a terme la seva funció pot supervisar: 

– L’administració municipal.

– Els organismes dependents o vinculats a l’adminis-
tració municipal.

– Les empreses municipals de capital totalment o par-
cialment públic.

– Les empreses privades que duguin a terme activitats 
o prestin serveis públics municipals.

– Les empreses privades pel que fa a l’aplicació de 
subvencions, ajuts o recursos municipals.

– Tots aquells organismes que exerceixin per delega-
ció competències locals.

Article 101. Establiment de l’òrgan, elecció  
i durada del càrrec

1. Els municipis amb una població superior a 5.000 
habitants poden establir l’existència de l’òrgan uniper-
sonal del síndic municipal de greuges i regular-ne l’es-
tatut, si ho decideix el ple per majoria absoluta. Aquest 
càrrec serà honorífic i no retribuït.

2. El síndic/a municipal de greuges és escollit pel ple 
del municipi, a proposta de l’alcalde o alcaldessa des-
prés de les consultes prèvies als grups i les entitats ciu-



9 de setembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 141

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 28

tadanes del municipi. Per a l’elecció, cal assolir una 
majoria absoluta.

3. El càrrec de síndic/a municipal de greuges té una 
durada de cinc anys, prorrogables per nous períodes 
de la mateixa durada per acord de la majoria prevista 
en l’apartat anterior.

4. El síndic/a municipal de greuges presentarà anual-
ment davant el ple municipal la memòria de les seves 
actuacions referides a l’any anterior.

Article 102. Incompatibilitats, suspensió  
i cessament

1. El càrrec de síndic/a municipal és incompatible amb 
pertànyer a un partit polític; càrrec públic; funcions 
directives en sindicats o associacions empresarials; 
funcions administratives al servei del municipi, orga-
nismes públics municipals o empreses amb participa-
ció municipal; qualsevol activitat professional, mer-
cantil o laboral que comporti una relació contractual 
amb el municipi o conflicte d’interessos amb l’admi-
nistració municipal, i qualsevol altra activitat pública 
o privada que posi en qüestió la independència i objec-
tivitat de la seva tasca.

2. El síndic/a municipal cessa per renúncia expressa; 
transcurs del temps pel qual fou elegit; mort; incapaci-
tat sobrevinguda; condemna ferma per delicte dolós, o 
negligència en l’exercici de les seves funcions.

3. El cessament per la negligència notòria en el com-
pliment dels deures inherents al càrrec només podrà 
ser exigit pel ple municipal, si ho acorda la majoria ab-
soluta dels regidors, en un debat específic on el síndic 
pot assistir i té dret a intervenir abans de la votació.

Article 103. Relació i col·laboració  
amb el Síndic de Greuges de Catalunya

1. Els síndics municipals de greuges col·laboraran amb 
el Síndic de Greuges de Catalunya, d’acord amb el 
que preveu la llei que regula aquesta institució. Amb 
aquest efecte, podran subscriure convenis.

2. Els síndics municipals podran donar trasllat de les 
queixes al Síndic de Greuges de Catalunya quan la se-
va naturalesa ho requereixi.

Títol VII. Participació ciutadana

Article 104. Dret a la participació ciutadana

1. Els ciutadans tenen dret a participar, individualment 
i col·lectivament per mitjà d’entitats de caràcter repre-
sentatiu, en la definició i aplicació de les polítiques pú-
bliques locals.

2. El dret de participació i col·laboració permet als 
ciutadans, amb caràcter general, presentar propostes, 
fer suggeriments i expressar opinions a l’Administra-
ció pública local sobre qualsevol assumpte de la se-

va competència, amb l’obligació de l’Administració de 
donar al ciutadà una resposta motivada.

3. Els drets de participació es poden exercir davant els 
ajuntaments i també davant els consells de vegueria en 
el supòsit que preveu l’apartat 2 de l’article 107.

Article 105. Foment de la participació 
ciutadana

Els ens locals fomentaran la participació i col·laboració 
dels ciutadans en la presa de decisions públiques i en 
el seguiment i l’avaluació de la seva aplicació.

Article 106. Reglament de participació 
ciutadana

1. Els municipis i les entitats municipals descentralit-
zades de més de 5.000 habitants i les vegueries han 
de disposar d’un reglament de participació ciutadana 
d’acord amb les disposicions que s’inclouen en aquest 
títol.

2. Els ens locals utilitzaran prioritàriament els seus 
portals de transparència per garantir l’efectivitat dels 
drets i facilitar la participació ciutadana.

Article 107. Dret d’iniciativa

1. Els veïns que tinguin la condició de ciutadans de 
Catalunya disposen d’un dret d’iniciativa popular per 
presentar propostes. Les propostes han de referir-se 
necessàriament a competències de l’Administració lo-
cal a la qual s’adrecen.

2. El dret d’iniciativa inclou, en tot cas, la proposta 
d’iniciatives normatives. El reglament de participació 
ha d’establir el nombre mínim de signatures de suport 
per a aquest tipus d’iniciativa.

Article 108. Tramitació de la iniciativa  
i resolució

1. L’exercici del dret d’iniciativa obliga l’ens local a 
iniciar un procediment administratiu en el qual ha de 
valorar la proposta pel que fa a la seva oportunitat 
per a l’interès públic, la seva necessitat i els costos 
d’implementació. En aquest procediment serà obli-
gatori l’emissió d’un informe de legalitat i de via-
bilitat econòmica, tenint especialment en compte el 
principi d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat fi-
nancera.

2. La decisió s’ha d’adoptar, en el termini màxim 
de tres mesos, pel ple i haurà de ser motivada. Si en 
aquest termini no s’adopta i es notifica, s’entendrà de-
sestimada.

3. La resolució només podrà ser objecte de recurs fo-
namentat en la vulneració dels elements reglats aplica-
bles a l’exercici del dret, però no pel que fa a la decisió 
d’acceptar o no la iniciativa.
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Article 109. Dret de petició

Els veïns, tinguin o no la condició de ciutadans de Ca-
talunya, poden exercir davant els ens locals el dret de 
petició individual i col·lectiu, d’acord amb la llei orgà-
nica reguladora del dret de petició i el reglament de 
participació ciutadana.

Article 110. Garanties generals del dret  
de participació

Per tal de garantir l’efectivitat dels drets de participa-
ció, els ens locals han de: 

a) Donar informació prèvia i amb antelació suficient 
sobre les activitats i propostes relacionades amb l’ac-
ció política local.

b) Subministrar la informació que sigui necessària per 
a la seva deguda valoració, de forma adequada, siste-
màtica i intel·ligible.

c) Valorar el resultat dels processos participatius, en el 
moment de la presa de decisió.

d) Informar els ciutadans que han participat en el pro-
cés de les decisions adoptades i dels motius que les 
justifiquen.

Disposicions addicionals 

Primera. Mesures de redimensionament  
del sector públic local

1. Els municipis, les comarques, les vegueries i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona resten subjectes a les me-
sures de redimensionament del sector públic local 
establertes legalment amb la finalitat de donar com-
pliment als principis d’estabilitat pressupostària i sos-
tenibilitat financera. Aquestes mesures inclouen, en 
tot cas: 

a) la prohibició d’adquirir, constituir o participar en la 
constitució, directament o indirecta, de nous organis-
mes, entitats, societats, consorcis, fundacions, unitats 
i altres ens mentre tinguin en vigor un pla de saneja-
ment financer, economicofinancer o d’ajustament

b) l’obligació de dissoldre les entitats que desenvolupin 
activitats econòmiques que tinguin adscrites, als efec-
tes del Sistema europeu de comptes, quan es trobin en 
situació deficitària i aquesta situació no es pugui cor-
regir en els terminis legalment establerts.

2. Els organismes, entitats, societats, consorcis, fun-
dacions, unitats i altres ens que, als efectes del Siste-
ma europeu de comptes, estiguin adscrits o depenguin 
dels ens locals a què es refereix l’apartat 1, no podran 
constituir ni participar en la constitució ni adquirir no-
ves unitats, independentment de la seva classificació 
sectorial en termes de comptabilitat.

Segona. Mesures de foment de les fusions  
o agregacions municipals

1. El Govern de la Generalitat ha d’elaborar un progra-
ma específic per aplicar les mesures de foment de fusi-
ons i agregacions municipals previstes en la normativa 
de règim local de Catalunya.

2. Aquestes mesures s’han d’adreçar especialment als 
municipis de menys població que objectivament no 
disposin de les condicions necessàries per prestar els 
seus serveis mínims i obligatoris d’acord amb les exi-
gències dels principis d’estabilitat pressupostària i sos-
tenibilitat financera, eficiència i qualitat mínima dels 
serveis.

3. En l’elaboració del programa ha de participar la Co-
missió de Delimitació Territorial, mitjançant l’elabo-
ració d’un informe i la presentació de propostes.

4. Els municipis han de participar en l’elaboració del 
programa mitjançant les seves organitzacions associa-
tives i el Consell de Governs Locals.

Tercera. Incompatibilitats dels representants 
locals

En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, el Parlament haurà d’aprovar una llei 
que estableixi el règim d’incompatibilitats dels repre-
sentants locals de Catalunya.

Quarta. Règim especial de l’Aran 

En virtut del règim jurídic especial garantit per l’ar-
ticle 94 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, el 
Conselh Generau d’Aran és la institució de govern de 
l’Aran, que constitueix una entitat territorial singular 
dins de Catalunya. El Conselh Generau d’Aran es re-
laciona de manera bilateral amb l’Administració de la 
Generalitat, en els termes fixats per la legislació regu-
ladora del seu règim jurídic especial, respecte al qual 
aquesta Llei serà d’aplicació supletòria.

Cinquena. Règim especial de la ciutat  
de Barcelona

Les disposicions d’aquesta Llei són aplicables al mu-
nicipi de Barcelona en tot allò que no resulti incom-
patible amb el seu règim especial, s’hi oposi o el con-
tradigui.

Disposicions transitòries

Primera. Modificacions comarcals derivades  
de l’existència de l’Àrea Metropolitana  
de Barcelona

1. El Govern de la Generalitat ha d’iniciar, en el ter-
mini màxim d’un any a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, els procediments necessaris per a la 
modificació de les demarcacions comarcals afectades 
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per allò que preveu l’article 50 amb relació a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, d’acord amb el que esta-
bleix la legislació d’organització comarcal per a la mo-
dificació de les demarcacions comarcals. L’instrument 
que reguli el procediment incorporarà així mateix les 
disposicions relatives a la successió en drets i obliga-
cions de les comarques extingides, així com els meca-
nismes, condicions i terminis del traspàs dels mitjans 
personals i materials.

2. Als efectes previstos en l’apartat anterior, el proce-
diment haurà d’incloure la supressió del consell co-
marcal de la comarca del Barcelonès i la modificació 
dels consells comarcals de les comarques del Baix 
Llobregat, del Maresme i del Vallès Occidental.

Segona. Adaptació del mapa comarcal  
a les demarcacions veguerials

1. Un cop constituïts els consells de vegueries d’acord 
amb el que determina la disposició transitòria prime-
ra de la Llei de vegueries, el Govern haurà de pro-
cedir, en el termini màxim d’un any, a la revisió del 
mapa comarcal a l’efecte d’adaptar-lo a les demarcaci-
ons veguerials, d’acord amb el que preveu l’article 51 
d’aquesta Llei.

2. L’adaptació s’haurà de realitzar d’acord amb el pro-
cediment previst en la legislació d’organització comar-
cal per a la modificació de les demarcacions comar-
cals.

Tercera. Extinció i liquidació de les comunitats 
de municipis

1. Queden extingides les comunitats de municipis, 
amb efectes des de la data d’entrada en vigor d’aques-
ta Llei.

2. L’extinció comporta l’aplicació automàtica de les 
previsions del conveni o instrument de constitució de 
la comunitat per al cas de dissolució i liquidació.

3. En virtut de l’extinció, les funcions de la comunitat 
passen a ser exercides pels municipis que la integra-
ven, sens perjudici de l’aplicació, si escau, de les altres 
formes de prestació dels serveis municipals previstes 
en aquesta Llei.

Quarta. Règim transitori mentre  
no es constitueixin els consells de vegueria

1. Les referències que aquesta Llei fa a les vegueri-
es, consells de vegueria i consellers de vegueria, s’han 
d’entendre fetes, respectivament, a les províncies, di-
putacions i diputats provincials, mentre no es constitu-
eixin els consells de vegueria.

2. Mentre no es constitueixin els consells de ve-
gueria, les competències atribuïdes a les vegueries, 
d’acord amb l’article 65.1 d), e), f) i g) d’aquesta Llei, 
les exerciran com a competències pròpies els munici-

pis, d’acord amb el que disposen els articles 54 i 55 
d’aquesta Llei.

Cinquena. Adaptació de les entitats municipals 
descentralitzades

En el termini de dos anys a comptar de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, els municipis hauran d’adaptar el 
règim jurídic i de funcionament de les entitats muni-
cipals descentralitzades al que preveu el títol III, sens 
perjudici de l’aplicació de les normes de règim electo-
ral i les seves conseqüències en l’organització de l’en-
titat, que seran d’aplicació amb motiu de la primera 
convocatòria electoral que tingui lloc a partir de l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei.

Sisena. Dissolució de mancomunitats

En el termini de dos anys des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei s’hauran de dissoldre les mancomuni-
tats que tinguin com a objecte fundacional la prestació 
d’un servei inclòs en el pla o plans d’actuació comarcal 
de la comarca o comarques de què formin part.

En el mateix termini, s’hauran de dissoldre les manco-
munitats que tinguin com a objecte la prestació d’un ser-
vei que s’hagi establert en règim de gestió comuna en 
l’àmbit de la comarca o comarques de què formin part.

El mateix termini de dissolució serà d’aplicació en el 
cas que la gestió comuna o la inclusió del servei en el 
Pla d’actuació comarcal es produeixi de forma sobre-
vinguda amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aques-
ta Llei.

Aquest mateix, el règim de dissolució serà d’aplicació 
quan s’atribueixi una competència de la mancomunitat 
a una àrea metropolitana.

Setena. Dissolució de consorcis

En el termini de dos anys des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei s’hauran de dissoldre els consorcis que 
tinguin com a objecte activitats, obres, o serveis gesti-
onats en l’àmbit comarcal o previstos en el pla o plans 
d’actuació comarcal de la comarca o comarques de 
què formin part els municipis integrants del consorci.

El mateix termini de dissolució serà d’aplicació quan 
les causes indicades en el paràgraf anterior esdevin-
guin de forma sobrevinguda amb posterioritat a l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei.

Vuitena. Pla únic d’obres i serveis de Catalunya

El Pla únic d’obres i serveis de Catalunya s’integra en 
el Pla director d’inversions locals, com un dels seus 
programes específics.

Novena. Mesures de simplificació organitzativa

1. El Govern de la Generalitat, en el termini de sis me-
sos, farà una avaluació de les comissions i òrgans de 
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col·laboració, de caràcter general o sectorial, existents 
entre la Generalitat i els ens locals, als efectes d’esta-
blir la continuïtat d’aquelles que siguin imprescindi-
bles per raó de la seva naturalesa o funcions, i la su-
pressió i unificació en la Comissió Mixta de Govern 
Local de Catalunya de la resta.

2. Les comissions i òrgans suprimits es podran cons-
tituir com a grups de treball o subcomissions en el si 
de la Comissió Mixta de Govern Local de Catalunya.

3. La supressió a què es refereix l’apartat 1 podrà afec-
tar les comissions creades per llei. Amb aquest efecte, 
es deslegalitzen i passen a tenir rang reglamentari les 
normes legals que les regulen.

Desena. Reglament de participació ciutadana

El reglament de participació ciutadana previst en l’ar-
ticle 106 s’haurà d’aprovar en el termini màxim de dos 
anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. En el 
termini d’un any, els municipis que ja disposin de re-
glament de participació ciutadana l’hauran d’adaptar a 
allò que preveu aquesta Llei.

Disposició derogatòria

Amb efectes de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, que-
den derogats els preceptes següents: 

a) Del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització co-
marcal: art. 12, 14.1, 14.4, 16.2, 19, 20, 21, 22.1 i 22.2.

b) Del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya: art. 1, 2, 6, 9, 15, 59, 70, 71, 79 a 
83, ambdós inclosos, 115.1, 123 a 132, ambdós inclo-
sos, 141, 142, 163.3, 164.1, 166 i 270.

c) De la Llei 30/2010, de 3 d’agost, de vegueries: art. 22.

d) Les normes d’igual o inferior rang que s’oposin a 
les disposicions d’aquesta Llei, la contradiguin o si-
guin incompatibles amb el seu contingut.

Disposicions finals

Primera. Posició de la llei en el marc jurídic 
local

1. Aquesta Llei té la condició de llei de desenvolupa-
ment bàsic de l’Estatut, d’acord amb el que preveuen 
els articles 2.3 i 62.2 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya.

2. El contingut d’aquesta Llei no pot ser modificat di-
rectament o indirecta per una llei ordinària i, de ma-
nera especial, per les lleis cridades a desenvolupar-la.

3. Les lleis sectorials, quan regulin qüestions relatives 
als ens locals, s’han d’interpretar d’acord amb el que 
estableix aquesta Llei.

Segona. Autorització per a la refosa  
de la legislació local vigent

1. S’autoritza el Govern per refondre, en el termini d’un 
any, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, les dis-
posicions legals vigents en matèria de règim local.

2. L’autorització per a la refosa comprèn també les fa-
cultats de regularitzar, aclarir i harmonitzar les dis-
posicions afectades, i modificar, quan sigui necessari, 
l’ordenació sistemàtica dels preceptes dins el text únic.

3. El decret legislatiu resultant de la refosa tindrà la 
denominació de «Codi de dret local de Catalunya».

Tercera. Programa de reforma del mapa 
municipal

En el termini màxim de dos anys a partir de l’entra-
da en vigor d’aquesta Llei, el Govern aprovarà un pro-
grama de reforma del mapa municipal, on indicarà, 
d’acord amb aspectes geogràfics, històrics, econòmics 
i socials quines són les agrupacions voluntàries més 
aconsellables, a l’efecte d’implementar les mesures de 
foment de fusions i agrupacions.

Quarta. Constitució dels consells de vegueria

La constitució dels consells de vegueria es produi-
rà quan es compleixin les condicions previstes en la 
disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, de 3 
d’agost, de vegueries. En aquell moment, els consells 
de vegueria substituiran les diputacions provincials.

Cinquena. Habilitació reglamentària

S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions 
necessàries per al desplegament, l’execució i el com-
pliment d’aquesta Llei, que ha d’incloure, en tot cas, 
l’adaptació i actualització dels reglaments vigents en 
matèria local.

Sisena. Adaptació dels òrgans comarcals

Les modificacions que afecten els òrgans de go-
vern comarcals previstes en el capítol III del títol III 
d’aquesta Llei s’aplicaran a partir de les properes elec-
cions municipals.

Setena. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor al cap de sis mesos d’haver 
estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Antecedents del Projecte de Llei

1. Projecte de Llei de Governs Locals de Catalunya.

2. Avantprojecte inicial de Llei Governs Locals de Ca-
talunya.
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3. Acord del Govern pel qual s’aprova la memòria prè-
via a l’inici de la tramitació de l’avantprojecte de Llei 
Governs Locals de Catalunya.

4. Memòria general.

5. Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures 
proposades.

6. Memòria complementària d’avaluació de l’impacte 
de les mesures proposades.

7. Tràmit d’informació pública.

8. Tràmit d’audiència a les persones interessades.

9. Certificat de la Comissió de Govern Local.

10. Al·legacions de les entitats interessades.

11. Memòria relativa a les al·legacions formulades per 
les entitats interessades.

12. Informe interdepartamental d’impacte de gènere 
de l’Institut Català de les Dones i sol·licitud de dicta-
men del Consell de Governs Locals.

13. Informe de la Direcció General de Pressupostos 
del Departament d’Economia i Coneixement.

14. Informe jurídic preliminar de l’Assessoria Jurídica 
del Departament de Governació i Relacions Instituci-
onals.

15. Informe jurídic final de l’Assessoria Jurídica del 
Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals.

16. Diligència de 22 de juliol de 2013.

17. Certificats del Consell Tècnic.

18. Certificat de la sessió del Govern de la Generalitat 
de Catalunya.

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

Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres re-
creatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 200-00008/10

Text presentat
Reg. 32309 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.09.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: 

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya del dia 30 de juliol de 2013, s’ha pres, entre d’al-
tres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del conseller d’Economia i Coneixement, 
s’aprova l’Avantprojecte de llei de modificació de la 
Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius 
turístics i d’establiment de normes en matèria de tribu-
tació, comerç i joc, i s’autoritza el conseller perquè el 
presenti al Parlament, tot sol·licitant que es tramiti pel 
procediment d’urgència.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el 30 de juliol de 2013.

Barcelona, 30 de juliol de 2013

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius 
turístics i d’establiment de normes en matèria 
de tributació, comerç i joc

Preàmbul

La Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recrea-
tius turístics, es va dictar amb la finalitat d’impulsar 
l’oferta turística de Catalunya i preveu la creació de 
centres recreatius i turístics de concepció i tecnolo-
gia modernes; determina, entre d’altres, les condicions 
mínimes en relació amb el volum de la inversió, ser-
veis i activitats per desenvolupar; i també preveu la se-
va adjudicació a la iniciativa empresarial privada, mit-
jançant la convocatòria de concursos públics de lliure 
concurrència.

L’experiència acumulada des de la promulgació de la 
norma en va fer necessària la modificació per mitjà de 
la Llei 6/1994, de 19 de maig, de modificació parcial 
de la Llei 2/1989 esmentada. Aquesta modificació es 
va concretar en la introducció de mecanismes per afa-
vorir una millor gestió que permetés que les diferents 
activitats per desenvolupar en els centres recreatius 
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poguessin ser portades a terme per diferents persones, 
si bé sota un règim d’integració.

A l’empara de la normativa esmentada i d’acord amb 
el Decret 152/1989, de 23 de juny, es va convocar un 
concurs públic per a la instal·lació i construcció d’un 
centre recreatiu turístic a Vila-seca i Salou, l’adjudica-
ció del qual va donar lloc al centre actual.

En la línia d’impulsar l’oferta turística a Catalunya i 
afavorir nous projectes d’inversió en l’àmbit del centre 
que ja existeix, que s’adaptin a les noves demandes del 
mercat turístic, resulta necessari, en el moment actual, 
introduir les modificacions pertinents per tal d’ampli-
ar les activitats per desenvolupar en el centre recreatiu 
turístic de Vila-seca i Salou. Aquestes modificacions 
es concreten, fonamentalment, en el fet de permetre el 
desenvolupament en aquest centre d’activitats de jocs 
i apostes, la qual cosa comporta l’adaptació de la nor-
mativa reguladora de l’activitat esmentada per desen-
volupar en aquest centre, i de l’altra, de la seva tribu-
tació i les adaptacions i previsions urbanístiques i de 
comerç adients.

Així mateix, d’acord amb l’actual política en matèria 
de joc, s’estableix una limitació a la possibilitat d’am-
pliació o concessió de noves llicències, fora de l’àmbit 
del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou, per 
preservar els drets dels casinos de joc autoritzats a Ca-
talunya.

L’ordenació urbanística de les noves activitats de jocs 
i apostes l’ha de dur a terme el planejament urbanístic 
municipal, que, mitjançant la modificació oportuna, 
pot preveure una nova ordenació dels usos del sòl i 
dels aprofitaments amb subjecció als paràmetres es-
tablerts legalment, sense perjudici que es pugui efec-
tuar una reordenació global de l’àmbit del centre i 
establir altres paràmetres mitjançant un pla director 
urbanístic.

El text ha estat sotmès al Consell de Treball Econòmic 
i Social de Catalunya, que l’ha dictaminat el dia 19 de 
juliol de 2013, i alguns dels suggeriments exposats per 
aquest òrgan, s’hi han incorporat.

Aquesta Llei conté tres capítols, nou articles, cinc dis-
posicions addicionals i acaba amb una disposició dero-
gatòria i una disposició final.

Capítol I. Modificació de la Llei 2/1989, de 16  
de febrer, sobre centres recreatius turístics

Article 1

S’afegeix una disposició addicional a la Llei 2/1989, de 
16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, amb el 
text següent: 

«Disposició addicional

1. En l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca 
i Salou creat a l’empara d’aquesta Llei es mantenen les 

determinacions del Decret 152/1989, de 23 de juny, pel 
qual s’aprova la instal·lació d’un centre recreatiu turís-
tic a Vila-seca i Salou, modificat pel Decret 161/2003, 
de 23 de juny, amb les precisions següents: 

a) S’admeten les activitats de joc i apostes.

b) L’edificabilitat destinada a les activitats de jocs i 
apostes, als usos hotelers i als comercials és la que 
determina el planejament urbanístic. La superfície de 
sòl destinada als usos residencials, hotelers i de jocs i 
apostes no pot superar el 30% de la superfície total del 
centre recreatiu turístic.

c) Mitjançant la modificació del planejament urbanís-
tic municipal es pot establir una nova ordenació dels 
usos del sòl i dels aprofitaments amb subjecció als pa-
ràmetres que estableix aquesta Llei, amb respecte als 
usos hotelers temàtics vinculats al parc d’atraccions i 
els seus serveis complementaris, que tindran en la mo-
dificació una regulació pròpia.

2. No obstant el que estableix l’apartat 1, mitjançant 
un pla director urbanístic es pot reordenar l’àmbit del 
centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou i establir 
els paràmetres corresponents per als diferents usos ad-
mesos en el centre recreatiu turístic, inclosos els de 
jocs i apostes, sense subjecció als paràmetres que es-
tableix aquesta Llei i les disposicions reglamentàries 
que la desenvolupen. Aquest pla director pot classifi-
car i qualificar el sòl i establir la resta de determina-
cions en els termes que preveu l’article 56.6 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legis-
latiu 1/2010, de 3 d’agost.

3. En tot cas, no es poden ubicar parcs temàtics d’atrac-
cions, ni atraccions recreatives mecàniques ni serveis 
complementaris propis dels parcs temàtics d’atracció, 
fora de l’àrea del centre recreatiu turístic de Vila-seca 
i Salou, on s’ubica l’actual parc temàtic d’atraccions.»

Capítol II. Disposicions en matèria de tributació

Article 2

Es fa una redacció nova de la lletra b) de l’apartat 1 de 
l’article 33 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de 
mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, 
que queda de la manera següent: 

«b) Regles especials: 

En els supòsits que es detallen a continuació, la base 
imposable és la que s’indica per a cada modalitat que 
s’esmenta: 

– En els casinos de joc, la base imposable està consti-
tuïda per l’import dels ingressos bruts que els casinos 
obtenen procedents del joc.

A més, s’apliquen les regles següents: 

1. No es computa com a ingrés l’import abonat per 
l’entrada a les sales de joc.
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2. En el supòsit de casinos l’activitat dels quals inclo-
gui el bingo, el bingo electrònic, l’ús de qualsevol tipus 
de màquina o dispositiu electrònic o informàtic apte 
per al joc, així com jocs a través d’Internet o per mit-
jans telemàtics, l’import dels ingressos derivats dels 
jocs esmentats, un cop descomptada la quantia dedica-
da a premis, forma igualment part de la base imposa-
ble de la taxa referida a l’activitat de casino.

3. En el supòsit de casinos l’activitat dels quals inclo-
gui la celebració i organització d’apostes en qualsevol 
modalitat, l’import dels ingressos derivats d’aquest 
joc, un cop descomptada la quantitat dedicada a pre-
mis, forma igualment part de la base imposable. En 
aquest cas, no s’exigeix per a les apostes la taxa sobre 
rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries.

4. La base imposable determinada d’acord amb les lle-
tres anteriors es redueix en l’import de les pèrdues per 
deteriorament dels crèdits concedits als jugadors i uti-
litzats en els jocs autoritzats als casinos. Es consideren 
pèrdues per deteriorament dels crèdits les que tenen el 
caràcter de deduïbles a l’efecte de l’impost sobre so-
cietats.

5. La base imposable es determina en règim d’estima-
ció directa. El subjecte passiu queda obligat a presen-
tar l’autoliquidació en la forma i terminis que es deter-
minin reglamentàriament.

– En el joc del bingo, la base imposable és la suma to-
tal del que satisfan els jugadors per l’adquisició dels 
cartons o el valor facial dels cartons, llevat del bin-
go electrònic, en què ho és l’import jugat un cop des-
comptada la quantitat destinada a premis.

– En els jocs que s’efectuïn per mitjà d’Internet o per 
mitjans telemàtics, la base imposable està constituïda 
per les quantitats que els jugadors dediquen a la seva 
participació en el joc, un cop descomptada la quantitat 
destinada a premis.»

Article 3

Es fa una redacció nova de la lletra c) de l’apartat 2 de 
l’article 33 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de 
mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, 
que queda de la manera següent: 

«c) El tipus impositiu aplicable als casinos de joc és 
del 10 per 100.»

Capítol III. Disposicions en matèria de joc  
i apostes

Article 4. Règim jurídic aplicable als casinos 
autoritzats en els centres recreatius turístics

És d’aplicació la normativa que, amb caràcter general, 
ha dictat la Generalitat de Catalunya en relació amb 
l’organització, explotació i pràctica de les activitats de 
joc i apostes, a la realitzada per les empreses que si-

guin titulars de les autoritzacions de jocs en els centres 
recreatius turístics, llevat del que es disposa en aquest 
capítol.

Article 5. Empreses titulars d’autoritzacions 
per a la realització de jocs en els centres 
recreatius turístics

1. En els centres recreatius turístics només poden orga-
nitzar, explotar i practicar les activitats de joc i apostes 
a què es refereix aquesta Llei les entitats següents: 

a) La titular de l’autorització del centre recreatiu tu-
rístic o empreses participades per la titular i incloses 
en l’autorització del centre recreatiu turístic que hagin 
obtingut l’autorització administrativa prèvia de l’òrgan 
competent en matèria de joc de la Generalitat de Cata-
lunya per operar en aquests centres recreatius turístics, 
en els termes i condicions establerts en aquesta norma 
i en les seves disposicions de desenvolupament.

b) Les persones jurídiques que obtinguin autorització 
administrativa prèvia de l’òrgan competent en matè-
ria de joc de la Generalitat de Catalunya per operar 
en aquests centres recreatius turístics en els termes i 
condicions establerts en aquesta norma i en les seves 
disposicions de desenvolupament.

2. En cap cas, no poden ser titulars de les autoritzaci-
ons per al desenvolupament dels jocs i apostes en cen-
tres recreatius turístics les persones jurídiques en què 
figurin com a socis, directius, representants o admi-
nistradors, persones que es trobin en alguna de les cir-
cumstàncies que s’esmenten tot seguit, ni tampoc les 
persones jurídiques que es trobin incurses en alguna 
d’aquestes circumstàncies: 

a) Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma 
dins dels cinc anys anteriors a la data de la sol·licitud 
d’autorització per delicte de falsedat, contra les perso-
nes, contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic o con-
tra la hisenda pública i la Seguretat Social, així com 
per qualsevol infracció penal derivada de la gestió o 
explotació de jocs no autoritzats.

b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, 
haver estat declarades insolvents en qualsevol proce-
diment, trobar-se declarades en concurs, llevat que en 
aquest hagi adquirit eficàcia un conveni, estar subjec-
tes a intervenció judicial o haver estat inhabilitades 
conforme amb la normativa concursal, sense que hagi 
conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència 
de qualificació del concurs.

c) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma, en 
els dos últims anys, per tres o més infraccions molt 
greus per incompliment de la normativa en matèria de 
joc, tant estatal com autonòmica.

d) Figurar com a socis o administradors que ho hagin 
estat d’empreses que mantinguin deutes amb la Gene-
ralitat de Catalunya per impostos específics sobre el 
joc o apostes.
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e) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma 
per tres o més infraccions greus en els últims dos anys 
per incompliment de la normativa tributària específica 
sobre el joc o apostes.

f) No trobar-se al corrent del compliment de les obli-
gacions tributàries estatals, autonòmiques, locals i de 
Seguretat Social.

Article 6. Dels establiments de joc

Sens perjudici de les disposicions que siguin d’aplica-
ció amb caràcter general, les àrees dedicades al joc es 
poden veure des d’altres zones d’un centre recreatiu 
turístic i és igualment possible l’ús de màquines o jocs 
amb sons.

Article 7. Regulació específica dels casinos 
situats en un centre recreatiu turístic

1. La regulació específica dels casinos en els centres 
recreatius turístics l’ha de fixar l’òrgan competent en 
matèria de joc que, en tot cas, ha de considerar el se-
güent: 

a) Les entitats titulars dels centres recreatius turístics 
estan facultats per requerir la identificació de les per-
sones que hi accedeixin, amb la finalitat de verificar 
les condicions previstes en les lletres següents.

L’anterior s’entén sense perjudici de l’obligació d’iden-
tificar les persones quan s’estableix en la normativa de 
prevenció de blanqueig de capitals.

b) Els menors i les persones incapacitades no poden 
accedir a la pràctica de jocs de sort, envit o atzar en 
què s’arrisquen quantitats de diners o objectes eco-
nòmicament avaluables, l’ús de màquines recreatives 
amb premi i la participació en apostes i, en qualsevol 
cas, han de tenir prohibida l’entrada als espais que s’hi 
dediquen específicament en els centres recreatius tu-
rístics.

A aquest efecte, s’adoptaran totes les mesures de con-
trol que siguin necessàries per tal d’evitar l’entrada 
o circulació dels menors i persones incapacitades en 
els espais dedicats a les activitats de joc descrites en 
l’apartat anterior.

c) Les persones inscrites en els registres de persones 
que tenen prohibit l’accés a establiments de joc, no po-
den accedir a les zones dels centres recreatius turístics 
on s’hi realitzen activitats de joc.

d) Les entitats titulars dels centres recreatius turístics 
han de comunicar a l’òrgan competent de la Generali-
tat de Catalunya en matèria de joc els mitjans tècnics 
i humans de què es disposa per donar compliment al 
que preveuen els punts b) i c) d’aquest apartat.

L’incompliment dels apartats b) i c) esmentats dóna 
lloc a l’obertura del corresponent expedient sanciona-
dor per incompliment del que disposa l’article 3 de la 

Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim san-
cionador en matèria de joc.

e) Els titulars o operadors han d’exercir el dret d’ad-
missió als centres recreatius turístics i, en particular, 
a les àrees de joc.

f) S’ha d’atendre l’obligació d’informació i publicitat 
de les normes i condicions dels jocs, de manera que 
s’asseguri el seu coneixement per part de les persones 
usuàries.

g) S’ha d’establir un sistema de seguretat que atorgui 
la transparència i certesa necessàries a les persones 
usuàries en el desenvolupament de les activitats de joc 
i un control efectiu per part de l’òrgan competent de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de joc.

2. Les regles bàsiques de tots els jocs han de preveure 
específicament una norma segons la qual tant l’enti-
tat autoritzada com els jugadors han de fer les recla-
macions relacionades amb la seva participació en els 
jocs davant de l’òrgan competent en matèria de joc de 
la Generalitat de Catalunya. Aquestes reclamacions es 
les ha de resoldre l’òrgan esmentat, segons el procedi-
ment que s’estableixi.

3. Quan es comprovi que una persona ha obtingut un 
premi sense tenir dret a jugar per la seva edat o limita-
cions en la seva capacitat d’obrar, el titular del centre 
recreatiu turístic ha de posar el premi a disposició del 
l’òrgan competent en matèria de joc de la Generalitat 
de Catalunya, que n’ha de determinar la destinació, se-
gons les circumstàncies que es presentin, però sense 
que es pugui lliurar, en cap cas, a la persona esmen-
tada.

Si aquest supòsit es dóna per causes imputables a les 
entitats titulars dels centres recreatius turístics, l’òrgan 
competent de la Generalitat de Catalunya en matèria 
de joc iniciarà el corresponent expedient sancionador, 
d’acord amb el que preveu la Llei 1/1991, de 27 de fe-
brer, reguladora del règim sancionador en matèria de 
joc.

Article 8. Contractes de crèdit destinats  
a la realització d’activitats de joc  
en els centres recreatius turístics

S’autoritza els operadors de casinos en els centres re-
creatius turístics la concessió d’operacions de crèdit a 
jugadors, en els termes i condicions regulats en la nor-
mativa aplicable.

Article 9. Règim jurídic dels participants  
i persones usuàries

1. Les persones usuàries i participants en les activitats 
de joc i apostes dels centres recreatius turístics tenen 
els drets següents: 

a) Dret a acabar la partida iniciada de què es tracti, 
d’acord amb les regles que regulen el joc corresponent.
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b) Dret a cobrar els premis que els puguin correspon-
dre, de conformitat amb la normativa del joc corres-
ponent.

c) Dret a obtenir informació clara i veraç sobre les re-
gles dels jocs que es practiquin.

d) Dret a la transparència en el desenvolupament dels 
jocs.

e) Dret a formular les reclamacions que estimin opor-
tunes, d’acord amb les regles previstes per a cada joc.

f) Dret que els sigui negada la participació en activi-
tats de joc i atzar per estar inscrits al registre de per-
sones que tenen prohibit l’accés a establiments de joc, 
quan siguin identificats com a tals.

g) Dret a conèixer la identitat de l’operador de la lli-
cència de joc en cas de reclamacions o possibles in-
fraccions.

h) Dret a rebre informació sobre la pràctica responsa-
ble del joc.

2. Les persones usuàries i participants en les activitats 
de joc que es desenvolupin en els centres recreatius tu-
rístics previstos en aquesta Llei tenen les obligacions 
següents: 

a) No alterar el desenvolupament normal dels jocs.

b) Complir amb les normes i regles que, en relació 
amb els participants o visitants, s’estableixin pels res-
pectius establiments de joc i per l’òrgan competent en 
matèria de joc de la Generalitat de Catalunya.

c) Identificar-se davant dels establiments de jocs en els 
termes que estableix aquesta Llei o la normativa de 
desenvolupament o que puguin ser acordats per l’òr-
gan competent en matèria de joc de la Generalitat de 
Catalunya.

Disposicions addicionals

Primera

Mitjançant aquesta Llei es delimita la ubicació de 
nous casinos de joc en el centre recreatiu turístic de 
Vila-seca i Salou, per la qual cosa, i sense perjudici 
del reconeixement dels drets dels casinos actualment 
existents a Catalunya en els termes previstos en les se-
ves respectives autoritzacions d’obertura i funciona-
ment, no es poden ampliar ni concedir altres llicèn-
cies per l’explotació de casinos de joc fora de l’àmbit 
d’aquest centre.

Segona

En el marc de la normativa aplicable en matèria 
de joc i apostes i d’acord amb el que es disposa en 
aquesta Llei, el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya impulsarà un o més concursos públics per tal 
d’atorgar, en l’àmbit del centre recreatiu turístic Vila-

seca i Salou, fins a un màxim de sis llicències per a 
casinos de joc.

Tercera

Són d’aplicació als casinos de joc, regulats en el De-
cret 204/2001, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Re-
glament de casinos de joc, les disposicions d’aquesta 
Llei en relació amb els contractes de crèdit destinats a 
la realització d’activitats de joc.

Quarta

D’acord amb el que preveu la disposició addicional se-
gona del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’or-
denació dels equipaments comercials, els usos comer-
cials dins el perímetre del centre recreatiu i turístic 
delimitat en l’annex 1 del Decret 152/1989, de 23 de 
juny, pel qual s’aprova la instal·lació d’un centre recre-
atiu turístic a Vila-seca i Salou, queden exclosos dels 
criteris de localització establerts a la legislació secto-
rial vigent en matèria d’equipaments comercials i es 
poden materialitzar d’acord amb el que determini el 
planejament urbanístic corresponent.

Cinquena

A l’efecte de la legislació en matèria d’horaris comer-
cials, es considera zona turística durant tot l’any la 
continguda al perímetre del centre recreatiu i turístic 
delimitat en l’annex 1 del Decret 152/1989, de 23 de 
juny, pel qual s’aprova la instal·lació d’un centre recre-
atiu turístic a Vila-seca i Salou.

Disposició derogatòria

Es deroguen les lletres b i c de l’article 5.2.2 del Decret 
152/1989, de 23 de juny, pel qual s’aprova la instal·lació 
d’un centre recreatiu turístic a Vila-seca i Salou, així 
com qualsevol altra disposició d’igual o d’inferior rang 
que s’oposi al que estableix aquesta Llei o hi sigui in-
compatible.

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya, llevat del que es disposa al capítol II en matèria 
de tributació i a la disposició addicional tercera, que 
entraran en vigor a partir del dia que s’iniciïn les acti-
vitats de jocs i apostes en el primer casino situat en el 
centre recreatiu turístic.

Antecedents del Projecte de llei

1. Text del Projecte de Llei aprovat pel Govern en la 
sessió 30.07.2013.
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2. Acord del Govern d’11.06.2013 que aprova la me-
mòria prèvia de l’avantprojecte.

3. Versions de l’Avantprojecte de Llei:

– 1a versió de l’Avantprojecte vist apartat II del CT 
d’11.06.13 i que se sotmet a Informació pública i au-
diència.

– 2a versió de l’Avantprojecte recull al·legacions au-
diència i informació pública i se sotmet a dictamen 
CTESC.

– 3a versió de l’Avantprojecte que recull dictamen del 
CTESC i es sotmet a l’apartat IV del CT de 23.07.13 i 
Govern de 30.07.13.

4. Memòria general.

5. Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures.

– Ampliació de la Memòria d’avaluació d’impacte.

6. Informe jurídic preliminar.

7. Certificat del Consell Tècnic apartat II sessió del 
12.06.13.

8. Informació pública i audiència. 

– Edicte d’11.06.13 (DOGC de 13.06.12). Certificat del 
Servei d’Organització.

– Escrits a les entitats en tràmit audiència.

– Certificat Servei d’Organització.

– Observacions interdepartamentals: Departament de 
Benestar Social i Família.

– Al·legacions presentades en tràmit d’informació pú-
blica: 

• Senyor Fernando Camon Fernández de Avila presen-
tades 18.06.13.

• Escrit casinos presentat 02.07.2013.

• Grup Parlamentari d’ICV-EUiA, presentades al re-
gistre general del Parlament el 02.07.13.

– Al·legacions presentades en tràmit d’audiència.

• PAESA en data 28.6.2013.

• Mediterranea Beach&Golf Gommunity presentades 
en data 03.07.13.

9. Memòria de les observacions i al·legacions presen-
tades.

10. Informe de la Direcció General de Pressupostos.

11. Certificat del Consell Tècnic apartat III en sessió 
del 09.07.13 previ CTESC el 12.07.11.

12. Dictamen del Consell de Treball Econòmic i Soci-
al de Catalunya.

– Valoració del dictamen.

13. Informe jurídic final.

14. Certificat Consell Tècnic apartat IV previ aprova-
ció pel Govern.

15. Informe de la Intervenció General.

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

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 32309).

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, 03.09.2013.

Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 200-00009/10

Text presentat
Reg. 32843 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.09.2013

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: 

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodu-
eix a continuació: 

«A proposta del conseller de la Presidència, s’aprova 
l’Avantprojecte de llei de l’acció exterior de Catalunya, 
i s’autoritza l’esmentat conseller perquè el presenti al 
Parlament.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el 27 d’agost de 2013.

Barcelona, 27 d’agost de 2013

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de llei de l’acció exterior  
de Catalunya

Preàmbul 

El Govern de la Generalitat, des de sempre, ha avançat 
amb la voluntat de projectar Catalunya com a un país 
de prestigi, d’excel·lència i de qualitat. Un motor al sud 
d’Europa, amb capacitat per a interactuar amb els al-
tres territoris d’Europa i de la resta del món.
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A partir de les disposicions de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, el fet que la Generalitat de Catalunya 
desenvolupi una acció exterior ja no deriva tan sols 
d’una pràctica política, sinó que passa a tenir caràcter 
obligatori i configura un àmbit d’actuació legalment 
establert.

Aquesta llei ha de permetre seguir avançant cap a una 
acció exterior eficaç, coherent i coordinada amb el 
conjunt d’actors que actuen a l’escenari internacional, 
com també posicionar els interessos de Catalunya al 
món tot reforçant les relacions amb altres governs, or-
ganismes multilaterals, xarxes de cooperació i la par-
ticipació a la Unió Europea.

Actualment, tota agenda de creixement futur passa ne-
cessàriament per la potenciació de l’activitat exterior 
de l’economia. El sector exterior de Catalunya, a tra-
vés de les exportacions, el turisme i la inversió exte-
rior, permet fer de motor de l’activitat productiva en 
general, i quan convé, compensar les possibles con-
traccions que pateix l’economia catalana. En aquest 
sentit, aquesta llei ha de potenciar aquesta presència 
internacional de l’economia catalana amb la qual el 
Govern està compromès i obligat.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya aprovat el 2006 
ha permès donar cobertura de llei orgànica a l’acció 
exterior desenvolupada per les administracions públi-
ques catalanes. I Catalunya, igual que altres ens ter-
ritorials dels estats del nostre entorn, ha incrementat 
progressivament les seves actuacions exteriors i comu-
nitàries, amb el recolzament clar de la jurisprudència 
del Tribunal Constitucional, que ha permès actuacions 
autonòmiques de rellevància exterior, en entendre que 
el desplegament de determinades competències auto-
nòmiques requereix aquest tipus d’actuacions (STC 
80/1993).

Com declara la Sentència del Tribunal Constitucional 
165/1994, de 26 de maig, no es pot identificar la ma-
tèria relacions internacionals amb tot tipus d’activitat 
amb un abast o una projecció exterior. Així es desprèn 
de la mateixa literalitat de la Constitució, com també 
de la interpretació ja efectuada per la jurisprudència 
del Tribunal Constitucional, en declarar que la dimen-
sió exterior d’un assumpte no pot servir per a realitzar 
una interpretació expansiva de l’article 149.1.3 CE que 
subsumeixi en la competència estatal tota mesura do-
tada d’una certa incidència exterior.

El procés de globalització política i econòmica ha pro-
piciat una forta evolució amb relació als actors en joc 
en l’àmbit de les relacions internacionals. No només 
s’ha incrementat la presència d’actors i entitats no es-
tatals del món econòmic amb cert poder en fòrums 
internacionals, sinó que també ha crescut el rol dels 
ens no estatals i de les representacions de la societat 
civil en contextos de forta projecció internacional tot 
difuminant, en certa mesura, el concepte de sobirania 
i trencant, implícitament, les regles de les relacions in-

ternacionals. En la mateixa línia, els constants canvis 
en el context de les relacions internacionals han fet de 
la diplomàcia pública un instrument cada vegada més 
reconegut en l’acció exterior dels països per la seva di-
mensió cultural i econòmica, i que cal també posar de 
relleu per la important tradició que té a Catalunya.

D’acord amb els preceptes del capítol II del títol V de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Generalitat par-
ticipa en els afers relacionats amb la Unió Europea que 
afecten les competències i els interessos de Catalunya tot 
participant en les institucions i els organismes europeus i 
en la formació de les posicions de l’Estat espanyol.

D’altra banda, el dret de la Unió Europea està plena-
ment integrat en l’ordenament jurídic català. Des de 
l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
s’ha produït una important evolució normativa en 
l’àmbit europeu, en concret amb les darreres modifi-
cacions del Tractat de la Unió Europea i del Tractat de 
funcionament de la Unió Europea. Cal, per tant, que la 
Generalitat continuï garantint la correcta transposició 
i aplicació de la normativa europea.

El desenvolupament normatiu de les disposicions es-
tatutàries facilitarà també l’establiment de directrius i 
mecanismes que permetin una millor coordinació in-
terna dels diferents departaments i organismes en ma-
tèria d’acció exterior, com també amb l’acció exterior 
d’altres Administracions i ens públics de Catalunya. 
L’objectiu final és, doncs, maximitzar la potencialitat 
dels instruments d’acció exterior i el posicionament de 
Catalunya a nivell internacional.

Títol preliminar 

Article 1. Objecte de la llei

Aquesta llei té per objecte definir l’àmbit d’aplicació, 
les línies generals d’actuació, les estructures organit-
zatives i els mecanismes de planificació, participació, 
gestió i seguiment de l’acció exterior de Catalunya, per 
tal d’assolir, sota la direcció, la coordinació i l’orienta-
ció del Govern, la màxima promoció i projecció exte-
rior de Catalunya i dels seus interessos, com també el 
posicionament de Catalunya a l’exterior com a subjec-
te actiu amb relació a matèries de la seva competència 
i del seu interès.

Amb la mateixa finalitat, es defineix la tipologia d’una 
xarxa d’unitats suficient i eficaç, que actua a l’exterior 
i que integra l’estructura de la Generalitat a l’exterior, i 
es regula el reconeixement de la necessitat de promou-
re i impulsar aquelles iniciatives de la societat civil ca-
talana, sobretot de caire cultural, econòmic i social, 
que contribueixen a generar opinió pública positiva a 
l’exterior i a potenciar el prestigi i la influència inter-
nacionals de Catalunya.

Als efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de des-
plegament, s’entén per acció exterior de Catalunya, el 
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conjunt de polítiques, actuacions, activitats i iniciati-
ves que, de manera coherent amb els principis i ob-
jectius d’aquesta llei, desenvolupen per a la projecció 
exterior de Catalunya, dins i fora de l’àmbit de la Unió 
Europea, el Govern i l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya, els altres òrgans estatutaris, la resta 
d’administracions públiques de Catalunya, com també 
els organismes, entitats o institucions vinculades o de-
pendents de qualsevol d’aquestes administracions.

En consonància amb la definició prevista a l’apartat 
anterior, l’acció exterior de la Generalitat abasta totes 
les polítiques, actuacions, activitats i iniciatives de la 
Generalitat derivades de les atribucions competencials 
i de l’exercici de les funcions relacionades amb els àm-
bits de les relacions exteriors, de l’actuació de la Gene-
ralitat en relació amb la Unió Europea, de la promoció 
i projecció exterior de Catalunya i de la cooperació al 
desenvolupament.

Article 2. Principis rectors de l’acció exterior 
de Catalunya

L’acció exterior de Catalunya es regeix pels principis 
rectors següents: 

a) La projecció de Catalunya com un actor internacio-
nal, compromès, solidari i responsable.

b) El compromís i la vocació plenament europeista en 
l’aplicació dels objectius de l’acció exterior de Cata-
lunya.

c) El suport i la promoció de la internacionalització 
econòmica de Catalunya.

d) La recerca del consens polític en les grans orienta-
cions i estratègies de l’acció exterior, per tal de donar 
la continuïtat i l’estabilitat necessàries per a unes polí-
tiques de mitjà i llarg termini.

e) La garantia de la màxima coherència de l’acció ex-
terior i de la coordinació de les seves actuacions, a més 
del principi de transparència en l’actuació dels poders 
públics en aquesta matèria.

f) El reconeixement del dret de les persones i dels po-
bles a la defensa i promoció de la cultura, llengua i 
identitat pròpies i l’impuls dels valors de convivència 
multicultural.

La promoció de la pau, no-violència, seguretat huma-
na, solidaritat i cooperació al desenvolupament, el des-
envolupament sostenible i la lluita en contra del canvi 
climàtic, el respecte mutu entre els pobles, l’eradica-
ció de la pobresa i la protecció dels drets humans i, en 
conjunt, el respecte dels principis de la Carta de les 
Nacions Unides i dels valors, els principis i les obliga-
cions establerts als tractats i a la normativa de la Unió 
Europea.

La no-discriminació per raó de gènere, origen, nacio-
nalitat, raça, edat, orientació sexual i identitat de gè-

nere, discapacitat, religió o conviccions polítiques, i la 
defensa dels sectors més dèbils de la societat.

El compliment del principi de lleialtat institucional 
mútua amb l’Estat espanyol i altres administracions 
públiques, i la recerca de sinergies, d’acord amb els 
principis establerts a l’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya.

g) L’equilibri territorial en la promoció dels interessos 
del conjunt de Catalunya, fent de la internacionalitza-
ció un eix principal per al desenvolupament i el creixe-
ment dels diferents territoris.

h) El respecte a la diversitat, varietat i riquesa del ter-
ritori i el reconeixement del potencial de la capitalitat 
de Barcelona.

i) El respecte al dret internacional i el compliment dels 
drets i les obligacions derivats dels tractats, convenis i 
acords conclosos per l’Estat espanyol que afectin Ca-
talunya.

Títol I. Acció exterior de Catalunya

Capítol I. Subjectes de l’acció exterior  
de Catalunya

Article 3. El Govern 

1. El Govern, mitjançant el departament competent en 
matèria d’acció exterior, dirigeix, executa i coordina 
l’acció exterior de la Generalitat per a la projecció ex-
terior de Catalunya i la promoció dels seus interessos, 
en el marc de les directrius generals de l’acció de go-
vern establertes pel president o presidenta de la Gene-
ralitat de Catalunya.

2. En concret, d’acord amb la normativa vigent, entre 
d’altres, correspon al Govern: 

Adoptar les mesures necessàries per a l’execució dels 
tractats i convenis internacionals ratificats per l’Estat 
espanyol, en allò que afectin les matèries que siguin 
competència de la Generalitat.

Formular al Govern de l’Estat espanyol les observaci-
ons i propostes que estimi pertinents sobre les inici-
atives de revisió i processos de subscripció i ratifica-
ció subsegüents dels tractats de la Unió Europea, amb 
relació a les iniciatives i propostes d’aquest davant la 
Unió Europea i amb relació als actes de subscripció 
dels tractats i convenis internacionals que afectin les 
competències i els interessos de la Generalitat, i par-
ticipar, a proposta del departament competent, en el 
nomenament de les persones que han de represen-
tar la Generalitat en les delegacions negociadores de 
l’Estat espanyol davant la Unió Europea i a la Repre-
sentació permanent de l’Estat espanyol davant la Unió 
Europea.

Instar el Govern de l’Estat espanyol a iniciar accions 
davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i 
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adoptar els acords pertinents, d’acord amb la normati-
va europea, per a l’accés de la Generalitat al Tribunal.

Aprovar la subscripció pel Govern o per l’Adminis-
tració de la Generalitat dels acords de col·laboració 
subscrits amb ens públics d’altres estats o organismes 
internacionals i autoritzar, amb caràcter previ, la subs-
cripció d’aquests acords quan en formin part organis-
mes o entitats públiques dependents o vinculats a l’Ad-
ministració de la Generalitat.

3. Correspon al president o presidenta de la Generali-
tat, en exercici de la més alta representació de la Ge-
neralitat, mantenir les relacions amb les autoritats de 
l’àmbit internacional.

Article 4. Administració de la Generalitat

Correspon al departament de l’Administració de la 
Generalitat competent en matèria d’acció exterior di-
rigir i impulsar les polítiques i actuacions amb relació 
a la Unió Europea i en els àmbits de les relacions ex-
teriors, la promoció i projecció exterior de Catalunya, 
de la seva representació i presència a l’exterior i de la 
cooperació al desenvolupament, com també dirigir i 
coordinar l’acció en aquests àmbits dels departaments 
i organismes de la Generalitat.

El departament competent en matèria d’acció exterior 
ha de coordinar la projecció exterior de les polítiques 
sectorials dels diferents departaments i organismes de 
la Generalitat per tal de garantir la seva adequació i 
coherència amb els objectius i les prioritats previstes 
en el Pla estratègic d’acció exterior del Govern regu-
lat al capítol II del present títol. A aquests efectes, els 
departaments i organismes de la Generalitat han d’in-
formar el departament competent en matèria d’acció 
exterior dels seus projectes i de les seves actuacions 
amb dimensió exterior.

Article 5. Parlament i altres òrgans 
estatutaris 

El Parlament coneix la política i l’activitat del Govern 
en l’àmbit de l’acció exterior, delibera sobre aquestes i 
en fa el control.

El Parlament ha de conèixer el Pla estratègic d’acció 
exterior del Govern d’acord amb allò previst per l’ar-
ticle 8.

El Parlament manté relacions de col·laboració i inter-
canvi de bones pràctiques amb altres cambres legis-
latives.

Els òrgans estatutaris i altres entitats públiques adscri-
tes al Parlament estableixen relacions de col·laboració 
i d’intercanvi de bones pràctiques amb els seus homò-
legs europeus i internacionals.

El Govern impulsa relacions de col·laboració i meca-
nismes d’informació mútua amb el Parlament, altres 

òrgans estatutaris i entitats adscrites al Parlament en 
l’àmbit de l’acció exterior.

Article 6. Altres administracions públiques  
de Catalunya

El Govern i l’Administració de la Generalitat han 
d’aprofitar l’experiència derivada de les accions exte-
riors de la resta d’administracions públiques de Ca-
talunya i, consegüentment, impulsar la col·laboració 
amb els governs locals per tal de generar sinergies po-
sitives, concertar espais d’intercanvi i informació que 
permetin definir estratègies compartides, evitar l’esta-
bliment de duplicitats o actuacions contradictòries, i 
disposar, amb la màxima eficiència, dels recursos dis-
ponibles, amb la finalitat de millorar l’acció exterior 
de Catalunya i la seva efectivitat.

La Generalitat, dins el marc competencial propi, im-
pulsa i coordina l’acció exterior de Catalunya realitza-
da pels ens locals de Catalunya, tot respectant el prin-
cipi d’autonomia local.

Article 7. Consorcis, fundacions i altres ens 
públics i corporatius

Amb la finalitat d’assolir una acció exterior de Catalu-
nya cohesionada i eficient, el Govern i l’Administració 
de la Generalitat han de mantenir el grau de participa-
ció, relació o interlocució que considerin més adequat 
amb els consorcis, fundacions i altres ens públics que 
actuïn en aquest àmbit.

Amb la mateixa finalitat, el Govern coordina, d’acord 
amb la legislació pròpia de cambres, les diferents cam-
bres oficials de comerç, indústria i navegació de Cata-
lunya en les seves actuacions d’impuls de la internaci-
onalització i de foment de l’exportació de les empreses 
catalanes. Així mateix, el Govern i l’Administració de 
la Generalitat, d’acord amb la respectiva legislació es-
pecífica, mantenen relacions de col·laboració amb les 
universitats públiques, amb els col·legis professionals i 
amb la resta d’ens corporatius de Catalunya.

Capítol II. Instruments de planificació, 
coordinació i seguiment de l’acció exterior

Article 8. Pla estratègic d’acció exterior  
del Govern

El Govern ha d’aprovar, amb una periodicitat quadri-
ennal, un Pla estratègic d’acció exterior, que ordeni 
sectorialment, geogràficament i institucionalment les 
prioritats i els objectius a mitjà termini de l’acció exte-
rior de Catalunya.

El departament competent en matèria d’acció exterior 
elabora el Pla estratègic d’acció exterior, amb la par-
ticipació de la resta de departaments de la Generali-
tat, tot integrant les seves propostes, efectuades dins el 
marc de la Comissió Interdepartamental d’Acció Exte-
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rior. També es garantirà la informació, consulta i par-
ticipació de la resta de subjectes de l’acció exterior de 
Catalunya, especialment dels ens locals de Catalunya.

3. La persona titular del departament competent en 
matèria d’acció exterior presenta al Govern el projecte 
de Pla estratègic d’acció exterior per a la seva apro-
vació. Un cop aprovat pel Govern, es presenta davant 
el Parlament perquè en tingui coneixement i el pugui 
debatre. El Govern adoptarà les mesures necessàries 
per tal de difondre i donar a conèixer el seu contingut.

4. Els departaments poden elaborar, conjuntament 
amb el departament competent en matèria d’acció ex-
terior, plans de treball anuals en l’àmbit internacional 
que desenvolupin sectorialment el Pla estratègic de 
l’acció exterior del Govern i facilitin el seguiment de 
la seva activitat. Els plans sectorials sobre acció exte-
rior han de ser coherents amb el Pla estratègic d’acció 
exterior.

Article 9. Comissió Interdepartamental d’Acció 
Exterior

La Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior es 
configura com un òrgan col·legiat de coordinació de 
l’acció exterior dels diferents departaments de l’Ad-
ministració de la Generalitat, adscrita al departament 
competent en matèria d’acció exterior, amb la finalitat 
d’impulsar, fer el seguiment, coordinar i avaluar les 
polítiques i actuacions dels diferents departaments, 
dins i fora de la Unió Europea, especialment pel que fa 
a les funcions de proposta, seguiment i avaluació del 
Pla estratègic d’acció exterior del Govern.

Per tal d’impulsar la informació, la comunicació, la 
col·laboració, la cooperació i l’assistència recíproca en 
l’àmbit d’acció exterior de Catalunya entre el Govern 
i els ens locals, i entre el Govern i altres ens d’inte-
rès públic amb una important activitat internacional i, 
especialment, per a garantir la participació d’aquests 
en el procés d’informació, consulta i propostes previ 
a l’elaboració i aprovació del Pla estratègic d’acció ex-
terior, el Govern preveurà reglamentàriament, en el si 
d’aquesta Comissió, amb la periodicitat mínima que 
s’hi estableixi, la convocatòria i la participació directa 
en les seves reunions de les representacions d’aquests 
ens.

Reglamentàriament, es desplegaran la composició, les 
funcions i el funcionament d’aquest òrgan col·legiat.

Article 10. Participació en la negociació  
de tractats i convenis internacionals

1. El Govern de l’Estat espanyol ha de remetre a la Ge-
neralitat informació sobre la negociació d’aquells trac-
tats internacionals que tinguin per àmbit matèries que 
siguin de la seva competència o del seu interès. La Ge-
neralitat pot remetre al Govern de l’Estat espanyol les 
observacions que consideri pertinents sobre la negoci-

ació. La decisió adoptada sobre aquestes observacions 
ha de ser comunicada a la Generalitat.

2. La Generalitat pot sol·licitar al Govern de l’Estat es-
panyol l’obertura de negociacions per a la subscripció 
de tractats internacionals en matèries de la seva com-
petència i aquest resoldrà de forma motivada.

3. La Generalitat també pot sol·licitar al Govern de 
l’Estat espanyol que s’integrin representacions de la 
Generalitat en les delegacions negociadores de tractats 
internacionals que tinguin per àmbit matèries pròpies 
de la seva competència o del seu interès. El Govern de 
l’Estat espanyol comunicarà la decisió adoptada sobre 
aquesta sol·licitud a la Generalitat.

Capítol III. Relacions institucionals  
del Govern a l’exterior

Article 11. Relacions del Govern amb altres 
governs i organismes internacionals

El Govern manté relacions amb governs d’altres terri-
toris i organismes internacionals.

Als efectes del que estableix l’apartat 1, els departa-
ments i organismes de la Generalitat han d’informar 
el departament competent en matèria d’acció exterior 
dels seus projectes i de les seves actuacions en aquest 
àmbit.

Article 12. Relacions bilaterals amb altres 
governs

Als efectes d’aquesta llei i la seva normativa de desple-
gament, es consideren relacions bilaterals amb altres 
governs tots aquells contactes, accions i acords amb 
ens de naturalesa governamental d’altres territoris que 
es desenvolupen dins el marc competencial propi de la 
Generalitat de Catalunya.

El Govern, en l’exercici de les seves relacions bilate-
rals amb altres governs d’altres territoris, promou els 
objectius següents: 

Impulsar el potencial internacional de l’economia ca-
talana, estimular el creixement de les exportacions de 
les empreses catalanes, especialment en aquells mer-
cats de més difícil accés, com també l’atracció d’in-
versions i de nous projectes empresarials de caràcter 
estratègic i innovador d’interès per a Catalunya.

Fomentar la cooperació institucional entre territoris 
i l’intercanvi de bones pràctiques, especialment amb 
aquells territoris que mantenen vincles històrics, po-
lítics, lingüístics, culturals, econòmics i socials amb 
Catalunya.

Promoure el desenvolupament humà sostenible, el fo-
ment de la pau i dels drets humans i la cohesió so-
cial en països prioritaris per al Govern, especialment 



9 de setembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 141

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 42

aquells on el pes de l’emigració vers Catalunya sigui 
significatiu.

Treballar per a reforçar contactes i possibilitar la pre-
sència i projecció econòmica, cultural i social de les 
entitats, empreses i representants de la societat civil 
catalana a l’exterior.

Article 13. Participació en organismes 
internacionals

El Govern ha de potenciar les relacions de col·laboració 
amb els organismes internacionals, tot prioritzant les 
relacions amb aquells organismes que pertanyen a 
l’Organització de les Nacions Unides, en aquelles ma-
tèries que són d’interès per a Catalunya i, en especial, 
en el desenvolupament econòmic, la innovació i recer-
ca, els serveis socials, la salut, la cooperació al desen-
volupament i el foment de la pau i dels drets humans, 
la immigració, la infància, la joventut, l’esport, l’edu-
cació, la cultura, el desenvolupament sostenible, l’ali-
mentació, l’agricultura, la pesca, i la seguretat i la po-
licia.

El Govern ha de promoure que el personal de l’Ad-
ministració de la Generalitat pugui ser destacat en or-
ganismes internacionals amb l’objectiu de millorar el 
coneixement del seu funcionament i fer repercutir pos-
teriorment aquesta experiència en el seu treball a l’Ad-
ministració.

Amb aquests objectius, el Govern desenvolupa els 
instruments necessaris per a facilitar la relació i col-
laboració amb els organismes internacionals, d’acord 
amb els procediments i les característiques propis 
d’aquests i d’acord amb els mecanismes de l’Estat es-
panyol.

La Generalitat ha d’adoptar mesures per a promoure la 
presència i utilització de la llengua catalana en els or-
ganismes internacionals.

El Govern impulsa la col·laboració amb els actors pú-
blics i privats de Catalunya que incideixin en l’àmbit 
multilateral.

El Govern i l’Administració de la Generalitat han de 
promoure Catalunya com un espai de referència en 
l’establiment de seus oficials d’organismes internaci-
onals i per a les seves reunions i conferències inter-
nacionals.

Article 14. Participació en xarxes de cooperació 
territorial 

A efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de des-
plegament, s’entén per xarxes de cooperació territorial 
aquelles agrupacions de governs de diferents territoris 
que tenen per finalitat defensar interessos comuns da-
vant les institucions estatals, europees i internacionals.

El Govern, a través del departament competent en ma-
tèria d’acció exterior, impulsa la participació de Cata-

lunya en les xarxes de cooperació territorial amb l’ob-
jectiu de projectar i incidir en els interessos propis i 
compartits.

La participació en aquestes xarxes ha de permetre di-
fondre iniciatives de projecció exterior del Govern de 
la Generalitat.

El Govern participa en xarxes de cooperació territori-
al transfronterera amb l’objectiu de potenciar la cohe-
sió d’aquells territoris amb els quals es comparteixen 
vincles de proximitat geogràfica, històrica, política, 
cultural o socioeconòmica.

5. D’acord amb el principi de subsidiarietat i d’auto-
nomia local, el Govern facilita i impulsa la participa-
ció dels governs locals en aquelles xarxes de coope-
ració territorial que treballin àmbits del seu interès, 
com també les relacions de cooperació entre ens locals 
transfronterers.

Article 15. Cooperació al desenvolupament

Correspon al Govern formular, dirigir i avaluar la po-
lítica de la Generalitat en matèria de cooperació al 
desenvolupament.

El departament competent en matèria d’acció exteri-
or coordina les actuacions de cooperació al desenvo-
lupament realitzades pels diferents departaments de la 
Generalitat.

El Govern estableix els principis, les línies estratègi-
ques i les prioritats geogràfiques i sectorials en ma-
tèria de cooperació al desenvolupament, d’acord amb 
l’agenda internacional en matèria de cooperació al 
desenvolupament i el Pla estratègic d’acció exterior del 
Govern.

Article 16. Àmbits sectorials de l’acció exterior 
de la Generalitat de Catalunya

1. Correspon als diferents departaments de l’Adminis-
tració de la Generalitat desplegar la dimensió exterior 
dels àmbits sectorials de la seva competència per mitjà 
de mecanismes adequats a les prioritats que defineixi 
el Govern.

2. El Govern ha de promoure la internacionalització 
econòmica de Catalunya com a motor de creixement 
econòmic, com a pol d’excel·lència i innovació en el 
coneixement, com a destinació turística i com a eix 
logístic de la Mediterrània i del sud d’Europa. Amb 
aquesta finalitat el Govern ha d’impulsar el potencial 
internacional i la capacitat innovadora de l’economia 
catalana i fomentar activament la captació de noves in-
versions i de projectes d’inversió empresarial de caràc-
ter estratègic.

3. El Govern ha de fomentar la llengua i la cultura prò-
pies dins i fora de la Unió Europea i situar el model 
cultural i lingüístic del país com a referent internaci-
onal.
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4. L’acció exterior en els diferents àmbits sectorials de 
la Generalitat s’instrumentalitza a través dels meca-
nismes següents: 

a) Participació en programes europeus i internacionals 
de finançament.

b) Assistència tècnica, assessorament i intercanvi d’in-
formació i de bones pràctiques.

c) Formalització d’acords de col·laboració.

d) Participació en organitzacions internacionals i xar-
xes de cooperació europea i internacional.

e) Participació en conferències, fòrums i seminaris.

f) Participació en consultes tècniques, estudis, enques-
tes i publicacions.

g) Organització i participació en programes formatius 
i de capacitació professional.

h) Qualsevol altra actuació relacionada amb el desple-
gament de les competències estatutàries de la Genera-
litat de Catalunya en l’àmbit de l’acció exterior.

5. L’acció exterior de la Generalitat ha d’incorporar la 
perspectiva de gènere en el desenvolupament de les se-
ves funcions i polítiques, així com en el dels seus pro-
jectes i programes.

Article 17. Relacions de la Generalitat  
amb la Unió Europea

1. En els termes que estableix l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya i aquesta llei, la Generalitat participa en els 
afers relacionats amb la Unió Europea que afectin les 
competències o els interessos de Catalunya.

2. La Generalitat participa en la presa de decisions i 
en les polítiques i accions de la Unió Europea, com 
també en la negociació per part de l’Estat espanyol 
de tractats i altres acords internacionals de la Unió 
Europea que afectin les seves competències o inte-
ressos.

Article 18. Fons europeus

1. Correspon a la Generalitat la gestió dels fons euro-
peus en matèries de la seva competència.

2. En l’àmbit de les seves competències, l’Administra-
ció de la Generalitat ha de participar de manera activa 
en les convocatòries i els programes de finançament 
promoguts per la Unió Europea que siguin del seu in-
terès.

3. La Generalitat ha d’impulsar mecanismes d’infor-
mació, assessorament i suport per a facilitar l’accés i 
la màxima participació de les persones físiques i jurí-
diques de Catalunya, públiques i privades, en les con-
vocatòries i els programes de finançament promoguts 
per la Unió Europea.

Article 19. Estatus jurídic del català a la Unió 
Europea

La Generalitat ha d’emprendre les accions i mesures 
necessàries per a assolir el reconeixement de l’oficiali-
tat de la llengua catalana a la Unió Europea.

Títol II. Representació de la Generalitat  
a l’exterior

Article 20. Naturalesa de la representació  
a l’exterior de la Generalitat

Als efectes d’aquesta Llei i de la seva normativa de 
desplegament, la representació a l’exterior de la Ge-
neralitat està integrada per una xarxa d’unitats de re-
presentació institucional del Govern i d’unitats de ca-
ràcter sectorial dependents de l’Administració de la 
Generalitat, que actuen a l’exterior amb la finalitat de 
promoure i defensar, de manera cohesionada i eficaç, 
els interessos de Catalunya a l’exterior, de manera co-
herent amb el Pla estratègic d’acció exterior del Go-
vern. La representació a l’exterior de la Generalitat 
també està integrada per aquells/es representants que 
el Govern pugui nomenar a l’exterior i que siguin res-
ponsables de projectes o programes de cooperació es-
pecífics.

Les unitats de representació institucional del Govern 
a l’exterior són la Delegació del Govern de la Genera-
litat davant la Unió Europea i les delegacions del Go-
vern de la Generalitat a l’exterior.

Les unitats d’àmbit competencial sectorial, depen-
dents dels respectius departaments de l’Administració 
de la Generalitat, a l’exterior, es denominen oficines 
sectorials.

La Generalitat crea les delegacions i oficines sectorials 
en els països i les àrees geogràfiques que consideri pri-
oritaris per a la promoció dels interessos de Catalunya, 
de manera coherent amb les necessitats reals del país i 
amb el Pla estratègic d’acció exterior del Govern.

L’estructura de la representació a l’exterior de la Gene-
ralitat es fonamenta en els principis d’eficiència i eficà-
cia i de rendiment de comptes.

Article 21. Delegació del Govern  
de la Generalitat davant la Unió Europea

1. La Delegació del Govern davant la Unió Europea 
assumeix la representació institucional de la Genera-
litat de Catalunya davant de les institucions i dels òr-
gans de la Unió Europea, i també la defensa dels seus 
interessos.

2. La Delegació del Govern davant la Unió Europea 
es crea per decret i s’adscriu orgànicament al departa-
ment competent en matèria d’acció exterior.
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Article 22. Delegacions del Govern a l’exterior

Les delegacions del Govern a l’exterior són aquelles 
unitats de representació institucional del Govern que 
tenen com a objectiu la defensa dels interessos de Ca-
talunya en el seu conjunt, a més de la projecció inter-
nacional del país.

Les delegacions del Govern a l’exterior es creen i se 
suprimeixen per decret del Govern i s’adscriuen orgà-
nicament al departament competent en matèria d’ac-
ció exterior. Les àrees geogràfiques d’influència de les 
delegacions són les que determinin els respectius de-
crets de creació.

Article 23. Oficines sectorials

Les oficines sectorials del Govern són aquelles unitats 
que tenen un àmbit d’actuació sectorial, corresponent 
a un departament de la Generalitat, i estan adscrites 
orgànicament i funcionalment al departament compe-
tent en la matèria o als organismes que en depenen.

El Govern ha de garantir una xarxa d’oficines secto-
rials adequada per a la promoció dels interessos de 
Catalunya, especialment en els àmbits de la promoció 
econòmica, la recerca i la innovació, la captació d’in-
versions, la promoció turística, la internacionalització 
de les empreses culturals, la projecció internacional de 
la llengua i la cultura catalanes, i la cooperació al des-
envolupament.

1. La creació i supressió d’una oficina sectorial per 
part d’un departament requereix l’autorització prèvia 
del Govern. Prèviament a aquesta autorització, el de-
partament de l’Administració de la Generalitat al qual 
està adscrita aquesta oficina avaluarà, conjuntament 
amb el departament competent en matèria d’acció ex-
terior, la seva oportunitat.

Article 24. Coordinació de la representació  
a l’exterior de la Generalitat 

El Govern, mitjançant el departament competent en 
matèria d’acció exterior, garanteix l’actuació coordi-
nada, eficaç i eficient del conjunt d’unitats i represen-
tants de la Generalitat a l’exterior.

El delegat o delegada del Govern davant la Unió Eu-
ropea i el delegat o delegada del Govern a l’exterior en 
aquells altres països on hi hagi una delegació del Go-
vern a l’exterior assumeixen, respectivament, la coor-
dinació de les oficines sectorials que també hi tinguin 
presència.

El departament competent en matèria d’acció exterior 
també vetlla per la coordinació amb altres administra-
cions públiques i ens públics de Catalunya a l’exterior.

Sempre que sigui possible les oficines sectorials s’in-
tegraran en els espais de les delegacions en els àmbits 
territorials en què coincideixin. També es procurarà 

que s’hi ubiquin les representacions a l’exterior d’altres 
administracions públiques de Catalunya.

Les oficines sectorials defensen prioritàriament els in-
teressos sectorials que han motivat la seva creació. No 
obstant, en aquells països on no hi ha delegació del 
Govern de la Generalitat a l’exterior les oficines sec-
torials poden prestar el suport que es consideri neces-
sari per a la correcta representació de la Generalitat 
a l’exterior, prèvia consulta al departament competent 
en matèria d’acció exterior.

Títol III. Relacions de la Generalitat  
amb la ciutadania i la societat civil

Capítol I. Diplomàcia pública de Catalunya

Article 25. Àmbit objectiu de la diplomàcia 
pública de Catalunya

Als efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de des-
plegament, s’entén per diplomàcia pública de Catalu-
nya qualsevol actuació d’un agent públic o privat que 
tingui una incidència efectiva i positiva en l’opinió pú-
blica exterior amb l’objectiu de potenciar la imatge, la 
influència i el prestigi de Catalunya a l’exterior.

Als efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de des-
plegament, s’entén per diplomàcia cultural de Catalu-
nya aquella part de la diplomàcia pública de Catalunya 
que consisteix en la projecció internacional de la crea-
ció, indústria i llengua catalanes, com també el suport 
a la formació exterior dels creadors i creadores.

Als efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de 
desplegament, s’entén per diplomàcia econòmica de 
Catalunya aquella part de la diplomàcia pública de 
Catalunya adreçada a impulsar el reconeixement in-
ternacional de Catalunya com a destí d’inversions i 
origen d’exportacions de primer nivell, país turístic de 
referència i centre de prestigi en l’àmbit de la recerca i 
de la innovació.

Article 26. Suport a la internacionalització  
de la societat civil

El Govern considera la societat civil amb dimensió in-
ternacional com a un aliat clau en el desenvolupament 
de l’acció exterior de Catalunya.

En aquest sentit, la Generalitat promou la projecció 
internacional d’aquelles entitats i organitzacions de la 
societat civil de l’àmbit empresarial, sindical i social, 
de la comunicació, cooperació al desenvolupament, 
cultura, pau i drets humans o de l’esport que puguin 
participar activament en entitats afins d’àmbit interna-
cional, amb l’objectiu de maximitzar la presència i in-
fluència catalana a l’exterior.

El Govern també ha de mantenir una interlocució con-
tinuada amb els centres d’estudi, formació, investiga-
ció i recerca presents a Catalunya en l’àmbit de les re-
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lacions internacionals, i amb els centres universitaris 
i les escoles de negoci que compten amb una àmplia 
expertesa geogràfica i sectorial reconeguda internaci-
onalment. El Govern ha de fer partícips aquestes ins-
titucions de la seva acció exterior i associar-les com a 
canals de transmissió cap a la societat civil de Catalu-
nya i de l’exterior.

Article 27. Promoció de la projecció 
internacional de la ciutadania catalana

El Govern dóna suport a aquelles actuacions individu-
als que impulsin catalanes i catalans a l’exterior, així 
com altres ciutadans propers i afins a Catalunya, i que 
siguin coherents amb els objectius estratègics de l’ac-
ció exterior, així com amb els interessos públics del 
país.

Així mateix, el Govern vetlla per identificar i col-
laborar amb catalanes i catalans de l’exterior de reco-
negut prestigi, amb l’objectiu de projectar internacio-
nalment la seva realitat, la seva excel·lència i la seva 
potencialitat.

El Govern dóna suport a la incorporació de catalanes 
i catalans en organismes internacionals, institucions i 
òrgans de la Unió Europea, i empreses multinacionals 
que contribueixin a la capacitació i formació de la ciu-
tadania catalana en l’àmbit internacional.

Article 28. Comunicació exterior del Govern

El Govern manté un contacte permanent i fluid amb 
els mitjans de comunicació d’arreu del món i garanteix 
un diàleg proper i continu amb els generadors d’opinió 
internacional.

L’estratègia de comunicació del Govern ha de garantir 
la difusió de materials informatius i d’anàlisi que per-
metin oferir informació rellevant, clara i contrastada i 
estar vinculada al Pla estratègic de l’acció exterior del 
Govern.

Per a la projecció i posicionament internacionals de 
Catalunya, el Govern ha d’aprofitar la forta implanta-
ció i presència de la seva capital, Barcelona, especial-
ment atenent a l’espai central i capdavanter que ocupa 
a la regió euromediterrània.

Article 29. Coordinació

El Govern, mitjançant el departament competent en 
matèria d’acció exterior, dirigeix i coordina els depar-
taments i els organismes de la Generalitat que exercei-
xen activitats de diplomàcia pública, per tal de garan-
tir la seva adequació i coherència amb el Pla estratègic 
d’acció exterior del Govern.

El Govern compta amb una estructura que fomenta la 
creació dels espais adequats de diàleg i de participació 
de la societat civil.

Capítol II. Relacions de la Generalitat  
amb la ciutadania i les comunitats catalanes  
a l’exterior

Article 30. Relacions amb els catalans  
a l’exterior

El Govern vetlla perquè les catalanes i catalans a l’ex-
terior puguin fer efectius els seus drets. En aquest 
sentit, promou les accions necessàries perquè la nor-
mativa desenvolupada en el marc competencial de Ca-
talunya tingui en compte les seves especials circums-
tàncies.

Article 31. Comunitats catalanes a l’exterior

1. Correspon al Govern, mitjançant el departament 
competent en matèria d’acció exterior, regular el su-
port, la coordinació i les relacions amb les comunitats 
catalanes de l’exterior i amb els casals o centres cata-
lans establerts fora del territori de Catalunya.

Els casals o centres catalans són reconeguts per acord 
del Govern de la Generalitat, prèvia sol·licitud de l’en-
titat interessada, d’acord amb els requisits i el procedi-
ment que s’estableixi per decret del Govern.

El Govern dóna suport, d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries, a les comunitats catalanes de l’exteri-
or, als seus casals o centres catalans i a llurs federaci-
ons, en tant que promotors i difusors de la realitat na-
cional catalana fora del territori de Catalunya.

Amb l’objectiu de difondre el coneixement i el reco-
neixement de la presència catalana al món, com també 
de promoure l’estudi i les relacions entre les entitats i 
persones que conformen la Catalunya exterior i entre 
aquestes i Catalunya, la Generalitat de Catalunya pot 
promoure trobades de comunitats catalanes a l’exterior 
quan es consideri convenient i organitzar, amb subjec-
ció a les disponibilitats pressupostàries i amb la peri-
odicitat que es determini, el Congrés de la Catalunya 
Exterior.

Disposicions addicionals

1. El Govern efectuarà el desplegament reglamentari 
necessari i adoptarà les mesures adequades per a dotar 
l’Administració de la Generalitat d’un personal amb 
una preparació i coneixements específics per a exercir 
les funcions derivades de l’acció exterior de la Gene-
ralitat.

2. El règim jurídic, l’organització i els mecanismes 
de planificació, gestió, execució, avaluació i coordi-
nació de l’activitat de l’Administració de la Genera-
litat en matèria de cooperació al desenvolupament 
i de solidaritat internacional es regulen per la Llei 
26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desen-
volupament.
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Disposició transitòria

Mentre el Govern no aprovi el desplegament regla-
mentari previst a l’article 31.2 d’aquesta llei, continu-
arà vigent l’article 6 de la Llei 18/1996, de 27 de de-
sembre, de relacions amb les comunitats catalanes de 
l’exterior.

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les disposicions de rang igual o in-
ferior en allò que s’oposi o contradigui el que estableix 
aquesta llei i, en concret, els articles 6, 19, 20 i 21 de la 
Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les 
comunitats catalanes de l’exterior.

Disposició final

Es faculta el Govern i, en allò que li correspongui, el 
conseller o la consellera competent per raó de la ma-
tèria, per a fer el desplegament reglamentari d’aquesta 
llei.

Antecedents del Projecte de llei

1. Acord del Govern de 16.4.2013, pel qual s’aprova la 
memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’ac-
ció i el servei exterior de Catalunya.

2. Avantprojecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya (versió 1, 12.6.2013). 

3. Observacions del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció.

4. Memòria general relativa a l’Avantprojecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya. 

5. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures pro-
posades.

6. Informe de la Direcció General de Pressupostos.

7. Informe jurídic preliminar.

8. Avantprojecte de llei de de l’acció exterior de Cata-
lunya (versió 2, Consell Tècnic apartat II de 2.7.2013 i 
informació pública).

9. Certificat del secretari del Govern del Consell Tèc-
nic de 2.7.2013.

10. Edicte de 27 de juny de 2013, pel qual se sotmet 
a informació pública l’Avantprojecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya (DOGC 6409, de 3.7.2013).

11. Observacions del Departament de Benestar Social 
i Família.

12. Observacions de la Secretaria d’Universitats i Re-
cerca.

13. Segones observacions del Departament de Benes-
tar i Família.

14. Al·legacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

15. Aportacions de la Diputació de Barcelona.

16. Consideració de la Diputació de Girona.

17. Informe de la Secretaria d’Administració i Funció 
Pública.

18. Certificats de les Delegacions Territorials del Go-
vern en relació amb la informació pública.

19. Acord de la Comissió de Govern Local de Cata-
lunya.

20. Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i So-
cial de Catalunya.

21. Memòria de les observacions i al·legacions presen-
tades en els tràmits d’audiència, informació pública i 
informes, i valoració del dictamen del CTESC.

22. Informe jurídic final.

23. Avantprojecte de llei de de l’acció exterior de Ca-
talunya (versió 3, Consell Tècnic apartat IV-A de 
30.07.2013).

24. Certificat del secretari del Govern del Consell 
Tècnic de 30.7.2013.

25. Avantprojecte de llei de de l’acció exterior de Cata-
lunya (versió 4, sessió del Govern de 27.8.2013).

26. Certificació del secretari general de la Presidència.

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 202-00037/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 32249; 32831; 32833; 32905 / Admissió 

a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 32249)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
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de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
(tram. 202-00037/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 31 de juliol del 2013.

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 32831)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modifica-
ció de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 202-
00037/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 32833)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena a 
la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matè-
ria audiovisual (tram. 202-00037/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 32905)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Sergi Sabrià i Beni-
to, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenten la següent esmena a la totalitat a la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modi-
ficació de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 
202-00037/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2013

Marta Rovira i Vergés Sergi Sabrià i Benito
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00039/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 31370; 32248 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 03.09.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 31370)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena a 
la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (tram. 202-
00039/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 32248)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena a la totalitat a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 
10 de juliol, d’educació (tram. 202-00039/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 31 de juliol del 2013.

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE 
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

Procediment per a elegir dos membres del 
Consell Assessor del Síndic de Greuges per 
a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes 
o Penes Cruels, Inhumans o Degradants
Tram. 284-00016/09

Termini de presentació de candidats

Termini: 15 dies hàbils (del 04.09.2013 al 26.09.2013).

Finiment del termini: 27.09.2013; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.09.2013.

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels deutes a l’entitat Bidó de Nou Barris i 
sobre el garantiment del projecte Circ d’Hi-
vern
Tram. 250-00532/10

Esmenes presentades
Reg. 30983 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 03.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30983)

Apartat 1

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

Del punt 1

«1. Fer les gestions oportunes per tal que es pugui pro-
cedir al pagament dels deutes contrets amb l’entitat Bi-
dó de Nou Barris en el termini més breu possible.» 

Apartat 2

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

Del punt 2

«2. Continuar recolzant, mitjançant convocatòria de 
subvencions en règim de concurrència competitiva, 
aquells projectes artístics que articulin els sectors pro-
fessionals en els àmbits de les arts escèniques, la músi-
ca i les arts visuals.»
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Proposta de resolució sobre la reobertura 
d’una línia de P3 a l’Escola Frederic Mistral 
i la instal·lació d’un mòdul a l’Escola Paco 
Candel, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00534/10

Esmenes presentades
Reg. 31006; 31019 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 02.09.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 31006)

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

Del punt 1

«1. Reobrir, si la matrícula ho permet, el segon grup 
de P3 a l’escola Frederic Mistral per tal de donar res-
posta a la demanda per part de la ciutadania de places 
escolars en centres públics a la zona de Sta. Eulàlia.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 31019)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«1. Revisar, de forma consensuada amb l’Ajuntament 
de l’Hospitalet i la comunitat educativa local, el ma-
pa educatiu de la ciutat per vetllar pel repartiment de 
l’alumnat per evitar massificacions, prioritzar el man-
teniment dels grups a l’increment de ràtios i afavorir 
que les famílies puguin triar escola pública.»

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

«2. Establir, conjuntament amb la comunitat educati-
va, els espais necessaris per al bon funcionament de 
l’escola Paco Candel de l’Hospitalet de Llobregat i 
garantir que es disposin espais destinats a biblioteca 
i psicomotricitat com també aularis i espais adequats 
per als docents, la direcció i l’AMPA per al curs 2013-
2014 i següents.»

Proposta de resolució sobre l’increment de 
personal a la Unitat de Suport a l’Educació 
Especial de l’Escola Àngels Alemany i Boris, 
de Lloret de Mar
Tram. 250-00537/10

Esmenes presentades
Reg. 31007; 31020 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 02.09.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 31007)

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

Del punt 1

«1. Dotar la USEE de Lloret de Mar del personal ne-
cessari per atendre les necessitats del seu alumnat du-
rant el curs 2013-14, atenent allò que disposi l’organit-
zació i gestió dels centres educatius per aquest curs.»

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 31020)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«1. Garantir el personal necessari per atendre i cobrir 
les necessitats de l’alumnat a la USEE de l’escola Àn-
gels Alemany de Lloret de Mar.»

Fascicle segon
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Proposta de resolució de rebuig de la Llei 
orgànica de millorament de la qualitat de 
l’ensenyament
Tram. 250-00542/10

Esmenes presentades
Reg. 30495; 31012; 31021 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CEU, 02.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 30495)

Apartat 4

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

Del punt 4. Nova redacció: 

«4. Completar el desenvolupament normatiu de l’auto-
nomia de gestió dels centres públics prevista a la Llei 
d’educació, amb l’aprovació urgent del projecte de de-
cret de plantilles i provisió de llocs de treball, que s’es-
tà tramitant actualment, tot articulant un sistema de 
provisió de llocs docents als centres més eficient, mo-
dern i que prioritzi l’autonomia dels centres, garanteixi 
equips compenetrats i cohesionats que comparteixin i 
facin de la participació i el compromís dels docents i 
del Consell Escolar un element substantiu en l’elabo-
ració dels projectes educatius de centre i en l’aplicació 
del projecte de direcció i que incorpori totes les garan-
ties de publicitat, d’objectivitat dels mèrits i capaci-
tats, tal com estableix la Moció 38/X del Parlament de 
Catalunya, sobre la gestió de les plantilles docents als 
centres educatius».

Apartat 5

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista (2)

Del punt 5. Nova redacció: 

«Que el Govern de la Generalitat elabori, amb la co-
munitat universitària, un nou plantejament de preus 
públics, taxes i ajuts per al curs 2014-2015 fins el 2019-
2020».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 31012)

Apartat 2

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

Del punt 2

«2. Vetllar fins a l’últim tràmit parlamentari de la llei 
per a la seva adequació al sistema educatiu català i 
emprendre la defensa oportuna en cas que el redactat 
final de la LOMCE vulneri les competències de l’Esta-
tut de Catalunya.»

Apartat 7

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

Del punt 7

«7. Impulsar negociacions amb el govern de l’Estat en-
caminades a modificar la normativa actual, per tal que 
permeti que, per facilitar l’escolarització de l’alumnat 
que té el domicili allunyat del centre educatiu, no sigui 
determinant el canvi de municipi, sinó que s’establei-
xin sistemes d’ajuts que tinguin en compte factors de 
distància, de renda i de comunicacions, per tal de pri-
oritzar els ajuts sobre les persones més necessitades i 
els centres amb menys recursos.»

Addició de nous apartats

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió (3)

D’un nou punt 8

«8. Impulsar negociacions amb el govern de l’Estat, 
per tal d’aplicar l’exempció de l’IVA als menjadors es-
colars i a les activitats educatives dutes a terme en ho-
rari no lectiu.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 31021)

Apartat 5

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

5. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
acordar amb les universitats una previsió de preus pú-
blics i taxes per al període 2014-2017, per tal de garan-



9 de setembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 141

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 51

tir, vinculant-ho a una bona política de beques, l’equi-
tat d’accés a les Universitats públiques de Catalunya, 
congelant en qualsevol cas els preus de totes les matrí-
cules per al curs 2013-2014.

Apartat 6

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

6. Que el Departament d’Ensenyament presenti i in-
formi a la Comissió d’Ensenyament i Universitats del 
Parlament l’execució dels pressupostos 2012 i de les 
pròrrogues pressupostàries per al 2013 i de l’impacte 
sobre les polítiques educatives i la qualitat educativa.

Apartat 7

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

7. Que el Departament d’Ensenyament garanteixi el 
suport a l’escolarització, l’accés al menjador, al trans-
port escolar i a l’hora escolar ampliada dels centres 
concertats per a les famílies amb menys nivell de renda 
i que asseguri un sistema de finançament addicional 
equitatiu i suficient per als centres que presten el Ser-
vei d’Educació de Catalunya que desenvolupin estratè-
gies orientades a assegurar l’equitat i a fer possible el 
millorament dels resultats educatius.

Proposta de resolució sobre les beques de 
menjador
Tram. 250-00546/10

Esmenes presentades
Reg. 31005; 31022 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 02.09.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 31005)

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

Del punt 1

«1. Prioritzar el pagament dels deutes pendents amb 
els Consells Comarcals per a les beques menjador.»

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 31022)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«1. Agilitar el pagament els deutes amb els consells co-
marcals per garantir el servei de menjador escolar i la 
viabilitat de les entitats i empreses que els gestionen.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la igualtat d’horari de docència per als 
alumnes de les escoles concertades
Tram. 250-00551/10

Esmenes presentades
Reg. 31023 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 02.09.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 31023)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«2. Continuar garantint des del principi del curs 2013-
2014 un finançament addicional per als centres que 
presten el Servei d’Educació de Catalunya que desen-
volupin estratègies orientades a assegurar l’equitat i a 
fer possible el millorament dels resultats educatius, per 
permetre la gratuïtat total de l’horari escolar, d’acord 
amb l’article 201 de la LEC.»

Proposta de resolució sobre els preus de la 
matrícula dels cicles formatius de grau su-
perior i les mesures per a poder accedir a 
aquests estudis
Tram. 250-00552/10

Esmenes presentades
Reg. 30496 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 02.09.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 30496)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

Dels punts 3, 4 i 5. Nova redacció: 

«3. Que el Govern de la Generalitat presenti al Parla-
ment de Catalunya tant el pla de preus i taxes com de 
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beques i ajuts per l’educació superior, acordat amb la 
comunitat universitària, per al curs 2014-2015 fins el 
2019-2020».

Proposta de resolució sobre l’Escola Abrera
Tram. 250-00553/10

Esmenes presentades
Reg. 31011 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 02.09.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 31011)

Apartat 2

Lletra b

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

De l’apartat b) del punt 2

«b) Establir el número de mòduls prefabricats necessa-
ris per al bon funcionament de l’escola segons les ne-
cessitats de matrícula.»

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
nova línia de secundària a l’Institut Terres de 
Ponent, de Mollerussa
Tram. 250-00566/10

Esmenes presentades
Reg. 31004; 31024 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 02.09.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 31004)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a, un cop finalitzat el termini de matrícu-
la, i quan s’hagin realitzat els exàmens de setembre a 
l’ESO, fer l’anàlisi de la situació pel curs 2013-14, i les 
necessitats pel curs 2014-15.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 31024)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a garantir l’escolarització de tot l’alumnat 
que així ho desitgi a un dels instituts públics de Molle-
russa per al curs 2013-2014, dotant el centre del suport 
necessari.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a estudiar conjuntament amb la comunitat 
educativa i els ens locals del Pla d’Urgell les necessi-
tats educatives de la comarca per tal d’adequar l’oferta 
de places públiques a les noves demandes que es pu-
guin presentar.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
del centre d’educació Can Record a Sant 
Esteve de Palautordera
Tram. 250-00568/10

Esmenes presentades
Reg. 31003; 31025 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 02.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 31003)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya considera que l’aposta 
pel futur del nostre país passa per l’aposta per una edu-
cació pública de qualitat, la qual cosa exigeix, també, 
que els centres escolars disposin d’unes instal·lacions 
adequades i de professorat preparat per atendre els 
alumnes.»
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Apartat 2

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

Del punt 2

«2. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
que el Departament d’Ensenyament compleixi amb els 
compromisos adquirits i procedeixi a la construcció 
del centre Can Record a Sant Esteve de Palautordera 
amb l’objectiu que aquest entri en funcionament tan 
aviat com els ingressos públics ho permetin.»

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 31025)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«2. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
complir amb els compromisos adquirits de construcció 
de l’equipament definitiu del SES Can Record de Sant 
Esteve de Palautordera tan aviat com les disponibili-
tats pressupostàries ho permetin i, en qualsevol cas, 
garantir d’acord amb la comunitat educativa per al 
curs 2014-2015 la disponibilitat d’unes instal·lacions 
adequades incloent-hi un gimnàs i una sala polivalent 
a disposició del centre per cobrir les necessitats exis-
tents.»

Proposta de resolució sobre elaboració d’un 
pla d’inversions 2014-2020 que prioritzi l’Es-
cola Montserrat Vayreda, de Roses
Tram. 250-00572/10

Esmenes presentades
Reg. 31010 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 02.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 31010)

Apartat 2

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

Del punt 2

«2. Iniciar la construcció de l’escola Montserrat 
Vayreda, de Roses, un cop redactat el projecte i con-
firmada la necessitat demogràfica de l’esmentat equi-
pament escolar.»

Apartat 3

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

Del punt 3

«3. Aplicar al municipi de Roses, així com els altres 
municipis catalans, la Moció 34/X aprovada en el ple 
del Parlament del 3/07/13.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Bufalà II, de Badalona
Tram. 250-00581/10

Esmenes presentades
Reg. 31008 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 02.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 31008)

Apartat 1

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

Del punt 1

«1. Finalitzar la primera fase de la construcció de l’es-
cola Bufalà II de Badalona abans de finals de l’any 
2013, tot urgint a l’empresa que té assignada l’obra, 
l’acabament de la mateixa.»

Apartat 2

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

Del punt 2

«2. Que la segona i definitiva fase en la construcció 
de l’escola Bufalà II estigui acabada a finals de l’any 
2014.»
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Proposta de resolució sobre la licitació de 
les obres de construcció de l’Escola Bada-
lona Port, de Badalona
Tram. 250-00582/10

Esmenes presentades
Reg. 31002 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 02.09.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 31002)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament insta al Govern de la Generalitat a lici-
tar l’obra corresponent a la construcció de l’escola Ba-
dalona Port de Badalona durant el curs 2013 - 2014, si 
es confirmés l’evolució demogràfica a l’alça.»

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció de l’Escola Lola Anglada, de 
Badalona
Tram. 250-00583/10

Esmenes presentades
Reg. 31009 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 02.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 31009)

Apartat 1

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

Del punt 1

«1. Que les obres de l’edifici nou d’ampliació corres-
ponents a la segona fase del Lola Anglada a dues línies 
d’infantil i primària hi hagi els espais suficients (aulari 
acabat) per poder començar el curs 2013-2014 el dar-
rer trimestre de 2013.»

Apartat 3

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

Del punt 3

«3. Que de l’edifici antic de l’escola Lola Anglada situ-
at al carrer Jacinto Benavente de Badalona, que sem-

pre des del seu origen ha tingut un ús educatiu, es dis-
seny i elabori un projecte de rehabilitació, en el cas 
que es confirmi la necessitat a la zona on està ubicada 
l’escola Lola Anglada, s’adequaran els espais necessa-
ris per donar-hi resposta.»

Proposta de resolució sobre la redacció del 
projecte executiu i la licitació de les obres 
de l’Escola Montigalà, de Badalona
Tram. 250-00584/10

Esmenes presentades
Reg. 31001; 31026 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 02.09.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 31001)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament insta al Govern de la Generalitat a 
procedir a la redacció del projecte executiu i a licitar 
l’obra corresponent a l’escola Montigalà de Badalona 
durant el primer trimestre 2.014, en el cas que les pro-
jeccions demogràfiques així ho confirmin.»

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 31026)

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

«El Parlament insta al Govern de la Generalitat a 
procedir a la redacció del projecte executiu i a licitar 
l’obra corresponent a l’escola Montigalà de Badalona 
durant el primer trimestre 2014, si les disponibilitats 
pressupostàries ho permeten.»
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Proposta de resolució sobre la renovació del 
sistema educatiu per a les persones sordes
Tram. 250-00592/10

Esmenes presentades
Reg. 31014; 31027 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 02.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 31014)

Apartat 1

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

Del punt 1

«1. Continuar desenvolupant el model per a l’atenció 
educativa als alumnes amb discapacitat auditiva que 
ja s’està desenvolupant des de fa alguns cursos.

a) Continuar garantint l’atenció a l’alumnat amb dis-
capacitat auditiva per mitjà de l’atenció que reben 
dels centres educatius i amb el suport dels Centres 
de Recursos per alumnat amb discapacitat auditiva 
(CREA).

b) Continuar mantenint el suport d’intèrpret de llengua 
de signes que proporciona el Departament d’Ensenya-
ment per a alumnes que cursen estudis post-obligatoris 
i opten per l’escolarització bilingüe.

c) Continuar garantint l’atenció dels professionals del 
Departament d’Ensenyament, per tal de disposar d’in-
tèrpret de llengua de signes per les activitats formati-
ves quan es sol·liciti.

d) Continuar garantint el suport que es proporciona 
des del CREDA conjuntament amb els equips d’asses-
sorament psicopedagògic (EAP) per alumnat amb dis-
capacitat auditiva en col·laboració amb les famílies i 
amb els docents per tal de proporcionar la intervenció 
educativa més adequada a l’alumne i a les seves cir-
cumstàncies personals, culturals i socials.»

Apartat 2

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

Del punt 2

«2. Continuar oferint la possibilitat d’escolarització en 
modalitat oral o en modalitat bilingüe que el depar-
tament d’Ensenyament ofereix als pares dels alumnes 
amb discapacitat auditiva segons la seva lliure elec-
ció.»

Apartat 3

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. Continuar oferint els serveis de professionals com-
petents en llengua de signes dels que disposa el CRE-
DA per atendre als alumnes que cursen la modalitat 
bilingüe.»

Apartat 4

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió (4)

Del punt 4

«4. Continuar aprofundint en l’abordatge metodològic 
de la modalitat bilingüe per mitjà de la comissió tècni-
ca de seguiment que s’ha iniciat durant el curs 2012-
2013.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 31027)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

De refosa dels punts 1 i 3 en un únic punt

«1. Realitzar una revisió del sistema educatiu i de su-
port per a l’alumnat sord a Catalunya d’acord amb les 
entitats més representatives de les persones sordes que 
permeti adoptar mesures consensuades amb l’objectiu 
de garantir l’èxit educatiu de l’alumnat sord.»

Apartat 2

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

De refosa dels punts 2 i 4 en un únic punt

«2. Continuar oferint als progenitors i tutors de l’alum-
nat sord la possibilitat d’escolarització en modalitat 
oral i en modalitat bilingüe per a la seva lliure elecció i 
actualitzar periòdicament i de manera consensuada la 
metodologia d’ambdues modalitats.»



9 de setembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 141

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 56

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
CAP Joan Mirambell, de Caldes de Montbui
Tram. 250-00711/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 31601 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.09.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Jordi Solé i Ferran-
do, diputat, Alba Vergés i Bosch, diputada del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent sobre el CAP Joan Mirambell de 
Caldes de Montbui (Vallès Oriental), per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El CAP Joan Mirambell, que atén una ABS amb una 
població potencial d’aproximadament 25.000 perso-
nes, es va posar en funcionament el gener de 1998. 
Després de 15 anys, les instal·lacions han quedat pe-
tites davant de les creixents necessitats del servei, de 
manera que és necessària la seva adequació i amplia-
ció en el termini de temps més breu possible.

El 13 de març de 2008, el Servei Català de la Salut sol-
licità per primera vegada llicència d’obres a l’Ajunta-
ment de Caldes de Montbui, a través de la presentació 
d’un projecte bàsic, per ampliar les instal·lacions del 
CAP. El 4 de desembre de 2009, la Junta de Govern 
Local, concedí la llicència d’obres ja en base a un pro-
jecte executiu definitiu, una llicència que ha estat pror-
rogada en successives ocasions.

L’obra, amb un pressupost de 1.061.413,46 euros con-
templa l’ampliació de 69.75 m2 de la planta semisoter-
rani, l’ampliació de 341,47 m2 de la planta primera, i 
la reforma d’espais i instal·lacions existents amb l’ob-
jecte de relligar l’actuació i adaptar-la a la reglamenta-
ció vigent. El projecte permetria ampliar les zones de 
medicina general i pediatria (passant de 14 consultes 
actuals a 28) i l’àrea d’atenció continuada, afegint dos 
boxs d’extraccions als dos ja existents. També possi-
bilitaria l’ampliació de les sales d’espera i les sales de 
conservació de mostres, així com la creació d’una aula 
d’educació sanitària.

A més, s’hi preveuen els espais necessaris per a satis-
fer una demanda municipal de fa anys: la dotació dels 
espais necessaris per atencions odontològiques i ser-
veis socials relacionats amb l’atenció mèdica als ciu-
tadans.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prioritzar i dur a terme, tan bon punt les 
disponibilitats pressupostàries ho permetin, l’amplia-
ció del CAP Joan Mirambell de Caldes de Montbui, 
segons el projecte aprovat i que disposa de llicència 
municipal des del 2009.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Jordi 
Solé i Ferrando, Alba Vergés i Bosch, diputats del GP 
d’ERC

Proposta de resolució sobre el compromís 
amb l’Euroregió Pirineus - Mediterrània i 
l’impuls polític i de finançament d’aquesta 
entitat territorial
Tram. 250-00712/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 31604 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.09.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, di-
putada, Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent de suport 
a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

L’any 2014 celebrarem el desè aniversari del naixe-
ment de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. L’Eurore-
gió, impulsada per Catalunya l’any 2004, és un projec-
te de cooperació política transfronterera europea entre 
Catalunya, les Illes Balears, el Rosselló i les regions 
occitanes administrativament franceses de Llengua-
doc i Migdia-Pirineus. L’Euroregió, doncs, reuneix els 
territoris de l’anomenat Arc Mediterrani (o Eix Medi-
terrani), és a dir l’espai geogràfic clau per al futur no 
sols de l’economia catalana i del nostre desenvolupa-
ment empresarial, logístic i comercial, sinó també de 
la nostra cultura comuna, de les llengües compartides 
o properes i de les capacitats d’autogovern.

En els darrers anys, a causa de les dificultats finance-
res que sofreix la Generalitat, l’Euroregió ha patit unes 
reduccions pressupostàries més que notables, així com 
importants problemes de tresoreria que han provo-
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cat greus retards en el pagament de partides. Aquesta 
problemàtica ha generat dubtes en el si de l’Euroregió 
–especialment, en els socis occitans–, quant al com-
promís real de Catalunya envers aquesta estructura.

En un context de transició nacional, en un context 
d’expansió de les polítiques d’exteriors de la Generali-
tat i de cooperació transfronterera bilateral, en un con-
text d’integració europea en què Catalunya no només 
en vol formar part sinó que en vol liderar el procés, 
el nostre país no es pot permetre de posar en joc una 
estructura d’Estat i Europea de tal transcendència po-
lítica. El nostre país tampoc no pot assumir un dete-
riorament del prestigi i de la imatge de què gaudia el 
govern català a escala europea i internacional fins la 
fi del 2010. La projecció europea i internacional del 
rigor de Catalunya i el seu govern seran elements clau 
en el procés de transició nacional emprès.

D’altra banda, des de sempre, el Parlament de Cata-
lunya ha reclamat el reconeixement del català com a 
llengua oficial i de ple dret en tots els usos dins el seu 
territori, i així ha treballat per tal de fer-ho realitat. 
Així mateix, tot allò que el Parlament de Catalunya 
ha defensat per al català, en tant que llengua pròpia de 
Catalunya, també ho ha defensat per a la llengua prò-
pia de l’Aran: l’aranès, nom que rep la llengua occitana 
a l’Aran.

Actualment, la llengua occitana és oficial a Catalunya 
des del nou Estatut del 2006, i el Parlament de Ca-
talunya ja ha expressat el seu desig que aquesta ofi-
cialitat progressivament arribi a tots els territoris on 
hom parla aquesta llengua, d’acord amb els mateixos 
fonaments de la Unió Europea, que en l’article 22 de la 
Carta de drets fonamentals declara específicament el 
respecte a la pluralitat lingüística com una riquesa que 
cal mantenir i envigorir.

Fer un ús normal de la llengua pròpia en les nostres vi-
des és un dret de les persones i dels pobles que formen 
part de la Unió Europea.

Mentre aquesta plena oficialitat no arriba, però, des 
de Catalunya podem emprendre accions que hi ajudin, 
sempre respectant la sobirania nacional dels altres ter-
ritoris. En aquest sentit, i d’acord amb el règim d’ofici-
alitat de la llengua occitana a Catalunya, el Govern pot 
fer els passos necessaris a fi i efecte que l’occità esde-
vingui també llengua oficial de l’Euroregió, al costat 
del català i el francès.

La normalització i l’aparició en l’espai i la vida públics 
d’una llengua minoritzada és cabdal per fomentar-ne 
la recuperació, i, per tant, iniciatives com l’esmenta-
da cal aplaudir-les i encoratjar de mantenir-les i mi-
llorar-les.

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: 

1. Manifesta solemnement el compromís ferm de Ca-
talunya envers l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, 
com a projecte de cooperació política transfronterera 
europea que reuneix els territoris de l’anomenat Arc 
Mediterrani, entre Catalunya, les Illes Balears, el Ros-
selló i les regions occitanes avui franceses de Llen-
guadoc i Migdia-Pirineus. L’Euroregió és un espai ge-
ogràfic clau per al futur compartit..

2. Insta el Govern de la Generalitat a: 

a. Donar un impuls polític a l’Euroregió Piri-
neus - Mediterrània, en ocasió del seu desè aniversari 
d’aquesta entitat, tot transformant-la en un organisme 
amb més autonomia política, més independent i més 
operatiu.

b. Destinar a l’Euroregió Pirineus - Mediterrània el 
2% dels fonts europeus FEDER que rebrà Catalunya 
a partir de l’any 2014 i proposar a la resta de territoris 
membres d’adoptar la mateixa mesura, per tal de ga-
rantir el bon funcionament de l’estructura i una bona 
salut financera i pressupostària.

c. Impulsar el canvi d’estatuts de l’Euroregió Piri-
neus - Mediterrània per tal d’incorporar-hi la llengua 
occitana com a llengua plenament oficial, al costat del 
català i del francès.

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Sara 
Vilà Galan, Salvador Milà i Solsona, diputats del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la Llei de raci-
onalització i sostenibilitat de l’Administració 
local promoguda pel Govern de l’Estat
Tram. 250-00713/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 31607 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.09.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració.
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Exposició de motius

Davant l’aprovació del Projecte de Llei de Racionalit-
zació i Sostenibilitat de l’Administració Local els pro-
fessionals dels serveis socials han fet públic un mani-
fest en que denuncien l’amenaça per a la continuïtat 
del sistema de serveis socials de responsabilitat pú-
blica que al nostre país s’ha anat construint des dels 
anys 80.

La campanya impulsada pel Col·legi Oficial de Treball 
Social de Catalunya, el Col·legi d’Educadores i Educa-
dors Socials de Catalunya, el Col·legi de Pedagogs de 
Catalunya, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalu-
nya i el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, 
té com a finalitat frenar una reforma que posaria en 
perill l’atenció bàsica a les persones i famílies vulne-
rables, que ara compten amb els serveis socials muni-
cipals com a recurs bàsic per donar resposta a les seves 
necessitats més urgents: alimentació, atenció sociosa-
nitària, habitatge, subministres, etc.

La Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Admi-
nistració Local que planteja l’Estat espanyol deixaria 
sense competències en matèria de serveis socials a tots 
els municipis de menys de 20.000 habitants i reduiria 
notablement les dels ajuntaments més grans, la qual 
cosa suposaria «un atac frontal a la garantia dels drets 
individuals i col·lectius».

Tal i com ells destaquen «En l’actual realitat de pa-
timent de sectors molt diversos i extensos de la ciu-
tadania, posar en perill el sistema de serveis socials 
de proximitat constitueix un atac frontal a la garan-
tia dels drets individuals i col·lectius aconseguits amb 
molts esforços durant l’etapa democràtica i suposa un 
retorn a èpoques passades de precarietat social. Així 
mateix estaríem posant en perill un model de convi-
vència, benestar, cohesió social, participació democrà-
tica i qualitat de vida».

Es tracta de serveis amb gran implantació a les entitats 
locals que amb l’aprovació d’aquesta llei es considera-
ran impropis i estaran en risc de desaparició o privatit-
zació, estem parlant de serveis de suport a famílies, de 
prevenció i inserció social, habitatges tutelats, centres 
de dia, menjadors de gent gran, centres i serveis de 
promoció de la dona, centres infantils, serveis d’aten-
ció i acollida d’immigrants, centres d’atenció a perso-
nes amb discapacitats.

Segons estimacions fetes per l’Associació Estatal de 
Directors i Gerents en Serveis Socials en relació al fi-
nançament del Pla Concertat de l’any 2012 a Catalu-
nya, un 3.4% va anar a càrrec de l’estat, un 41.4% a 
càrrec de la Generalitat de Catalunya i un 55.2% el 
van assumir els ajuntaments. Aquestes xifres posem 
de manifest el pes de l’Administració Local en el fi-
nançament del serveis de benestar i ens haurien d’aler-
tar del greu perill per a la cohesió social que suposarà 
el desmantellament dels serveis socials.

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 Ge-
neralitat a: 

1. Manifestar el rebuig al Projecte de Llei de Raciona-
lització i Sostenibilitat de l’Administració Local i re-
querir al Govern de l’Estat la retirada immediata.

2. Exigir al Govern de l’Estat que mantingui la conti-
nuïtat del finançament de la part corresponent del Pla 
Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Social 
per a les Corporacions Locals, assegurant el manteni-
ment i funcionament dels serveis socials de proximitat 
en els governs locals.

3. Garantir que en els pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya pel proper exercici es manté el nivell de 
finançament destinat a serveis socials de proximitat 
així com de totes aquelles partides de serveis socials 
destinades a les persones especialment vulnerables.

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2013

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la creació de 
les vegueries de l’Ebre i del Camp de Tar-
ragona
Tram. 250-00714/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 32270 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.09.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Les Terres de l’Ebre conformen un territori amb per-
sonalitat pròpia, en base a raons geogràfiques, econò-
miques i històriques.

Aquesta realitat diferenciada ha estat reivindicada per 
les institucions locals d’aquest territori, pels diferents 
agents socials, cívics, polítics i per la ciutadania en ge-
neral.
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L’Estatut d’Autonomia de Catalunya preveu la creació 
de vegueries com a àmbit territorial per a la descon-
centració de l’actuació de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya i alhora, com a àmbit específic per 
a l’exercici del govern intermunicipal de cooperació 
local, amb personalitat jurídica pròpia.

Aquesta previsió estatutària es va desenvolupar i con-
cretar amb l’aprovació de la Llei 30/2010, de Vegueri-
es el passat 27 de juliol de 2010.

Atès que la Vicepresidenta del Govern de la Generali-
tat ha manifestat recentment que el desplegament de la 
llei de Vegueries no figura a l’agenda del nou Govern.

Atès que aquest grup parlamentari considera que, com 
a primera institució del país, el Govern de la Genera-
litat té no tan sols el dret sinó també l’obligació de do-
nar compliment al mandat estatutari i al seu desplega-
ment, aplicant i implementant les previsions de la Llei 
30/2010, com a dret vigent a Catalunya, 

Atès que la Llei de Vegueries prioritza la constitució 
del Consell de Vegueria de les Terres de l’Ebre, tan 
bon punt s’hagi produït la modificació de la legislació 
estatal corresponent, moment en el qual, el Consell de 
Vegueria de Tarragona esdevindria el Consell de Ve-
gueria del Camp de Tarragona,

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a negociar, en el termini de 3 mesos, amb el Go-
vern de l’Estat els canvis legals necessaris, que facin 
possible la constitució de les Vegueries de l’Ebre i del 
Camp de Tarragona, com a primer pas per al desplega-
ment de la Llei 30/2010, de 27 de juliol, de Vegueries.

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’Avantprojec-
te de llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local promogut pel Govern 
de l’Estat
Tram. 250-00715/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 32271 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.09.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt del Grup Parlamentari So-

cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

L’avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sos-
tenibilitat de l’Administració Local (ARSAL) suposa-
rà deixar a molts ajuntaments en una situació de preca-
rietat absoluta alhora de prestar els serveis que venen 
realitzant, a més de suposar una ingerència flagrant el 
Principi d’autonomia local, establert en la Carta Euro-
pea de l’Autonomia Local, als articles 140 i 142 de la 
Constitució, així com a l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya. Totes elles, normes de l’anomenat Bloc Cons-
titucional.

Alguna de les línies vermelles que es traspassaran si 
aquest avantprojecte s’aprova en els termes actuals, 
són les següents: 

Nova regulació dels serveis mínims obligatoris en fun-
ció del nombre d’habitants que tinguin els municipis.

L’ARSAL reserva, a favor del Govern de l’Estat, que 
per mitjà de reial decret pugui establir els estàndards 
de qualitat dels serveis públics, així com el procedi-
ment per a la seva avaluació.

Aquesta és la verdadera clau de volta d’aquesta refor-
ma perquè l’autonomia local es posa en quarantena, 
ja que s’habilita al Govern de l’Estat perquè mitjan-
çant la tècnica dels estàndards de qualitat condicioni 
directament l’actual planta municipal i activi un pro-
cediment extraordinari d’atribució expressa de la ges-
tió dels serveis mínims obligatoris a les diputacions 
provincials.

Així mateix, també s’estableix que les mancomunitats 
i les entitats d’àmbit territorial inferior també s’hau-
ran de sotmetre a avaluació en relació amb els serveis 
que ofereixen i en el cas que aquests serveis no superin 
l’avaluació hauran d’encomanar-se, de manera forço-
sa, a les diputacions havent de procedir-se a la dissolu-
ció de la mancomunitat o de l’entitat local menor.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig 
absolut a l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalitza-
ció i Sostenibilitat de l’Administració Local.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a requerir al Govern de l’Estat que no aprovi 
l’avantprojecte de Llei de l’ARSAL amb la redacció i 
contingut actual.

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a donar suport a tots els ajuntaments de Ca-
talunya i trobar mecanismes de col·laboració amb els 



9 de setembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 141

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 60

mateixos, per tal d’assegurar la continuïtat dels serveis 
públics que en l’actualitat venen prestant en els seus 
municipis.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la programació 
del Servei d’Ocupació de Catalunya del 2013
Tram. 250-00716/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 32272 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.09.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada, Montserrat Capdevila Tatché, dipu-
tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

La programació que ha presentat el Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) pel 2013 suposa una vulneració 
de l’Estratègia Catalana per l’Ocupació, en concret les 
seves línies estratègiques 1 i 5 i tanmateix, la vulnera-
ció del Pla de Desenvolupament de les Polítiques Ac-
tives d’Ocupació 2012-2013, quan parla de la Carta de 
Serveis específics adreçats als territoris; també vulne-
ra la Moció 22/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’atur i les mesures per fomentar l’ocupació, aprovada 
pel Ple del Parlament el 23 de maig de 2013. Aques-
ta programació tampoc no reconeix el lideratge de les 
entitats locals com agents de dinamització socioeco-
nòmica en els seus territoris i no els permet ser coope-
radores en el desenvolupament eficaç i eficient de les 
polítiques actives d’ocupació.

La desaparició de la Carta de Serveis del SOC de pro-
grames especialitzats d’informació, orientació i acom-
panyament a la inserció deixa a milers de ciutadans 
i ciutadanes sense un recurs molt vàlid per l’èxit en 
la inserció laboral dels treballadors i treballadores en 
situació d’atur. Destinar la major part dels recursos a 
Plans d’Ocupació no permetrà executar altres mesures 
com els Tallers d’Ocupació, Cases d’Oficis, Disposi-
tius d’Igualtat d’Oportunitats i Igualtat de Gènere, en-
tre d’altres, amb els que estem en disposició de demos-
trar el seu èxit a través dels resultats d’inserció laboral 
dels mateixos.

En una situació de crisi com la que tenim és quan es 
fa més necessari disposar de projectes innovadors i 
programes de suport a la planificació estratègica. És 
amb aquests recursos que les administracions locals 
poden treballar en consens amb d’altres actors territo-
rials per tirar endavant iniciatives que empentin l’eco-
nomia dels nostres municipis. I, alhora, posin els fo-
naments per gestionar amb èxit les polítiques actives 
d’ocupació.

El projecte Treball als Barris queda relegat a la progra-
mació del SOC 2013 exclusivament a Plans d’Ocupa-
ció; aquest va ser creat com un recurs de gran impacte 
per a aquells territoris més vulnerables, on podríem 
dir que la seva població vivia en una crisi permanent. 
L’èxit de la Carta de Serveis de Treball als Barris la 
podem constatar amb els resultats d’inserció laboral 
i amb la satisfacció manifesta dels treballadors/es en 
situació d’atur que han tingut l’oportunitat de partici-
par-hi.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Refer la programació del SOC pel 2013, de mane-
ra que aquesta inclogui la recuperació de la Carta de 
Serveis existent el 2011, una distribució pressupostària 
equivalent a la del mateix 2011, i un calendari de con-
vocatòries.

2. Definir clarament les convocatòries de Plans d’Ocu-
pació, respecte al pressupost, cost salarial, jornada la-
boral, formació, de manera que no signifiqui aportació 
econòmica pels Ajuntaments.

3. En el projecte de Llei d’Ocupació i de reforma del 
SOC que el Govern ha de presentar al Parlament, reco-
llir i reconèixer el lideratge de les entitats locals com a 
agents de dinamització social en el territori i el seu pa-
per fonamental en la xarxa d’ocupació de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Alícia 
Romero Llano, Montserrat Capdevila Tatché, diputa-
des del GP SOC
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Proposta de resolució sobre la llar d’infants 
La Font del Rieral, de Santa Eulàlia de Ron-
çana
Tram. 250-00717/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 32285 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.09.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada, Jordi Solé i Ferran-
do, diputat, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El setembre de 2009 va entrar en funcionament l’Es-
cola Bressol Municipal La Font del Rieral de Santa 
Eulàlia de Ronçana, la segona llar d’infants del muni-
cipi, amb una capacitat per a 94 nens i nenes i amb sis 
aules (una aula per a nadons, tres aules amb lavabos 
per a nens i nenes entre 1-2 anys i dues aules més amb 
lavabos per a infants entre 2-3 anys), una sala poliva-
lent de 30 metres quadrats, servei de menjador i cuina 
pròpia.

El curs 2009-2010 va comptar amb 44 nens i nenes 
matriculats, i hi treballaven 1 coordinadora, 6 edu-
cadores-tutores i dues educadores de suport. El curs 
2010-2011 hi havia 55 alumnes, el curs 2011-2012 tam-
bé 55 alumnes, i la previsió pel curs 2012-2013 era de 
60 alumnes.

És un edifici singular, bioclimàtic, sostenible i pensat 
per infants de 0 a 3 anys, que va rebre el Premi a l’edi-
ficació no residencial més sostenible atorgat per En-
desa (2010). El seu cost va ser de 1,6 milions d’euros 
amb una subvenció del Departament d’Educació de 
470.000 euros.

L’equip de govern municipal va decidir el mes de maig 
de 2012 de deixar sense activitat l’escola bressol muni-
cipal La Font del Rieral el curs 2012-2013 adduint ra-
ons econòmiques i de manca de preinscripcions a l’es-
pera que pels propers cursos hi hagués més sol·licituds 
de matrícula i s’hi pogués tornar a tenir activitat. El 
personal educador del centre va presentar el setembre 
del 2012 un projecte educatiu per mantenir oberta l’es-
cola bressol si es garantia que no es cobraria lloguer 
fins al 2016, que va ser rebutjat pel Govern municipal 
al·legant que la decisió també l’havia de prendre el De-
partament d’Ensenyament. En aquell moment des de 
la regidoria d’Ensenyament es va comunicar que l’es-

cola s’hauria de gestionar des de la iniciativa privada i 
que en cap cas seria de titularitat pública.

Actualment roman tancada i en estat de degradació 
i hi ha una associació autoanomenada Waldorf Stei-
ner-Mare Terra que està anunciant amb cartellera als 
municipis de l’entorn que a partir del curs 2013-2014 
hi haurà un nou projecte educatiu 3-12 a les instal-
lacions de l’escola bressol. Aquest projecte no ha es-
tat informat ni debatut en cap dels òrgans polític del 
municipi.

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

Proposta de resolució

Atès que el Departament d’Ensenyament va aportar 
una subvenció de 470.000 euros per a la construcció 
de l’equipament, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern a: 

1. Lliurar un informe jurídic al Parlament i als grups 
municipals sobre l’adequació a llei de la cessió tempo-
ral a una organització privada d’un edifici municipal 
destinat a Escola Bressol i construït amb ajuts de la 
Generalitat exclusivament per a aquesta finalitat.

2. Mentre no es lliuri i es debati aquest informe al Par-
lament, no autoritzar cap cessió temporal a una orga-
nització privada d’un edifici municipal destinat a Es-
cola Bressol i construït amb ajuts de la Generalitat 
exclusivament per a aquesta finalitat.

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Anna 
Simó i Castelló, Jordi Solé i Ferrando, diputats del GP 
d’ERC

Proposta de resolució sobre les mesures a 
emprendre pel Govern de l’Estat amb relació 
a les riuades del 18 de juny de 2013 a Aran i 
al Pallars Sobirà
Tram. 250-00718/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 32304 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.09.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió d’Afers Institucionals.
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Exposició de motius

La Vall d’Aran, i altres zones del Pirineu, van patir el 
passat 18 de juny una forta vinguda d’aigua produï-
da per diversos factors que van actuar incentivant una 
catastròfica riuada. Un hivern de copioses nevades i 
pluges torrencials després d’uns dies d’intensa calor 
ha provocat un efecte devastador, causant greus danys 
en infraestructures, serveis de tot tipus, habitatges, co-
merços, càmpings, instal·lacions ramaderes, de pro-
ducció elèctrica, o en les proteccions dels nuclis ur-
bans, actualment molt danyades.

A aquests greus danys es suma l’impacte econòmic en 
els dies previs a l’inici d’una nova temporada estival 
en la qual, l’activitat turística es converteix en el motor 
de l’economia d’aquestes valls. Una activitat fonamen-
tada en els esports a l’aire lliure, el turisme de sende-
risme, de btt o el que busca cultura i descans.

Igualment han resultat greument afectades les explo-
tacions agràries i ramaderes, tant en les pròpies instal-
lacions com en els prats i camps, avui molts d’ells, de-
sapareguts, per la força de l’aigua o negats de fang i 
sediments.

La ramaderia i l’agricultura de muntanya és una acti-
vitat molt minoritària en aquestes valls, per raons de 
viabilitat econòmica d’aquestes explotacions, així com 
per les dificultats pròpies dels climes rigorosos. Així i 
tot, aquesta ramaderia realitza un imprescindible tre-
ball per a la conservació dels entorns i del paisatge de 
muntanya, la qual cosa la converteix en un element fo-
namental per a l’activitat turística.

Davant la situació actual, els empresaris i els veïns en 
general són conscients de les greus afectacions a em-
preses i instal·lacions de caràcter privat, així com de 
les dificultats d’accessibilitat, tant als pobles, com a les 
zones turístiques. Però és evident que la vital recupe-
ració de les instal·lacions comercials i turístiques, així 
com els accessos a les zones de muntanya, o les infra-
estructures bàsiques en pobles i habitatges requereixen 
d’una actuació ràpida i decidida de les administraci-
ons i especialment de l’administració de l’Estat per re-
tornar la vitalitat econòmica a aquests territoris, així 
com la seguretat i les condicions òptimes als afectats.

L’estimació provisional del Consorci de Compensa-
ció d’Assegurances eleva a més de 20 milions d’eu-
ros els danys ocasionats per les inundacions, incloent 
les infraestructures viàries i obra civil. No obstant, els 
danys colaterals faran augmentar aquesta xifra, ja que 
a més, de les repercussions econòmiques directes, els 
territoris afectats s’enfronten a uns danys indirectes, 
com és la disminució de la seva activitat turística, en 
gran mesura la dedicada als esports d’aventura, prin-
cipal mitjà de subsistència de la zona pirenaica. A tall 
d’exemple, durant el passat pont de Sant Joan es van 
perdre desenes de milers d’euros com a conseqüència 
de l’anul·lació entre el 80 i el 90% de les reserves del 
sector turístic. Cal destacar, a més, les greus afecta-

cions en zones visitades majoritàriament per turistes, 
com camins rurals turístics o a l’accés al Parc Nacio-
nal d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Les turmentes, segons les primeres estimacions, va 
afectar una àrea de 41.766 hectàrees de cultius, 36.700 
de cereals i unes 5.066 de fruita dolça, a més dels 
danys en cultius hortofrutícules, podent afectar més 
del 50% de la collita, fet que repercutirà sobre l’apro-
visionament de mercats, amb importants conseqüèn-
cies econòmiques en tots els agents de la cadena ali-
mentària.

Per tot això, és urgent que les administracions actuïn 
amb la màxima celeritat per tal de mitigar els danys i 
compensar els afectats, tant en relació a les inundaci-
ons com en relació a les turmentes de pedra.

En el marc del principi constitucional de solidaritat i 
per aplicació dels principis d’equitat i igualtat de trac-
te en relació amb situacions precedents, la magnitud 
d’aquests fets i les seves conseqüències obliga als po-
ders públics a adoptar mesures extraordinàries consis-
tents en un règim d’ajudes específiques, així com en 
l’adopció d’un conjunt de mesures pal·liatives i com-
pensatòries dirigides a la reparació dels danys produ-
ïts en persones i béns, i a la recuperació de les zones 
afectades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a instar al Govern de l’Estat que emprengui les 
següents mesures en relació amb les riuades del 18 de 
juny a la Vall d’Aran i el Pallars Sobirà: 

a) Aplicar les mesures contemplades en la Llei 
14/2012, de 26 de desembre, per la qual s’aproven 
mesures urgents per tal de pal·liar els danys produ-
ïts pels incendis forestals i altres catàstrofes naturals 
ocorregudes en diverses comunitats autònomes, en 
els àmbits destinats a les zones agrícoles i ramaderes, 
per recuperar els espais agrícoles, les instal·lacions i 
les zones de praderia afectades per les riuades del 18 
de juny.

b) A través del Ministeri d’Agricultura, Alimentació 
i Medi Ambient, mitjançant el Programa de Camins 
Naturals, incorpori en el seus projectes, a curt termi-
ni, la recuperació del Camí Real que transcorre per la 
Vall d’Aran, incidint especialment en les zones afec-
tades.

c) Que el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, a través de la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre, en coordinació amb la Generalitat de Catalu-
nya elabori i desenvolupi un Pla per garantir l’optimit-
zació del pas del cabal del riu Garona, estudiant el seu 
nou curs i els potencials perills.
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Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat que emprengui les següents mesures en relació 
amb les riuades del 18 de juny a la Vall d’Aran i el Pa-
llars Sobirà: 

d) A desenvolupar un Pla d’impuls turístic per tal de 
recuperar les infraestructures, la imatge i el potencial 
turístic de la Vall d’Aran, posant especial èmfasi en 
la promoció de les zones afectades mitjançant accions 
específiques.

e) Posar en marxa línies d’ajuts per als ajuntaments del 
municipis de la Val d’Aran i del Pallars Sobirà afec-
tats per les riuades del 18 de juny de 2013 d’acord amb 
l’Ordre GRI/376/2002, de 4 de novembre, amb l’ob-
jectiu de poder facilitar el finançament del restabli-
ment de les infraestructures i els serveis de titularitat 
local garantint així el normal funcionament dels ma-
teixos amb la màxima celeritat.

f) Dissenyar un programa pels espais agrícoles fets 
malbé per les riuades per tal de recuperar el paisatge 
i les activitats del sector ramader i agrícola, greument 
afectats per les inundacions.

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe de transparència amb relació a 
l’execució de la pròrroga pressupostària
Tram. 250-00719/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 32387 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.09.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost.

Exposició de motius

El Govern de la Generalitat ha decidit, finalment, el 
passat sis d’agost, no presentar al Parlament els pres-
supostos de la Generalitat de 2013.

La llei de pressupostos i la llei de mesures fiscals i 
financeres que l’acompanya són les lleis més impor-
tants que anualment debat i aprova el Parlament de 

Catalunya. Mitjançant el projecte de pressupostos de 
la Generalitat els Grups Parlamentaris poden debatre, 
esmenar i aprovar les prioritats de l’acció política del 
Govern de la Generalitat, les inversions a realitzar, les 
polítiques públiques d’atenció a les persones, de salut 
d’educació, de serveis social, de protecció del medi 
ambient o les mesures per combatre l’atur i promou-
re l’ocupació, entre d’altres. Decisions que tenen una 
gran incidència en la vida de la ciutadania.

El conjunt de la ciutadania pot conèixer l’evolució dels 
comptes de la Generalitat i l’evolució del pressupost 
de la Generalitat i els recursos destinats a les diferents 
polítiques públiques.

La decisió de no presentar els pressupostos compor-
ta importants problemes de gestió pels departaments 
de la Generalitat, que no tenen marge de maniobra per 
emprendre noves iniciatives, però sobre tot planteja un 
problema democràtic. El Parlament perd la capacitat de 
conèixer, debatre, esmenar i aprovar les prioritats pres-
supostàries, les inversions o dels ajustaments a realitzar.

El decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’esta-
bleixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 
mentre no entrin en vigor els del 2013, determina en 
l’article 2 «que els crèdits inicials del pressupost 2012 
prorrogats per al 2013 han de garantir, d’una banda, 
que en el seu conjunt no se superi, en cap cas, el lí-
mit de despesa no financera de la Generalitat aprova-
da per l’Acord de Govern de 31 de juliol de 2012 per a 
l’exercici 2013 i, de l’altra, han de donar compliment 
a l’objectiu de dèficit públic fixat per la Llei 6/2012, de 
17 de maig, d’estabilitat pressupostària».

Per tant, i malgrat el que reiteradament el Govern ha 
volgut fer creure, la pròrroga dels pressupostos impli-
ca que en la seva execució cal establir el límit de dè-
ficit públic establert per l’Estat, en el cas de 2013 el 
límit de dèficit de la Generalitat es va situar inicial-
ment i actualment en l’1,58%. Aquest darrer objectiu 
implica un ajust pressupostari en el conjunt de l’exer-
cici d’uns 2.600 milions d’euros, sense que els grups 
parlamentaris ni el conjunt de la ciutadania puguin 
conèixer i debatre en quines partides pressupostàries 
s’aplicarà aquest ajust ni quines mesures es realitzaran 
per afavorir els ingressos.

Els projecte de pressupost de 2013 no es presenta per ra-
ons polítiques, per evitar debatre públicament les noves 
retallades. És un fet molt greu, un veritable frau demo-
cràtic que eximeix al Govern de l’obligació de presentar 
els pressupostos i furta al Parlament de la seva compe-
tència de debatre, esmenar i aprovar els pressupostos.

Donades les circumstàncies i el fet que la majoria par-
lamentària formada pels grups de CiU i ERC donen 
suport a la decisió del Govern de no presentar els pres-
supostos cal garantir, com a mínim, la màxima trans-
parència en l’execució del pressupost prorrogat, do-
nant compte de quin és l’estat real dels comptes de la 
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Generalitat, de quines partides han estat retallades per 
donar compliment a l’objectiu de dèficit establert o de 
quins programes i conceptes s’han vist afectats.

El president de la Generalitat ha declarat «volem fer 
de Catalunya un país de bones pràctiques, un país de 
transparència». Els darrers mesos s’ha presentat un 
portal de la transparència del Govern de la Genera-
litat, Transparència Gencat, en el qual es destina un 
apartat als comptes de la Generalitat.

Per altra banda el Parlament de Catalunya està elabo-
rant, en ponència conjunta, una llei per la transparèn-
cia.

Aquesta voluntat per la transparència ha de tenir, com 
a mínim i en coherència, la seva traducció en una ex-
plicació pública de l’execució concreta dels pressupos-
tos prorrogats.

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 Ge-
neralitat a: 

1. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini 
d’un mes, un informe de transparència pressupostària, 
sobre l’execució del pressupost prorrogat el primer se-
mestre de 2013, en el qual es detallin els ingressos i 
les despeses, l’execució de les partides pressupostaries 
per programes, capítols, articles i conceptes per depar-
taments i organismes, ens públics, fundacions i con-
sorcis. En l’informe ha de mostrar el pressupost inici-
al, les modificacions, el pressupost definitiu, reserves, 
disposicions, obligacions i pagaments i en format di-
gital tractable en full càlcul, com marquen els estàn-
dards de transparència i comparativa amb l’any passat.

2. L’esmentat informe incorporarà també informació 
detallada de les previsions d’ingressos i despeses pel 
segon semestre de 2013 amb els mateixos criteris que 
els establerts en l’apartat primer.

3. Presentar al Parlament de Catalunya durant el pri-
mer trimestre de 2014 l’informe corresponent al con-
junt de la pròrroga pressupostària en els mateixos ter-
mes que els establerts en l’apartat primer.

4. Fer públic l’esmentat informe al portal Transparèn-
cia Gencat.

5. El Parlament de Catalunya acorda impulsar un debat 
específic sobre l’esmentat informe pressupostari tant del 
primer semestre de 2013 com, posteriorment, de l’infor-
me de l’execució pressupostària per tot l’any 2013.

Palau del Parlament, 8 d’agost de 2013

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el procés de 
reestructuració i privatització de Catalunya 
Banc
Tram. 250-00720/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 32830 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.09.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost.

Exposició de motius 

Catalunya Caixa és una entitat amb una llarga tradició 
i arrelament a Catalunya. És la segona entitat de Ca-
talunya amb més de tres milions de clients i una quo-
ta de mercat en dipòsits per entitats del 13%. Comp-
ta amb una xarxa comercial de 1.163 oficines, el 75% 
ubicades a Catalunya i uns 6.900 empleats, 5.571 dels 
quals treballen a Catalunya, ben qualificats i amb ex-
periència, que composen un dels principals actius de 
l’entitat.

El novembre de 2011 Catalunya Caixa es va conver-
tir en un banc. A finals de 2012 el FROB va assolir la 
propietat del 100% de les accions. Actualment, des-
prés que al juliol es fes el bescanvi per accions de les 
participacions preferents i deute subordinat, el FROB 
ostenta el 66% del capital de l’entitat i la resta està en 
mans de El Fons de Garantia de Dipòsits, petits ac-
cionistes i autocartera. En aquests moments i després 
de dues subhastes fracassades, el FROB vol realitzar 
una nova subhasta per vendre l’entitat a un gran grup 
financer.

Segons el FROB Catalunya Banc ha estat recapitalit-
zada, ja no té risc immobiliari pel traspàs a la SAREB 
d’aquests actius i per la recapitalització de desembre 
de 2012, s’ha reduït la morositat i el core capital es si-
tua per damunt del 10%.

En aquests moments el FROB vol imposar un Expe-
dient de Regulació d’Ocupació que d’aplicar-se su-
posaria la pèrdua de 2.453 llocs de treball, un terç de 
la plantilla amb la indemnització més baixa possible 
amb la reforma laboral, 20 dies per any treballat amb 
un màxim de 12 mensualitats i el tancament de 450 
oficines, 150 de les quals estan a Catalunya. Aques-
ta proposta suposaria el procés de reestructuració més 
agressiu realitzat en una entitat financera contra els 
seus treballadors i treballadores.
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Les persones tenidores de productes híbrids (partici-
pacions preferents i deute subordinat) de Catalunya 
Caixa també han patit les conseqüències d’aquest pro-
cés de discriminació, en patir una quitança més ele-
vada que la des les altres entitats intervingudes pel 
FROB, d’un 61% en el cas de les participacions prefe-
rents, d’un 40% pel deute subordinat perpetu i un 15% 
pel deute subordinat amb venciment.

Aquest procés de reestructuració implica uns costos 
tant socials com econòmics per la pròpia entitat, en 
perdre el negoci vinculat a les oficines que es pretén 
tancar, i per les indemnitzacions i costos dels acomia-
daments que es vol realitzar.

Des de 2009 les entitats financeres han rebut 60.000 mi-
lions d’euros en ajuts en forma de capital, 117.000 mili-
ons d’euros en avals i 313.000 milions d’euros en prés-
tecs tous, a l’1% d’interès, del Banc Central Europeu. Un 
ajuts avals i préstecs atorgats sense cap contrapartida 
per afavorir el crèdit, resoldre el drama social dels des-
nonaments o l’estafa dels productes financers de risc. 
El FROB calcula que 37.000 milions d’euros del diner 
públic injectat a diferents entitats financeres es perdran, 
sense retorn social i convertint el deute privat en deute 
públic. Es tracta d’un espoli de dimensions gegantines.

Catalunya Banc ha percebut 12.000 milions d’euros de 
diner públic que paguem tota la ciutadania. D’aquests, 
i fins a aquests moments, el FROB considera que 9.642 
milions d’euros no es recuperaran, una quantitat qua-
si equivalent a l’1% del PIB de l’Estat espanyol. I ai-
xò sense tenir en comte encara els possibles ajuts als 
compradors de Catalunya Banc, ja sigui en forma d’un 
esquema de protecció d’actius i de crèdits fiscals, que 
segons algunes informacions podria arribar a un mà-
xim de 8.000 milions d’euros.

El Govern de l’Estat es proposa privatitzar Catalunya 
Banc –una entitat que inicialment era una Caixa– a 
l’oligopoli bancari, havent sanejat l’entitat amb diner 
públic, després d’acomiadar un terç de la plantilla, 
més un 50% si comptem des de la fusió de les tres en-
titats catalanes i de l’empitjorament de les condicions 
de treball de la resta de treballadors i treballadores. 
El conjunt de la societat i, en especial, els petits estal-
viadors, les víctimes de les preferents i del deute su-
bordinat i el personal de Catalunya Banc en seran els 
perdedors d’aquest procés, mentre les grans entitats fi-
nanceres en seran les grans beneficiades.

La crisi ha fet més evident que mai la necessitat d’una 
banca pública, com la que existeix en altres països, 
que garanteixi que els recursos públics esmerçats en 
sanejar el sistema financer reverteixin en el conjunt 
de la societat creant un pol de banca pública. Una no-
va banca pública que tingui com a objectiu afavorir 
el canvi de model productiu cap a l’economia verda i 
l’economia social i cooperativa, garantir el control de-
mocràtic i social sobre el sistema financer i actuar se-
gons els principis de les finances ètiques, no afavorint 

els productes especulatius sinó els projectes amb crite-
ris socials i ambientals. Així mateix cal dotar a Cata-
lunya d’un sistema de banca pública, d’una estructura 
financera pròpia, més necessària que mai després de la 
desaparició del sistema català de caixes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el rebuig al 
procés de reestructuració de Catalunya Banc, expres-
sa el rebuig a les condicions de l’ERO proposat pel 
FROB i reclama el manteniment dels llocs de treball i 
el patrimoni de l’entitat.

2. El Parlament de Catalunya reclama al Govern de 
l’Estat que posi fi al procés de privatització de Cata-
lunya Caixa.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Manifestar públicament la necessitat de mantenir 
els llocs de treball i exigir al Govern de l’Estat que Ca-
talunya Banc no sigui privatitzada.

b) Presentar una proposta, acordada amb els represen-
tants dels treballadors i els grups parlamentaris, per 
negociar amb el Govern de l’Estat perquè Catalunya 
Banc formi part, conjuntament amb l’Institut Català 
de Finances i altres possibles entitats, d’un sistema de 
banca pública vinculat a la Generalitat.

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2013

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre les reaccions a 
l’actuació de la policia arran dels incidents 
ocorreguts a Mataró el primer cap de set-
mana d’agost
Tram. 250-00721/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 32832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.09.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.
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Exposició de motius

Durant el primer cap de setmana d’agost d’enguany a 
la ciutat de Mataró (Maresme), s’han produït diverses 
detencions per part de la policia, una de les detencions 
va tindre lloc mentre es robava a l’interior d’un domi-
cili particular.

Amb posterioritat a aquests fets, diferents col·lectius 
autodenominats «antisistema» s’han manifestat en su-
port a les persones detingudes per la policial. Durant 
les manifestacions s’ha acusat tant als Mossos d’Es-
quadra com a la Policia Local de Mataró d’actuar per 
motivacions xenòfobes i racistes. Fins i tot han arribat 
a culpar a aquests dos cossos policials de provocar al 
col·lectiu al qual pertanyen els detinguts.

Algunes de les actuacions i publicacions posteriors als 
fets d’aquell cap de setmana han anat una mica més 
enllà, donant a entendre que els detinguts haurien es-
tat maltractats i acusant al cos de Mossos d’Esquadra 
d’aquests fets.

Els responsables dels atacs al cos policial de la Ge-
neralitat han intentat donar verosimilitud a les seves 
acusacions contra les forces de l’ordre amb suposats 
reportatges i fins i tot amb informes i estudis.

En alguns d’aquests reportatges es poden observar 
imatges dels policies locals on se’ls identifica clara-
ment que van ser atacats el diumenge 4 d’agost al car-
rer Energia del Mata-Rocafonda.

Davant aquestes acusacions, la secció sindical de 
CCOO dels Mossos d’Esquadra s’ha pronunciat pú-
blicament per defensar l’honorabilitat i professionali-
tat dels agents davant els atacs i les difamacions que 
estaven rebent.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya,

1. Manifesta el seu suport al treball i la feina realitza-
da tant per la Policia Local de Mataró com pel Cos de 
Mossos d’Esquadra davant els fets succeïts el primer 
cap de setmana d’agost d’enguany i dies posteriors en 
la ciutat de Mataró (Maresme).

2. Insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Garantir als agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
una millor dotació de mitjans davant situacions sem-
blants a la patida per agents d’aquest cos, com per 
agents de la Policia Local de Mataró el passat primer 
cap de setmana d’agost de 2013.

b) Sol·licitar als serveis jurídics que estudiïn les acusa-
cions i el material publicat en el qual s’acusa als agents 
de Policia Local de Mataró i Mossos d’Esquadra d’ha-
ver actuat per motivacions racistes i xenòfobes en les 
detencions practicades a la ciutat de Mataró durant el 

primer cap de setmana d’agost, així com la publica-
ció de les fotografies dels agents per si aquest acte re-
presenta una vulneració dels seus drets i constitueixen 
algun tipus de delicte, i en el seu cas, actuar jurídica-
ment contra els que firmen aquestes actuacions.

c) Analitzar les concentracions que es va produir a 
Mataró amb posterioritat a les detencions per conèixer 
si van ser comunicades i si procedeix, aplicar el proce-
diment administratiu sancionador.

d) Continuar i intensificar la col·laboració amb l’Ajun-
tament de Mataró i la seva Policia Local tot coordi-
nant-se en totes les actuacions anteriors.

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 52/2007, per la qual es 
reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen 
mesures a favor dels qui van patir persecu-
ció o violència durant la guerra civil i la dic-
tadura
Tram. 270-00001/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei d’enjudiciament 
criminal
Tram. 270-00002/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.
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Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual 
es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 270-00005/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 28.05.2013.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei per al 
desenvolupament d’una banca pública cata-
lana
Tram. 270-00006/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 11.06.2013.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 
19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00007/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 31680 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.09.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 154 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la proposició de llei 
següent: 

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya va aprovar per àmplia ma-
joria el dia 25 de juliol de 2013, en el marc del Debat 
general sobre la situació de la joventut, una Resolució 

presentada pels grups parlamentaris de Convergència 
i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Socialista 
i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida Al-
ternativa que manifestava «la necessitat d’avançar cap 
el reconeixement del dret a vot als 16 anys».

Per tal de donar compliment a aquesta Resolució és 
imprescindible, atès el marc jurídic actual, que el Par-
lament presenti al Congrés de Diputats una Proposi-
ció de llei, d’acord amb el que disposa l’article 61.b de 
l’Estatut d’Autonomia, per modificar l’article 2.1 de la 
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Elec-
toral General.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
de Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,  
del règim electoral general

Article únic. de modificació de l’article 2 de la 
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General.

Substitució del paràgraf 1 de l’article 2 per un nou pa-
ràgraf: 

«El dret de sufragi correspon als ciutadans i ciutada-
nes que hagin complert els 16 anys que no estiguin 
inclosos en cap dels supòsits previstos a l’article se-
güent».

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2013

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.03. DIPUTACIÓ PERMANENT

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10

Substitució de diputats
Reg. 32661; 32662; 32673; 32674; 32680; 

32823; 32824; 32825 / Coneixement: Mesa 

de la Diputació Permanent, 29.08.2013

Reg. 32661 

A la Mesa de la Diputació Permanent

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 40.4 del Reglament del Par-
lament, us comunica que el diputat Pere Bosch Cuen-
ca substituirà la diputada Marta Rovira i Vergés, així 
com la diputada Agnès Russiñol i Amat substitirà el 
diputat Sergi Sabrià i Benito en la Diputació Perma-
nent del Parlament del proper 29 d’agost de 2013, du-
rant la sessió del matí.

Palau del Parlament, 20 d’agost de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Reg. 32662 

A la Mesa de la Diputació Permanent

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 40.4 del Reglament del Par-
lament, us comunica que el diputat Pere Aragonès i 
Garcia substituirà el diputat Pere Bosch i Cuenca, així 
com el diputat Marc Sanglas i Alcantarilla substitirà la 
diputada Agnès Russiñol i Amat en la Diputació Per-
manent del Parlament del proper 29 d’agost de 2013, 
durant la sessió de la tarda.

Palau del Parlament, 20 d’agost de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Reg. 32673 

A la Mesa de la Diputació Permanent

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
40.4 del Reglament del Parlament, us comunica que 
les diputades Carina Mejías Sánchez i Carmen de Ri-
vera Pla substituiran els diputats Jordi Cañas Pérez i 
Albert Rivera Díaz en la Diputació Permanent del Par-
lament (sessió del matí).

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2013

Albert Rivera Díaz 
President del GP de C’s

Reg. 32674 

A la Mesa de la Diputació Permanent

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 40.4 del Reglament del Parlament, us comunica la 
seva designació, i la del diputat José Manuel Villegas 
Pérez, en substitució de les diputades Carina Mejías 
Sánchez i Carmen de Rivera Pla, en la Diputació Per-
manent del Parlament (sessió de la tarda).

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2013

Albert Rivera Díaz 
President del GP de C’s

Reg. 32680 

A la Mesa de la Diputació Permanent

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40.4 del Reglament del Parlament, us comuni-
ca que la diputada Meritxell Roigé i Pedrola substitu-
irà el diputat Albert Batalla i Siscart en la Diputació 
Permanent del Parlament.

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2013

Jordi Turull i Negre 
Portaveu del GP de CiU

Reg. 32823 

A la Mesa de la Diputació Permanent

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 40.4 
del Reglament del Parlament, us comunica que el di-
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putat Salvador Milà i Solsona substituirà el diputat Jo-
sep Vendrell Gardeñes a la sessió de la Diputació Per-
manent del Parlament.

Palau del Parlament, 8 d’agost de 2013

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Reg. 32824 

A la Mesa de la Diputació Permanent

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, us comunica que per a la sessió de la 
Diputació Permanent del Parlament del proper dia 29 
d’agost, la composició del Grup Parlamentari Socialis-
ta serà la següent:

Punt 1:

Pere Navarro Morera
Celestino Corbacho Chaves
Eva Granados Galiano

Punt 2:

Pere Navarro Morera
Celestino Corbacho Chaves
Maurici Lucena Betriu

Punt 3 i 4 i compareixences subsegüents si s’escau:

Celestino Corbacho Chaves
Maurici Lucena Betriu
Jordi Terrades i Santacreu

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2013

Maurici Lucena Betriu
Portaveu del GP SOC

Reg. 32825 

A la Mesa de la Diputació Permanent

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 40.4 del Reglament del Parla-
ment, us comunica que el diputat Fernando Sánchez 
Costa substituirà el diputat Josep Enric Millo i Rocher 
en la Diputació Permanent del Parlament que se cele-
brarà demà, 29 d’agost.

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2013

Josep Enric Millo i Rocher 
Portaveu del GP del PPC

Substitució de diputats
Reg. 32834 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 03.09.2013

A la Mesa de la Diputació Permanent

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40.4 del Reglament del Parlament, us comu-
nica que el diputat Albert Batalla i Siscart substituirà 
la diputada Meritxell Roigé i Pedrola en la Diputació 
Permanent del Parlament.

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2013

Jordi Turull i Negre 
Portaveu del GP de CiU

4.45.25. GRUPS PARLAMENTARIS

Composició del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Tram. 399-00005/10

Substitució de representants
Reg. 32244 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 03.09.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 21 del Reglament del Parlament, us comunica que 
amb efectes 1 d’agost la I. Sra. Mercè Jou i Torres serà 
la nova portaveu adjunta. Així mateix, la I. Sra. Marta 
Llorens i García assumeix la responsabilitat d’adjunta 
al portaveu (c).

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP CiU
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
20/X, per la qual s’aprova l’Informe de fisca-
lització 16/2012, referent al Pla de finança-
ment per a la millora de les universitats pú-
bliques, corresponent al període 2007-2010
Tram. 290-00003/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 32289 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.09.2013

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Núm. Resolució: 290-00003/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 20/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 16/2012, 
referent al Pla de finançament per a la millora de les 
universitats públiques, corresponent al període 2007-
2010.

Comissió Competent: Sindicatura de Comptes

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 20/X, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 16/2012, referent 
al Pla de finançament per a la millora de les univer-
sitats públiques, corresponent al període 2007-2010 
(núm. tram. 290-00003/10), us envio en document ad-
junt l’informe elaborat per la Secretaria d’Universitats 
i Recerca, en què s’informa del compliment relatiu a 
cadascun dels punts de la Resolució que són compe-
tència del Departament d’Economia i Coneixement.

Barcelona, 31 de juliol de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 
63/X, per la qual s’aprova l’Informe de fisca-
lització 24/2012, referent a ICF Equipaments, 
SAU, corresponent al 2008
Tram. 290-00044/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 32291 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.09.2013

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Núm. Resolució: 290-00044/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 63/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 24/2012, re-
ferent a ICF Equipaments, SAU, corresponent al 2008.

Comissió Competent: Sindicatura de Comptes

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 63/X, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 24/2012, referent a 
ICF Equipaments, SAU, corresponent al 2008 (núm. 
tram. 290-00044/10), us envio en document adjunt 
l’informe elaborat per Infraestructures de la Genera-
litat de Catalunya, en què s’informa detalladament del 
compliment relatiu a cadascun dels punts de la Reso-
lució.

Barcelona, 31 de juliol de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 
64/X, per la qual s’aprova l’Informe de fis-
calització 31/2012, sobre ICF Equipaments, 
SAU, corresponent al 2009
Tram. 290-00045/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 32290 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.09.2013

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Núm. Resolució: 290-00045/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 64/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 31/2012, 
sobre ICF Equipaments, SAU, corresponent al 2009.
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Comissió Competent: Sindicatura de Comptes

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 64/X, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 31/2012, sobre ICF 
Equipaments, SAU, corresponent al 2009 (núm. tram. 
290-00045/10), us envio en document adjunt l’infor-
me elaborat per Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya, en què s’informa detalladament del com-
pliment relatiu a cadascun dels punts de la Resolució.

Barcelona, 31 de juliol de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 
99/X, sobre la Mostra de Cinema Llatinoa-
mericà de Lleida
Tram. 290-00079/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 32250 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.09.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00079/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 99/X, 
sobre la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Lleida.

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 99/X, sobre la Mos-
tra de Cinema Llatinoamericà de Lleida (núm. tram. 
290-00079/10), us informo del següent:

Les bases per a la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, per a l’organització a Ca-
talunya de festivals, mostres i cicles audiovisuals, així 
com per fer-ne promoció i difusió es van publicar al 
DOGC núm. 6392, de 7 de juny de 2013.

La Mostra de Cinema Llatinoamericà de Lleida ha 
presentat una sol·licitud a la convocatòria que es va pu-
blicar al DOGC núm. 6399, de 18 de juny de 2013.

Barcelona, 26 de juliol de 2013

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Cultura i Llengua amb el conseller de 
Cultura sobre la situació del Gran Teatre del 
Liceu
Tram. 354-00102/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 27027).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua, 03.09.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
la repercussió del projecte de centre co-
mercial de fabricants de Viladecans (Baix 
Llobregat) en la mobilitat
Tram. 354-00122/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 31663).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 02.09.2013.

Sol·licitud de compareixença del conseller 
d’Economia i Coneixement davant la Diputa-
ció Permanent perquè informi sobre l’impac-
te econòmic de la suspensió de l’adjudicació 
d’Aigües Ter Llobregat a Acciona
Tram. 354-00129/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Diputació Permanent, en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.08.2013, DSPC-D 2.
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Sol·licitud de compareixença del conseller 
de Territori i Sostenibilitat davant la Diputa-
ció Permanent perquè informi sobre les con-
seqüències de la interlocutòria del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya que con-
firma l’anul·lació de l’adjudicació de la gestió 
d’Aigües Ter Llobregat a Acciona
Tram. 354-00130/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Diputació Permanent, en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.08.2013, DSPC-D 2.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Cultura i Llengua amb el conseller de 
Cultura sobre els efectes de la pròrroga dels 
pressupostos de la Generalitat per al 2012 
en el pressupost d’aquest departament
Tram. 354-00138/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 32919).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua, 03.09.2013.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de Joan Maria 
Gual, president de l’Associació d’Actors i Di-
rectors Professionals de Catalunya, amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afe-
git sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00280/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 31140).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Xavier Fina, 
consultor cultural, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 352-00281/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 31140).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Francesca 
Llopis, expresidenta de l’Associació d’Artis-
tes Visuals de l’Estat i artista visual, amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afe-
git sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00282/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 31140).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Blai Mesa, 
artista visual i gestor cultural, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00283/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 31140).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.
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Proposta de compareixença de Big Mama, 
cantant i compositora, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sec-
tor de la cultura
Tram. 352-00284/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 31140).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Joan M. 
Minguet, president de l’Associació Catala-
na de Crítics d’Art, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 352-00285/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 31140, 
31269 i 31269).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Carme Za-
pata, representant de l’Associació de Sales 
de Concerts de Catalunya, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 352-00287/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 31330).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Ramon Co-
lom, president de l’Associació de Produc-
tors Audiovisuals, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 352-00288/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 31330).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Daniel Mar-
tínez, director de Focus i president de l’Asso-
ciació d’Empreses de Teatre de Catalunya, 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00289/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 31330).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Santiago La-
peira, president del Col·legi de Directors de 
Cinema de Catalunya, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sec-
tor de la cultura
Tram. 352-00290/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 31330).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.
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Proposta de compareixença de Jaume Anti-
ch, director del teatre auditori Àtrium, de Vi-
ladecans (Baix Llobregat), amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 352-00291/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 31330).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença d’un represen-
tant del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 352-00292/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 31330).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença del president 
de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00293/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 31330).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Municipis amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de reforma de l’impost sobre el va-
lor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00294/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 31330).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Camilo Tar-
razón, president del Gremi d’Empresaris de 
Cinema de Catalunya, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sec-
tor de la cultura
Tram. 352-00295/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
31333).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de 
Catalunya amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00296/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 31335).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Companyies de Te-
atre Professional de Catalunya amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00297/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 31335).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Empreses de Teatre 
de Catalunya amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00298/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 31335).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Professional de 
Representants, Promotors i Mànagers de 
Catalunya amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00299/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 31335).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Sales de Concerts 
de Catalunya amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00300/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 31335).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Teatre Nacional de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00301/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 31335).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Museu Nacional d’Art de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00302/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 31335).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Grup Enderrock Edicions, SL, 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00303/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 31335).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Productors Audiovisuals Federats 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00304/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 31335).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Lluís Pas-
qual, director de teatre, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sec-
tor de la cultura
Tram. 352-00305/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 31372).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Ventura 
Pons, director de cinema, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 352-00306/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31374).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Montserrat 
Carulla, actriu, amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 352-00307/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31374).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Carles Duar-
te, president del Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 352-00308/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31374).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.
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Proposta de compareixença de Pep Salazar, 
gestor cultural, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 352-00309/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31374).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Ferran Ma-
dico, director de teatre, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sec-
tor de la cultura
Tram. 352-00310/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31374).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Sergi Belbel, 
director de teatre, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 352-00311/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31374).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença d’Antoni Dau-
ra, president del Gremi de Llibreters de Ca-
talunya, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00312/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31374).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença d’Isona Passo-
la, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Ca-
talà, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cul-
tura
Tram. 352-00313/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31374).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Joan Manuel 
Tresserras, exconseller de Cultura i Mitjans 
de Comunicació, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 352-00314/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31374).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.
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Proposta de compareixença de Carles Ca-
nut, actor, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00315/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31374).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Roger Mas, 
músic, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 352-00316/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31374).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Gerard Quin-
tana, músic, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00317/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31374).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Maria Mercè 
Roca, escriptora, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 352-00318/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31374).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença d’Ernest Folch, 
editor, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 352-00319/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31374).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Txe Arana, 
actriu i dobladora, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 352-00320/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31374).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.
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Proposta de compareixença de Jaume Ma-
teu Bullich i Montse Trias Muñoz, del Circ 
Cric, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 352-00321/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31374).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Cesc Gela-
bert, ballarí i coreògraf, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sec-
tor de la cultura
Tram. 352-00322/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31374).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença d’Àlex Gorina, 
crític de cinema, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 352-00323/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31374).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Lluís Bonet, 
director del Programa de gestió cultural de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 352-00324/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31374).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Lluís Nogue-
ra, director de Cosmocaixa, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 352-00325/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31374).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença d’Eduard Vol-
tas, editor de la revista Time Out Barcelona, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de reforma de l’impost sobre el va-
lor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00326/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31374).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.
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Proposta de compareixença de Xavier Cu-
beles, professor d’economia del sector au-
diovisual de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00327/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31374).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Daniel Mar-
tínez, president del Grup Focus, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00328/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31374).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Jaume Si-
sa, músic, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 352-00329/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31374).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

Proposta de compareixença de Vicenç Al-
taió, director del centre Arts Santa Mònica, 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 352-00330/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31374).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 03.09.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Compareixença del conseller d’Economia i 
Coneixement davant la Diputació Permanent 
per a informar sobre la pròrroga dels pres-
supostos de la Generalitat per al 2012
Tram. 355-00061/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 2 de la Diputa-
ció Permanent, tinguda el 29.08.2013, DSPC-D 2.

Compareixença del conseller d’Economia 
i Coneixement i del conseller de Territori i 
Sostenibilitat davant la Diputació Permanent 
perquè informin sobre l’impacte econòmic i 
les conseqüències de l’anul·lació de l’adjudi-
cació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat a 
Acciona
Tram. 355-00062/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Diputació Permanent, en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.08.2013, DSPC-D 2.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 2 de la Diputa-
ció Permanent, tinguda el 29.08.2013, DSPC-D 2.
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 

LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 

DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 

DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria de la Comissió Assessora sobre la 
Publicitat Institucional corresponent al 2012
Tram. 334-00028/10

Presentació

President de la Generalitat

Reg. 31685 / Coneixement i tramesa 

a la Comissió d’Afers Institucionals: 

Mesa del Parlament, 03.09.2013

A la presidenta del Parlament

Presidenta,

Donant compliment a allò que preveu el Decret 
242/2007, de 6 de novembre, pel qual s’estableix el rè-
gim jurídic de la Comissió Assessora sobre la Publi-
citat Institucional, li trameto en document adjunt, la 
Memòria anual de l’esmentada Comissió corresponent 
a l’exercici 2012.

Cordialment,

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 31 de juliol de 2013

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Memòria anual del Centre d’Estudis d’Opinió 
corresponent al 2012
Tram. 334-00030/10

Presentació

Jordi Argelaguet, director del 

Centre d’Estudis d’Opinió

Reg. 32355 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

competent: Mesa del Parlament, 03.09.2013

A la Presidenta del Parlament

Benvolguda Presidenta,

En compliment del que preveu l’article 21.1 de la Llei 
6/2007, del 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió,

us trameto adjunta amb format USB, la Memòria anu-
al corresponent a 2012, del Centre que dirigeixo.

Rebeu una cordial salutació,

Barcelona, 31 de juliol de 2013

Jordi Argelaguet
Director del Centre d’Estudis d’Opinió

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
maig del 2013
Tram. 337-00015/10

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 31667 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 03.09.2013

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes 
de maig de 2013 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Atentament,

Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell Audiovisual de Catalunya

Barcelona, 24 de juliol de 2013

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre la representació de les persones 
immigrades a la televisió
Tram. 337-00016/10

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 31668 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 03.09.2013

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’informe sobre La repre-
sentació de les persones immigrades a la televisió. In-
forme sobre la diversitat i la igualtat perquè en tingueu 
coneixement i als efectes oportuns.

Atentament,

Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell Audiovisual de Catalunya

Barcelona, 24 de juliol de 2013

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 3766/2006, in-
terposat per més de cinquanta diputats del 
Grup Parlamentari Popular del Congrés dels 
Diputats contra determinats articles de la 
Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la co-
municació audiovisual de Catalunya
Tram. 381-00001/07

Recusació del magistrat Francisco Pérez de 
los Cobos Orihuel

N. de la R.: L’escrit de recusació del magistrat Francis-
co Pérez de los Cobos Orihuel es reprodueix en el NT 
385-00001/10, en la secció 4.87.30.

Recurs d’inconstitucionalitat 8741/2009, in-
terposat per més de cinquanta diputats del 
Grup Parlamentari Popular del Congrés dels 
Diputats contra determinats articles de la 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació
Tram. 381-00001/08

Recusació del magistrat Francisco Pérez de 
los Cobos Orihuel

N. de la R.: L’escrit de recusació del magistrat Francis-
co Pérez de los Cobos Orihuel es reprodueix en el NT 
385-00001/10, en la secció 4.87.30.

Recurs d’inconstitucionalitat 8434/2006, in-
terposat per més de cinquanta diputats del 
Grup Parlamentari Popular del Congrés dels 
Diputats contra determinats articles de la 
Llei 7/2006, del 31 de maig, de l’exercici de 
professions titulades i dels col·legis profes-
sionals
Tram. 381-00003/07

Recusació del magistrat Francisco Pérez de 
los Cobos Orihuel

N. de la R.: L’escrit de recusació del magistrat Francis-
co Pérez de los Cobos Orihuel es reprodueix en el NT 
385-00001/10, en la secció 4.87.30.

Recurs d’inconstitucionalitat 7611/2010, in-
terposat per més de cinquanta diputats del 
Grup Parlamentari Popular contra determi-
nats articles de la Llei 22/2010, del 20 de juli-
ol, del Codi de consum de Catalunya
Tram. 381-00005/08

Recusació del magistrat Francisco Pérez de 
los Cobos Orihuel

N. de la R.: L’escrit de recusació del magistrat Francis-
co Pérez de los Cobos Orihuel es reprodueix en el NT 
385-00001/10, en la secció 4.87.30.
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Recurs d’inconstitucionalitat 7454/2010, in-
terposat per més de cinquanta diputats del 
Grup Parlamentari Popular contra determi-
nats articles de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, 
del cinema
Tram. 381-00007/08

Recusació del magistrat Francisco Pérez de 
los Cobos Orihuel

N. de la R.: L’escrit de recusació del magistrat Francis-
co Pérez de los Cobos Orihuel es reprodueix en el NT 
385-00001/10, en la secció 4.87.30.

Recurs d’inconstitucionalitat 7722/2010, in-
terposat per més de cinquanta senadors del 
Grup Parlamentari Popular contra l’article 1 
de la Llei 28/2010, del 3 d’agost, de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 381-00008/08

Recusació del magistrat Francisco Pérez de 
los Cobos Orihuel

N. de la R.: L’escrit de recusació del magistrat Francis-
co Pérez de los Cobos Orihuel es reprodueix en el NT 
385-00001/10, en la secció 4.87.30.

4.87.30. ALTRES PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment relatiu a la impugnació de dis-
posicions autonòmiques 1389/2013, interpo-
sada pel Govern de l’Estat contra la Resolu-
ció 5/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova la Declaració de sobirania i del 
dret a decidir del poble de Catalunya
Tram. 385-00001/10

Recusació del magistrat Francisco Pérez de 
los Cobos Orihuel

Al Tribunal Constitucional

El letrado del Parlamento de Cataluña suscrito, obran-
do en nombre y representación del mismo según se 
acredita mediante la certificación de la resolución de 
la Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2011, y en 
cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
de fecha 31 de julio de 2013, según se acredita medi-

ante la certificación que acompaña al presente escri-
to en documento adjunto, comparece ante el Tribunal 
Constitucional y como mejor en derecho proceda

Dice

Que mediante el presente escrito insta la recusación 
del Excmo. Sr. D. Francisco Pérez de los Cobos Orihu-
el con relación a los siguientes procedimientos, actual-
mente en trámite ante el Tribunal Constitucional y en 
los que es parte el Parlamento de Cataluña: 

Recurso de inconstitucionalidad nº 3766/2006, inter-
puesto por más de cincuenta diputados del Grupo Par-
lamentario Popular del Congreso contra determinados 
artículos de la Ley de Cataluña 22/2005, de 29 de di-
ciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña.

Recurso de inconstitucionalidad nº 8434/2006, inter-
puesto por más de cincuenta diputados del Grupo Par-
lamentario Popular del Congreso contra determinados 
artículos de la Ley de Cataluña 7/2006, de 31 de mayo, 
del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios 
profesionales.

Recurso de inconstitucionalidad nº 8741/2009, inter-
puesto por más de cincuenta diputados del Grupo Par-
lamentario Popular del Congreso contra determinados 
artículos de la Ley de Cataluña 12/2009, de 10 de ju-
lio, de Educación.

Recurso de inconstitucionalidad nº 7611/2010, interpu-
esto por más de cincuenta diputados del Grupo Parla-
mentario Popular del Congreso contra determinados 
artículos de la Ley de Cataluña 22/2010, de 20 de ju-
lio, del Código de Consumo.

Recurso de inconstitucionalidad nº 7454/2010, inter-
puesto por más de cincuenta diputados del Grupo Par-
lamentario Popular del Congreso contra determinados 
artículos de la Ley de Cataluña 20/2010, de 7 de julio, 
del cine.

Recurso de inconstitucionalidad nº 7722/2010, inter-
puesto por más de cincuenta senadores del Grupo Par-
lamentario Popular en el Senado contra el artículo 1 
de la Ley de Cataluña 28/2010, de 3 de agosto, de mo-
dificación del artículo 6 del texto refundido de la Ley 
de protección de los animales aprobado por el Decreto 
legislativo 2/2008, de 15 de abril.

Impugnación de disposiciones autonómicas (Título V 
LOTC) promovido por el Gobierno nº 1389-2013, so-
bre la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, de 
23 de enero de 2013, por la que se aprueba la Decla-
ración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo 
de Cataluña.

Basa la recusación en la concurrencia de las causas 
9ª y 10ª de las previstas en el artículo 219 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, lo que se justifica en los 
antecedentes de hecho y los fundamentos jurídicos 
que se relacionan a continuación: 



9 de setembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 141

4.87.30. INFORMACIó 84

Primero.

En fecha 17 de julio pasado los medios de comunica-
ción se hicieron eco del hecho que el presidente del 
Tribunal Constitucional, Excmo. Sr. D. Francisco Pé-
rez de los Cobos Orihuel, se encontraba incluido en 
un listado de donantes y afiliados del Partido Popular 
entre los años 2008 y 2011; dicho listado se halla en 
un documento que forma parte del sumario del cono-
cido como «caso Bárcenas». De los datos que consta-
ban en dicho listado se deducía que el Excmo. Sr. D. 
Francisco Pérez de los Cobos Orihuel había sido entre 
los años 2008 y 2011 militante del Partido Popular, sin 
que de ello se dedujese si ya lo era anteriormente al 
año 2008 o si lo siguió siendo con posterioridad al año 
2011 o si lo sigue siendo en la actualidad. Los mismos 
medios se cuestionaron sobre si la condición de magis-
trado del Tribunal Constitucional era compatible con 
la pertenencia a partidos políticos y, al mismo tiempo 
remarcaron que su condición de militante de un par-
tido político había sido ocultada en su comparecencia 
ante el Senado, para analizar su idoneidad como can-
didato propuesto justamente al cargo de Magistrado 
del Tribunal Constitucional.

Segundo.

El 18 de julio, desde la oficina de prensa del gabinete 
del presidente del Tribunal Constitucional se emitió la 
nota informativa 43/2013, en la que, mediante la cita 
el ATC 226/1988, de 16 de febrero, se concluía que la 
Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitu-
cional no establecen para los Magistrados del Tribunal 
Constitucional incompatibilidad alguna con el hecho 
de pertenecer o haber pertenecido a partidos políticos, 
asociaciones, fundaciones y colegios profesionales.

Tercero.

El hecho de que el régimen de incompatibilidades que 
el artículo 127 CE establece para los jueces y magis-
trados que integran el poder judicial no sea el mis-
mo que el que el artículo 159.4 CE establece para los 
magistrados del Tribunal Constitucional responde al 
hecho de que el Tribunal Constitucional no forma par-
te del poder judicial, tal como, tempranamente, señaló 
el mismo Tribunal (STC 9/1981), sin perjuicio de que 
la jurisdicción constitucional sea una auténtica juris-
dicción que actúa mediante verdaderos procesos juris-
diccionales.

Cuarto.

Los procesos constitucionales son procedimientos ju-
risdiccionales con un fin específico: guardar y, en su 
caso, restablecer la supremacía de la Constitución. 
La función del Tribunal Constitucional es garantizar 
la supremacía de la Constitución y defenderla de los 
otros poderes constituidos, a fin de que éstos no pre-
tendan suplantar al constituyente, mientras que los ór-
ganos que integran el poder judicial ejercen su función 
en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar 

lo juzgado para tutelar los derechos y legítimos intere-
ses de quienes acuden a los jueces y tribunales.

Quinto.

Es consubstancial a la función jurisdiccional la exis-
tencia de garantías de la imparcialidad de sus magis-
trados. El derecho a un juez imparcial no se encuentra 
expresamente mencionado en la Constitución españo-
la, sin perjuicio de que el mismo Tribunal Constituci-
onal lo haya considerado incorporado como garantía 
procesal dentro del artículo 24 CE, vinculándolo al ar-
tículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
tal como recoge la STC 162/1999: 

«La imparcialidad del Tribunal aparece así como 
una exigencia básica del proceso debido –“la prime-
ra de ellas”, según expresión de la STC 60/1995, fun-
damento jurídico 3º–, dirigida a garantizar que la ra-
zonabilidad de la pretensión de condena sea decidida, 
conforme a la ley, por un tercero ajeno a los intere-
ses en litigio y, por tanto, a sus titulares y a las fun-
ciones que desempeñan en el proceso. Por eso en la 
STC 299/1994, tuvimos oportunidad de recordar que 
el derecho al Juez imparcial es “[...] un derecho que, 
como se desprende de una reiterada doctrina de este 
Tribunal, siguiendo la sentada en el T.E.D.H. (Senten-
cias de 26 de octubre de 1984, caso De Cubber, y de 
1 de octubre de 1982, caso Parsec), constituye sin du-
da una fundamental garantía en la Administración de 
Justicia propia de un Estado de Derecho (art. 1.1 C.E.), 
de ahí que deba considerarse inherente a los derechos 
fundamentales al Juez legal y a un proceso con todas 
las garantías (art. 24.2 C.E.) (SSTC 47/1982, 261/1984, 
44/1985, 148/1987, 145/1988, 106/1989, 138/1991 o 
282/1993, entre otras)”, desde el momento en que la 
nota de imparcialidad forma parte de la idea de Juez 
en la tradición constitucional. Ser tercero entre partes, 
permanecer ajeno a los intereses en litigio y someterse 
exclusivamente al Ordenamiento jurídico como crite-
rio de juicio, son notas esenciales que caracterizan la 
función jurisdiccional desempeñada por Jueces y Ma-
gistrados.» (FJ 5)

Sexto.

La imparcialidad es una manifestación de la indepen-
dencia del juez en cada caso concreto; lo que en reali-
dad configura la nota esencial que caracteriza la fun-
ción jurisdiccional es su independencia en abstracto, 
tal como recoge el artículo 117.1 CE para jueces y 
tribunales del poder judicial o el artículo 159.5 pa-
ra los magistrados del Tribunal Constitucional. Así 
mismo, el régimen de incompatibilidades de jueces y 
magistrados se halla constitucionalmente vinculado a 
su independencia, tal como se desprende del artículo 
127.2 CE.

Séptimo.

Es importante remarcar que la misma Constitución, en 
el segundo párrafo del artículo 159.4 CE, fije como su-
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pletoriamente aplicable a los magistrados del Tribunal 
Constitucional el régimen de incompatibilidades de los 
jueces y magistrados que integran el poder judi cial. La 
importancia de esta remisión constitucional, que no 
puede dejar de entenderse como una llamada adicio-
nal a la necesaria independencia del Tribunal, radica 
también en su excepcionalidad, ya que el artículo 165 
CE establece que la regulación del funcionamiento del 
Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros y 
las normas de procedimiento y las condiciones para el 
ejercicio de acciones ante el mismo deben regularse en 
una Ley Orgánica, papel que actual mente desempeña 
a Ley Orgánica del tribunal Constitucional (LOTC). 
Así pues, en los procesos constitucionales la ley proce-
sal aplicable la constituye la LOTC, la cual, sin embar-
go, llama a otras normas procesales generales como 
supletorias.

Octavo.

El artículo 80 de la LOTC establece que se aplicarán, 
con carácter supletorio de la misma, los preceptos de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de En-
juiciamiento Civil, en materia de comparecencia en 
juicio, recusación y abstención, publicidad y forma de 
los actos, comunicaciones y actos de auxilio jurisdic-
cional, días y horas hábiles, cómputo de plazos, delibe-
ración y votación, caducidad, renuncia y desistimien-
to, lengua oficial y policía de estrados.

Noveno.

La aplicación supletoria de la LOPJ o la LEC, en las 
materias señaladas en el artículo 80 LOTC, no pue-
de ser indiscriminada; la supletoriedad sólo es admisi-
ble si la aplicación normativa derivada de la misma no 
va contra la Ley Orgánica o contra los principios que 
la inspiran. En este sentido el propio Tribunal (ATC 
425/2003, de 17 de diciembre de 2003, FJ 5) ha mani-
festado que: 

«debe recordarse que este Tribunal, reiteradamente, 
ha declarado, por una parte, que la supletoriedad pre-
vista en el citado art. 80 LOTC sólo cabe aplicarla en 
defecto de específica previsión o regulación en nues-
tra Ley Orgánica o en los acuerdos adoptados por el 
Tribunal en ejercicio de sus específicas competenci-
as (por todos, AATC 840/1985, de 27 de noviembre, 
884/1985, de 11 de diciembre, 184/1987, de 18 de fe-
brero, 228/1991, de 22 de julio o 46/1998, de 24 de 
febrero) y, por otra parte, que tal aplicación supletoria 
sólo será posible en la medida en que no vaya contra 
la Ley Orgánica y sus principios inspiradores (por to-
das, STC 86/1982, de 23 de diciembre, FJ 2, y ATC 
260/1997, de 14 de julio, FJ 4).»

Décimo.

Entre las materias incluidas en el artículo 80 LOTC 
se encuentran la abstención y la recusación, los cuales 
son los instrumentos procesales que permiten que la 
imparcialidad del juzgador –la proyección de su inde-

pendencia en el caso concreto– no sea una mera de-
claración.

Undécimo.

Abstención y recusación permiten al juez o magistra-
do apartarse del conocimiento del caso concreto cuan-
do su imparcialidad pueda verse afectada, de la misma 
manera que permite que las partes en el proceso se 
defiendan cuando exista el temor de que el juez o ma-
gistrado no esté actuando con la imparcialidad debida.

Duodécimo.

El artículo 219 LOPJ enumera taxativamente las cau-
sas de abstención y, en su caso, de recusación. Hay dis-
tintas posiciones doctrinales sobre el carácter taxativo 
y restringido de las causa enumeradas, sin perjuicio 
que mayoritariamente la jurisprudencia ha adoptado 
una posición restrictiva.

Decimotercio.

En el caso del Tribunal Constitucional, además, la res-
tricción se ha hecho de manera especialmente rigurosa: 

«[...] la naturaleza singular de este Tribunal y de los 
procesos constitucionales a él sometidos nos ha lleva-
do a una jurisprudencia muy rigurosa en la aprecia-
ción de las causas de recusación y abstención de que 
se trata. Hemos afirmado, así, que la enumeración es-
tablecida actualmente en el art. 219 LOPJ es taxati-
va y de carácter cerrado, de suerte que “los motivos 
de recusación han de subsumirse necesariamente en 
algunos de aquellos supuestos que la ley define co-
mo tales” (SSTC 69/2001, de 17 de marzo, FJ 21, y 
157/1993, de 6 de mayo, FJ 1, citadas en ATC 61/2003, 
de 19 de febrero, FJ 1). Por otra parte en el escrito en 
el que se proponga una recusación se debe expresar 
“concreta y claramente la causa de recusación” pre-
vista por la ley, sin que “baste afirmar un motivo de 
recusación; es preciso expresar los hechos concretos 
en que la parte funde tal afirmación y que estos hechos 
constituyan –en principio– los que configuran la causa 
invocada” (ATC 109/1981, de 30 de octubre, FJ 2; en 
el mismo sentido, AATC 115/2002, de 10 de julio, F J 
1; y 80/2005, de 17 de febrero, FJ 3).» (ATC 26/2007, 
FJ 2).

Decimocuarto.

Ello no obstante, el Tribunal en el mismo ATC 
26/2007, recuerda su doctrina sobre la necesaria im-
parcialidad de la jurisdicción: 

«La garantía de un Tribunal independiente y alejado 
de los intereses de las partes en litigio constituye una 
garantía procesal que condiciona la existencia misma 
de la función jurisdiccional. La imparcialidad judi-
cial aparece así dirigida a asegurar que la pretensión 
sea decidida exclusivamente por un tercero ajeno a las 
partes y a los intereses en litigio y que se someta ex-
clusivamente al ordenamiento jurídico como criterio 
de juicio. Esta sujeción estricta a la Ley supone que 
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esa libertad de criterio en que estriba la independen-
cia judicial no sea orientada a priori por simpatías o 
antipatías personales o ideológicas, por convicciones e 
incluso por prejuicios, o, lo que es lo mismo, por moti-
vos ajenos a la aplicación del Derecho. Esta obligación 
de ser ajeno al litigo puede resumirse en dos reglas: 
primera, que el Juez no puede asumir procesalmen-
te funciones de parte; segunda, que no puede realizar 
actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o 
conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto 
o exteriorizar una previa toma de posición anímica a 
su favor o en contra.

»Con arreglo a tal criterio la jurisprudencia de este 
Tribunal viene distinguiendo entre una imparcialidad 
subjetiva, que garantiza que el Juez no ha mantenido 
relaciones indebidas con las partes, en la que se inte-
gran todas las dudas que deriven de las relaciones del 
Juez con aquéllas, y una imparcialidad objetiva, es de-
cir, referida al objeto del proceso, por la que se asegu-
ra que el Juez se acerca al thema decidendi sin haber 
tomado postura en relación con él (SSTC, por todas, 
145/1988, de 12 de junio, FJ 5; 137/1994, de 9 de mayo, 
FJ 8; 47/1998, de 2 de marzo, FJ 4; 162/1999, de 27 de 
septiembre, FJ 5; 69/2001, de 17 de marzo, FFJJ 16 y 
21; 154/2001, de 2 de julio, FJ 3; 155/2002, de 22 de ju-
lio, FJ 2; 156/2002, de 23 de julio, FJ 2; 38/2003, de 27 
de febrero, FJ 3; 85/2003, de 8 de mayo, FJ 7; 5/2004,de 
16 de enero, FJ 2; SSTEDH de 17 de enero de 1970, ca-
so Delcourt; de 1 de octubre de 1982, caso Piersack; de 
24 de octubre de 1984, caso De Cubber; de 24 de mayo 
de 1989, caso Hauschildt; de 22 de junio de 1989, caso 
Langborger; de 25 de noviembre de 1993, caso Holm; 
de 20 de mayo de 1998, caso Gautrin y otros; de 16 de 
septiembre de 1999, caso Buscemi).

»En cualquier caso, desde la óptica constitucional, pa-
ra que en garantía de la imparcialidad un Juez pueda 
ser apartado del conocimiento de un asunto concre-
to es siempre preciso que existan dudas objetivamente 
justificadas; es decir, exteriorizadas y apoyadas en da-
tos objetivos que hagan posible afirmar fundadamen-
te que el Juez no es ajeno a la causa o permitan temer 
que, por cualquier relación con el caso concreto, no va 
a utilizar como criterio de juicio el previsto en la Ley, 
sino otras consideraciones ajenas al Ordenamiento ju-
rídico. Ha de recordarse que, aun cuando en este ámbi-
to las apariencias son muy importantes, porque lo que 
está en juego es la confianza que los Tribunales deben 
inspirar a los ciudadanos en una sociedad democráti-
ca, no basta con que tales dudas o sospechas sobre su 
imparcialidad surjan en la mente de quien recusa, sino 
que es preciso determinar caso a caso si las mismas 
alcanzan una consistencia tal que permitan afirmar 
que se hallan objetiva y legítimamente justificadas 
(SSTC, por todas, 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 
5; 69/2001, de 17 de marzo, FFJJ 14.a y 16; 5/2004,de 
16 de enero, FJ 2; SSTEDH de 1 de octubre de 1982, 
caso Piersack, § 30; de 26 de octubre de 1984, caso De 
Cubber, § 26; de 24 de mayo de 1989, caso Hauschildt, 

§ 47; de 29 de agosto de 1997, caso Worm, § 40; de 28 
de octubre de 1998, caso Castillo Algar, § 45; de 17 de 
junio de 2003, caso Valero, § 23).» (FJ 3).

Decimoquinto.

Debe remarcarse que, en la doctrina citada, el Tribu-
nal ha llegado a considerar que, en cuanto derecho 
fundamental, la imparcialidad de jueces y tribunales 
puede desvincularse de la presencia o no de las causas 
de abstención y recusación establecidas en la LOPJ al 
afirmar que «A este Tribunal, al que no compete de-
terminar en cada caso si concurren o no las causas de 
recusación alegadas en la vía judicial (SSTC 234/1994 
y 205/1998), corresponde únicamente analizar si, a la 
vista de las circunstancias concurrentes, ha sido respe-
tado el contenido del derecho fundamental a ser juzga-
do por un Tribunal imparcial» (STC162/1999, FJ 8), lo 
cual es coherente con la idea, expresada también por el 
Tribunal, de que el legislador está obligado a adecuar 
la regulación de las causas de abstención y recusación 
al derecho a un proceso con todas las garantías: 

«[...] la Constitución, ciertamente, no enumera, en con-
creto, las causas de abstención y recusación que per-
mitan preservar el derecho a un proceso con todas las 
garantías reconocido en el art. 24.2: pero ello no sig-
nifica que el legislador quede libre de cualquier vín-
culo jurídico constitucional a la hora de articular ese 
derecho, que comprende, como se ha dicho, la preser-
vación de la imparcialidad judicial. La Constitución 
impone determinados condicionamientos al legislador 
que ha de ordenar esas causas de abstención y recu-
sación, condicionamientos que derivan del contenido 
esencial de los derechos reconocidos en el art. 24.2 
C.E., a la luz de los mandatos del art. 10.2 C.E., y, en 
relación con el mismo, de los pronunciamientos de los 
órganos jurisdiccionales llamados a interpretar y apli-
car los tratados y convenios internacionales suscritos 
por España en materia de derechos fundamentales y 
libertades públicas». (STC 157/1993, FJ 2).

Decimosexto.

Ciertamente, en los procesos de constitucionalidad no 
puede aplicarse acríticamente ni el artículo 219 LOPJ 
ni la propia doctrina del Tribunal Constitucional en re-
lación al derecho fundamental del artículo 24 CE y 
6 CEDH, pero ello no puede ser motivo para que las 
condiciones exigibles de imparcialidad de los magis-
trados del Tribunal Constitucional sean radicalmente 
distintas en lo que se refiere a la llamada imparciali-
dad subjetiva, tal como la define el Tribunal: 

«Las sospechas pueden surgir de cualquier tipo de re-
laciones jurídicas o de hecho en que el Juez se vea o 
haya visto envuelto (SSTC 137/1994, fundamento ju-
rídico 2º., 60/1995, fundamento jurídico 3º, 7/1997, 
fundamento jurídico 3º, y 64/1997, fundamento jurí-
dico 3º). Nuestra jurisprudencia, siguiendo un criterio 
de clasificación diverso del utilizado por el T.E.D.H., 
ha agrupado bajo el común denominador de afectar a 
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la “imparcialidad subjetiva” a aquellas sospechas que 
expresan indebidas relaciones del Juez con las partes, 
mientras las que evidencian la relación del Juez con el 
objeto del proceso, hemos dicho, afectan a la “impar-
cialidad objetiva” (SSTC 145/1988, 11/1989, 136/1992, 
372/1993 y 32/1994).» (STC 162/1999, FJ 5).

Decimoséptimo.

Llegados a este punto podemos afirmar que la afilia-
ción a un partido político no es incompatible formal-
mente con la condición de magistrado del Tribunal 
Constitucional, porque tal incompatibilidad no se en-
cuentra expresamente recogida en la relación del artí-
culo 159.4 CE que, contrariamente, sí que se refiere a 
funciones directivas en partidos políticos, pero ello no 
es obstáculo para analizar si la militancia en un con-
creto partido político en relación a un proceso concre-
to puede afectar o no la imparcialidad del magistra-
do en cuestión, en función de la concurrencia de otros 
elementos, fácticos o jurídicos, que puedan tener rela-
ción directa con esa militancia y con entidad suficiente 
como para comprometer la garantía de imparcialidad.

Decimoctavo.

Con posterioridad al ATC 226/1988, de 16 de febre-
ro, a que se hace referencia en la nota informativa 
43/2013 de la oficina de prensa del gabinete del pre-
sidente del Tribunal Constitucional, se aprobó la Ley 
Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políti-
cos, cuyo artículo 8.4 de la, establece que los afiliados 
cumplirán las obligaciones que resulten de las dispo-
siciones estatutarias y fija como obligaciones mínimas 
compartir las finalidades del partido y colaborar para 
la consecución de las mismas, respetar lo dispuesto en 
los estatutos y las leyes, acatar y cumplir los acuerdos 
válidamente adoptados por los órganos directivos del 
partido y abonar las cuotas y otras aportaciones que 
puedan corresponder de acuerdo con los estatutos.

Decimonoveno.

Ello implica que el magistrado que, no siendo incom-
patible, opta por mantener, e incluso podría iniciar, su 
afiliación a un partido puede encontrarse en algún ca-
so con una doble obligación legal contradictoria de-
rivada de su posición de magistrado constitucional 
sujeto al deber de imparcialidad, de acuerdo con el ar-
tículo 22 LOTC, y sujeto al deber de colaborar en la 
consecución de los fines de su partido, de acuerdo con 
el artículo 8 de la LO 6/2002. La disyuntiva en tal ca-
so podría resolverse con la baja efectiva en la afilia-
ción al partido político o con la abstención de interve-
nir en la causa o pleito.

Vigésimo.

La primera opción, la baja efectiva del partido, plantea 
un doble problema. En primer lugar porque puede ge-
nerar desconfianza y, en este sentido, debe recordarse 
que, en una sociedad democrática y de acuerdo con la 
doctrina del TEDH sobre imparcialidad objetiva, los 

tribunales deben inspirar confianza a los ciudadanos, 
sin perjuicio que, ciertamente, la desconfianza no bas-
ta para apartar a un determinado magistrado del cono-
cimiento de un asunto concreto, aunque es un primer 
elemento a tener en cuenta para analizar la imparcia-
lidad del magistrado afectado, sobre todo cuando la 
baja en el partido se ha producido después de haber 
accedido al cargo y habiéndose ocultado la militan-
cia ante el órgano que debía evaluar la idoneidad del 
candidato, que en este caso fue la Comisión de Nom-
bramientos del Senado. En segundo lugar, el problema 
que se plantea al considerar la baja en la afiliación co-
mo una solución al conflicto legal antes expuesto, es 
la inexistencia de instrumentos procesales de defensa 
para la parte que duda de la imparcialidad del magis-
trado, ya que en ningún caso puede reclamar otra cosa 
que la abstención del mismo en el proceso mediante 
su recusación.

Vigésimo primero.

En el caso del presidente del Tribunal Constitucional, 
Excmo. Sr. D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, 
su pertenencia al Partido Popular comporta, de con-
formidad con el artículo 7 de los estatutos de dicho 
partido político, a cuyo cumplimiento está obligado 
de acuerdo con el artículo 8 de la LO 6/2002, «cum-
plir los Estatutos, Reglamentos y demás normas que 
constituyen el ordenamiento interno del Partido, las 
instrucciones y directrices emanadas de sus Órganos 
de Gobierno y Grupos Institucionales, y ajustar su ac-
tividad política a los principios, fines y programas del 
Partido Popular».

Vigésimo segundo.

El artículo 53 de los estatutos del Partido Popular defi-
ne los llamados grupos institucionales del partido co-
mo «la vía para la acción política del Partido en las di-
versas instituciones de ámbito nacional, autonómico, 
provincial, insular y local, integrándose por todos los 
candidatos elegidos en las listas electorales de aquél», 
y establece que dichos grupos institucionales «atendrán 
su actuación a las instrucciones que emanen de los Ór-
ganos de Gobierno del Partido». Ello implica que los 
miembros del Congreso de Diputados y los del Sena-
do elegidos en las listas electorales del Partido Popu-
lar constituyen un grupo institucional del Partido Po-
pular que atiende su actuación a las instrucciones de 
la dirección del mismo partido, pero que a su vez, de 
conformidad con el artículo 7 de los estatutos emanan 
instrucciones y directrices que los afiliados al partido 
deben cumplir. Este dato es muy importante por el im-
pacto que lógicamente produce sobre la opinión de un 
magistrado, mientras mantiene su condición de afiliado 
al Partido Popular, en relación con los recursos presen-
tados por diputados o senadores de su partido.

Vigésimo tercero.

Así pues, el presidente del Tribunal Constitucional, 
en su condición de afiliado al Partido Popular, tiene 
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la obligación legal de cumplir con las instrucciones 
que reciba de los diputados y senadores del Partido 
Popular en el Congreso de los Diputados y en el Se-
nado, y ello rompe su necesaria imparcialidad como 
magistrado como mínimo en los procesos de constitu-
cionalidad en los que una de las partes sean diputados 
o senadores del Partido Popular actuando en función 
de dicho cargo y adscripción. Además, la ocultación 
de la condición de afiliado al Partido Popular del Ex-
cmo. Sr. D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel en la 
comparecencia del mismo ante la Comisión de Nom-
bramientos del Senado el 6 de octubre de 2010, cons-
tituye un dato indiciario adicional sobre la falta de im-
parcialidad del Magistrado, en la medida que la falta 
de transparencia en el planteamiento de los eventuales 
conflictos de intereses en su momento podría haber al-
terado las condiciones en que se produjo su elección 
por el Senado.

Vigésimo cuarto.

A todo ello, debe añadirse aquí la concurrencia de 
otras circunstancias que, puestas en relación con la 
militancia política del presidente del Tribunal Cons-
titucional, implican un compromiso ideológico y de 
intereses con el Partido Popular y que constituyen da-
tos relevantes y objetivos que fundamentan la presen-
cia de un supuesto de parcialidad. En este sentido el 
Excmo. Sr. D. Francisco Perez de los Cobos Orihuel 
habría colaborado asiduamente con la Fundación pa-
ra el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), funda-
ción privada sin ánimo de lucro que trabaja en el ám-
bito de las ideas y las propuestas políticas, y vinculada 
al Partido Popular desde su creación, en 1989, según 
consta en la presentación de su Web. Según la infor-
mación aparecida en el diario “El País” de 29 de julio 
de 2013, si bien algunas de las intervenciones del hoy 
presidente del Tribunal Constitucional en seminarios 
realizados con la FAES se habrían puesto en conoci-
miento del Senado con motivo de su candidatura a mi-
embro del Tribunal Constitucional, como por ejemplo 
el año 1993 con relación a los “Aspectos básicos de la 
reforma del mercado de trabajo” y el año 2009 sobre 
“La reforma de la intermediación en España”, la sin 
embargo, otras colaboraciones con esa misma Funda-
ción no fueron mencionadas en dicha comparecencia, 
ni en la documentación que la acompañaba. Concreta-
mente no se habrían citado algunas participaciones en 
los seminarios que tratan sobre: “La reforma laboral 
que España necesita”; “Ley de Igualdad”; “Los efectos 
económicos de la Inmigración”; “Estatuto del Autóno-
mo”; “Dependencia: medidas para un desarrollo efec-
tivo de la Ley”; ni tampoco su participación como po-
nente, en el seminario titulado “Políticas sociales y 
estatutos de autonomía”, tal como aparece en las me-
morias de la FAES del año 2006 (que se puede obte-
ner en la dirección http://fundacionfaes.org/uploaded/
MEMORIA_2006.pdf) y del año 2007 (http://funda-
cionfaes.org/uploaded/MEMORIA_2007.pdf). La co-
laboración del Excmo. Sr. Pérez de los Cobos con la 

FAES pone de manifiesto, además, que su relación con 
el Partido Popular no es solo de un simple afiliado, si-
no que tiene una relación directa con la dirección del 
partido en términos que encajarían en el concepto de 
amistad íntima a los efectos de las causas de recusa-
ción alegadas.

Vigésimo quinto.

Adicionalmente la parcialidad también se proyecta-
ría en aquellos asuntos que atañen a la Generalidad 
de Cataluña en función de la ideología de las mayorías 
parlamentarias que en cada momento se hayan forma-
do para el gobierno de la Comunidad Autónoma, espe-
cialmente cuando estas mayorías integran ideologías 
que incorporan el «nacionalismo catalán» como ele-
mento propio. En este sentido el año 2006 el hoy presi-
dente del Tribunal Constitucional publicó el libro titu-
lado “Parva Memoria” constituido por un conjunto de 
sentencias breves o aforismos entre los que se incluyen 
algunos que ponen de manifiesto los prejuicios del Ex-
cmo. Sr. Pérez de los Cobos, prejuicios que fueron re-
conocidos en una entrevista referenciada en el diario 
“El País” de 3 de noviembre de 2010, en un artículo 
titulado «Un candidato del PP al Constitucional tilda 
la política catalana de “onanismo”», se lee: «El can-
didato al Tribunal Constitucional admitió anoche en 
declaraciones a EL PAÍS que el libro lleva publicado 
cuatro años y no cree que contenga nada “escandalo-
so”. “Yo soy crítico con el nacionalismo en general y 
no con uno en particular. He vivido ocho años en Ca-
taluña y solo he hecho aforismos en contra de los ac-
tos del nacionalismo catalán. Espero que esto no tenga 
consecuencias para mi nombramiento en el Constitu-
cional porque eso sería desorbitar las cosas”» (La cita 
ha sido extraída de la página web del diario en la si-
guiente dirección: http://elpais.com/diario/2010/11/03/
espana/1288738808_850215.html).

Vigésimo sexto.

Por ello también debe considerarse sospechosa de 
parcialidad la actuación del presidente del Tribunal 
Constitucional en aquellos procesos de constituciona-
lidad de especial transcendencia política en los que se 
haya manifestado una determinada posición política 
del Partido Popular, máxime cuando esta posición es 
frontalmente contraria a la ideología que puedan es-
tar representadas mayoritariamente en el Parlamento 
de Catalunya. En este sentido cabe reseñar que en la 
sesión del Pleno del Parlamento de Cataluña del 23 
de enero de 2013, al finalizar el debate y votación de 
la Resolución 5 / X por la que se aprueba la Declara-
ción de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de 
Cataluña, los diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Popular, antes de que se proclamara el resulta-
do de la votación, abandonaron en grupo y ostensible-
mente el salón de sesiones, lo debe interpretarse como 
una oposición de índole política con una carga superi-
or a lo que conllevaría el simple rechazo mediante el 
voto negativo que habían emitido. Ello conlleva que 
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también en el caso de la Impugnación de disposicio-
nes autonómicas (Título V LOTC) promovido por el 
Gobierno nº 1389-2013, a pesar de que quien es parte 
es el Gobierno, en este caso su actuación está vincu-
lada directamente a la opción política que representa 
el Partido Popular, y por ello también se incluye en la 
recusación acordada por la Mesa del Parlamento el 31 
de julio de 2013.

Vigésimo séptimo.

Todo lo expuesto plantea dudas sobre la imparciali-
dad del Magistrado recusado que se concretan en la 
eventual presencia de interés en benefició de una de 
las partes en los procedimientos que se señalan y en 
la amistad íntima del Magistrado recusado con dicha 
parte, que constituyen las causas de abstención y de 
recusación 9ª y 10ª del artículo 219 LOPJ.

Por lo que al Tribunal Constitucional

Solicita

Que teniendo por presentado este escrito con los do-
cumentos acompañados, se sirva admitirlo, tener por 
hechas las manifestaciones que en el mismo se conti-
enen y, en sus méritos, previos los trámites oportunos, 
acuerde estimar la recusación del Excmo. Sr. Francis-
co Pérez de los Cobos Orihuel con relación a los pro-
cedimientos actualmente en trámite ante el Tribunal 
Constitucional y en los que es parte el Parlamento de 
Cataluña y que se relacionan a continuación, por con-
currir las causas 9ª y 10ª previstas en el artículo 219 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial: 

Recurso de inconstitucionalidad nº 3766/2006, inter-
puesto por más de cincuenta diputados del Grupo Par-
lamentario Popular del Congreso contra determinados 
artículos de la Ley de Cataluña 22/2005, de 29 de di-
ciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña.

Recurso de inconstitucionalidad nº 8434/2006, inter-
puesto por más de cincuenta diputados del Grupo Par-
lamentario Popular del Congreso contra determinados 
artículos de la Ley de Cataluña 7/2006, de 31 de mayo, 
del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios 
profesionales.

Recurso de inconstitucionalidad nº 8741/2009, inter-
puesto por más de cincuenta diputados del Grupo Par-
lamentario Popular del Congreso contra determinados 
artículos de la Ley de Cataluña 12/2009, de 10 de ju-
lio, de Educación.

Recurso de inconstitucionalidad nº 7611/2010, interpu-
esto por más de cincuenta diputados del Grupo Parla-
mentario Popular del Congreso contra determinados 
artículos de la Ley de Cataluña 22/2010, de 20 de ju-
lio, del Código de Consumo.

Recurso de inconstitucionalidad nº 7454/2010, inter-
puesto por más de cincuenta diputados del Grupo Par-
lamentario Popular del Congreso contra determinados 

artículos de la Ley de Cataluña 20/2010, de 7 de julio, 
del cine.

Recurso de inconstitucionalidad nº 7722/2010, inter-
puesto por más de cincuenta senadores del Grupo Par-
lamentario Popular en el Senado contra el artículo 1 
de la Ley de Cataluña 28/2010, de 3 de agosto, de mo-
dificación del artículo 6 del texto refundido de la Ley 
de protección de los animales aprobado por el Decreto 
legislativo 2/2008, de 15 de abril.

Impugnación de disposiciones autonómicas (Título V 
LOTC) promovido por el Gobierno nº 1389-2013, so-
bre la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, de 
23 de enero de 2013, por la que se aprueba la Decla-
ración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo 
de Cataluña.

Barcelona para Madrid, 1 de agosto de 2013

Pere Sol i Ordis
Letrado

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació mitjançant procediment obert 
pel sistema de lots d’un projecte global de 
renovació de la infraestructura elèctrica i de 
telecomunicacions del Parlament de Catalu-
nya, que inclou la construcció d’un centre de 
processament de dades (lot 1), l’obra civil per 
a adequar les dependències afectades (lot 2), 
l’obra civil de reforma i ampliació d’una rasa 
d’instal·lacions elèctriques i telecomunicaci-
ons (lot 3) i el subministrament i la instal·lació 
d’un sistema d’alimentació ininterrompuda 
(lot 4) i un grup electrogen (lot 5)
Tram. 610-00001/10

Formalització del contracte

Anunci

pel qual es fa pública la formalització dels contractes 
corresponents als lots 2 i 3 de la contractació del pro-
jecte global de renovació de la infraestructura elèctri-
ca i de telecomunicacions del Parlament de Catalunya 
(expedient núm. 610-00001/10).

D’acord amb el que estableix la clàusula 37.1 del plec 
de clàusules administratives de la contractació pel sis-
tema de lots del projecte global de renovació de la in-
fraestructura elèctrica i de telecomunicacions del Par-
lament de Catalunya, es fa pública la formalització 
dels contractes corresponents als lots 2 i 3.
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Sistema de licitació: procediment obert, tramitació or-
dinària.

Expedient: 610-00001/10

Objecte: contractació del projecte global de renovació 
de la infraestructura elèctrica i de telecomunicacions 
del Parlament de Catalunya, respecte als lots següents: 

Lot 2: contracte d’obra civil per a l’adequació de diver-
sos espais del Parlament afectats per la construcció del 
centre de processament de dades.

Empresa adjudicatària: F. Closa Alegret, SA

Import del contracte: 70.448,00 euros (21% d’IVA ex-
clòs)

Data de formalització: 30 de juliol de 2013

Lot 3: contracte d’obra civil de reforma i ampliació 
d’una rasa d’instal·lacions elèctriques i telecomunica-
cions a l’interior del Palau del Parlament per a la con-
nexió amb el centre de processament de dades.

Empresa adjudicatària: 1953 Grup Soler Constructo-
ra, SL

Import del contracte: 142.800 euros (21% d’IVA ex-
clòs)

Data de formalització: 31 de juliol de 2013

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2013

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

4.95. ALTRES INFORMACIONS

Procediment per a elegir tres síndics de la 
Sindicatura de Comptes
Tram. 282-00001/09

Acta de la presa de possessió del càrrec

Al Palau del Parlament, el 3 de setembre de 2013, a les 
dotze del migdia, davant la presidenta del Parlament, 
Núria de Gispert i Català, i en presència de membres 
de la Mesa del Parlament, de la secretària general, de 
membres de la Comissió de la Sindicatura de Comp-
tes, dels síndics de la Sindicatura de Comptes, del pre-
sident del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’alts càrrecs i altres convidats, han pres possessió del 
càrrec de síndics de la Sindicatura de Comptes Jaume 
Amat Reyero, Jordi Pons i Novell i Miquel Salazar i 
Canalda.

La secretària general ha llegit la Resolució 297/IX del 
Parlament de Catalunya, per la qual es designen tres 
síndics de la Sindicatura de Comptes. La presidenta 
del Parlament ha lliurat als síndics la credencial que 
n’acredita el nomenament i ha clos l’acte agraint als 
síndics cessants llur tasca i adreçant-se als nous sín-
dics per desitjar-los una tasca plena d’encerts al servei 
de Catalunya.

L’acte s’ha clos a dos quarts d’una del migdia.

Palau del Parlament, 3 de setembre del 2013

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català
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	Proposta de resolució sobre el garantiment de la igualtat d’horari de docència per als alumnes de les escoles concertades
	Tram. 250-00551/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre els preus de la matrícula dels cicles formatius de grau superior i les mesures per a poder accedir a aquests estudis
	Tram. 250-00552/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre l’Escola Abrera
	Tram. 250-00553/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la creació d’una nova línia de secundària a l’Institut Terres de Ponent, de Mollerussa
	Tram. 250-00566/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la construcció del centre d’educació Can Record a Sant Esteve de Palautordera
	Tram. 250-00568/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre elaboració d’un pla d’inversions 2014-2020 que prioritzi l’Escola Montserrat Vayreda, de Roses
	Tram. 250-00572/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Bufalà II, de Badalona
	Tram. 250-00581/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la licitació de les obres de construcció de l’Escola Badalona Port, de Badalona
	Tram. 250-00582/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre les obres de construcció de l’Escola Lola Anglada, de Badalona
	Tram. 250-00583/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la redacció del projecte executiu i la licitació de les obres de l’Escola Montigalà, de Badalona
	Tram. 250-00584/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la renovació del sistema educatiu per a les persones sordes
	Tram. 250-00592/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP Joan Mirambell, de Caldes de Montbui
	Tram. 250-00711/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el compromís amb l’Euroregió Pirineus - Mediterrània i l’impuls polític i de finançament d’aquesta entitat territorial
	Tram. 250-00712/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local promoguda pel Govern de l’Estat
	Tram. 250-00713/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la creació de les vegueries de l’Ebre i del Camp de Tarragona
	Tram. 250-00714/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local promogut pel Govern de l’Estat
	Tram. 250-00715/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la programació del Servei d’Ocupació de Catalunya del 2013
	Tram. 250-00716/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la llar d’infants La Font del Rieral, de Santa Eulàlia de Ronçana
	Tram. 250-00717/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre les mesures a emprendre pel Govern de l’Estat amb relació a les riuades del 18 de juny de 2013 a Aran i al Pallars Sobirà
	Tram. 250-00718/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la presentació d’un informe de transparència amb relació a l’execució de la pròrroga pressupostària
	Tram. 250-00719/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el procés de reestructuració i privatització de Catalunya Banc
	Tram. 250-00720/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre les reaccions a l’actuació de la policia arran dels incidents ocorreguts a Mataró el primer cap de setmana d’agost
	Tram. 250-00721/10
	Presentació


	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 52/2007, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra ci
	Tram. 270-00001/10
	Tramesa a la Comissió

	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal
	Tram. 270-00002/10
	Tramesa a la Comissió

	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
	Tram. 270-00005/10
	Tramesa a la Comissió

	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per al desenvolupament d’una banca pública catalana
	Tram. 270-00006/10
	Tramesa a la Comissió

	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
	Tram. 270-00007/10
	Presentació



	4.	Informació
	4.45.	Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.03.	Diputació Permanent
	Composició de la Diputació Permanent
	Tram. 397-00001/10
	Substitució de diputats
	Substitució de diputats


	4.45.25.	Grups parlamentaris
	Composició del Grup Parlamentari de Convergència i Unió
	Tram. 399-00005/10
	Substitució de representants


	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 20/X, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 16/2012, referent al Pla de finançament per a la millora de les universitats públiques, corresponent al període 2007-2010
	Tram. 290-00003/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 63/X, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 24/2012, referent a ICF Equipaments, SAU, corresponent al 2008
	Tram. 290-00044/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 64/X, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 31/2012, sobre ICF Equipaments, SAU, corresponent al 2009
	Tram. 290-00045/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 99/X, sobre la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Lleida
	Tram. 290-00079/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la situació del Gran Teatre del Liceu
	Tram. 354-00102/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la repercussió del projecte de centre comercial de fabricants de Viladecans (Baix Llobregat) en la mobilitat
	Tram. 354-00122/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de compareixença del conseller d’Economia i Coneixement davant la Diputació Permanent perquè informi sobre l’impacte econòmic de la suspensió de l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat a Acciona
	Tram. 354-00129/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del conseller de Territori i Sostenibilitat davant la Diputació Permanent perquè informi sobre les conseqüències de la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que confirma l’anul·lació de l’adjudicació de
	Tram. 354-00130/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost d’aquest departament
	Tram. 354-00138/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença de Joan Maria Gual, president de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el va
	Tram. 352-00280/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Fina, consultor cultural, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00281/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesca Llopis, expresidenta de l’Associació d’Artistes Visuals de l’Estat i artista visual, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el
	Tram. 352-00282/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Blai Mesa, artista visual i gestor cultural, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00283/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Big Mama, cantant i compositora, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00284/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan M. Minguet, president de l’Associació Catalana de Crítics d’Art, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el se
	Tram. 352-00285/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carme Zapata, representant de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sob
	Tram. 352-00287/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ramon Colom, president de l’Associació de Productors Audiovisuals, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el secto
	Tram. 352-00288/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Daniel Martínez, director de Focus i president de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre
	Tram. 352-00289/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Santiago Lapeira, president del Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sob
	Tram. 352-00290/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Antich, director del teatre auditori Àtrium, de Viladecans (Baix Llobregat), amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegi
	Tram. 352-00291/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’un representant del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector d
	Tram. 352-00292/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultur
	Tram. 352-00293/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana de Municipis amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00294/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Camilo Tarrazón, president del Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre e
	Tram. 352-00295/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector d
	Tram. 352-00296/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegi
	Tram. 352-00297/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el secto
	Tram. 352-00298/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre
	Tram. 352-00299/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el secto
	Tram. 352-00300/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Teatre Nacional de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00301/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Museu Nacional d’Art de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cult
	Tram. 352-00302/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Grup Enderrock Edicions, SL, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00303/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Productors Audiovisuals Federats amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultur
	Tram. 352-00304/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Pasqual, director de teatre, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00305/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ventura Pons, director de cinema, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00306/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Montserrat Carulla, actriu, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00307/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carles Duarte, president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
	Tram. 352-00308/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pep Salazar, gestor cultural, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00309/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ferran Madico, director de teatre, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00310/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sergi Belbel, director de teatre, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00311/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Daura, president del Gremi de Llibreters de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de l
	Tram. 352-00312/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la c
	Tram. 352-00313/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Manuel Tresserras, exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el
	Tram. 352-00314/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carles Canut, actor, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00315/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Roger Mas, músic, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00316/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Gerard Quintana, músic, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00317/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maria Mercè Roca, escriptora, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00318/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ernest Folch, editor, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00319/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Txe Arana, actriu i dobladora, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00320/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Mateu Bullich i Montse Trias Muñoz, del Circ Cric, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cu
	Tram. 352-00321/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Cesc Gelabert, ballarí i coreògraf, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00322/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àlex Gorina, crític de cinema, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00323/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Bonet, director del Programa de gestió cultural de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor af
	Tram. 352-00324/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Noguera, director de Cosmocaixa, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00325/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eduard Voltas, editor de la revista Time Out Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cult
	Tram. 352-00326/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Cubeles, professor d’economia del sector audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el va
	Tram. 352-00327/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Daniel Martínez, president del Grup Focus, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00328/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Sisa, músic, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 352-00329/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Vicenç Altaió, director del centre Arts Santa Mònica, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultu
	Tram. 352-00330/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Compareixença del conseller d’Economia i Coneixement davant la Diputació Permanent per a informar sobre la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2012
	Tram. 355-00061/10
	Substanciació

	Compareixença del conseller d’Economia i Coneixement i del conseller de Territori i Sostenibilitat davant la Diputació Permanent perquè informin sobre l’impacte econòmic i les conseqüències de l’anul·lació de l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llobre
	Tram. 355-00062/10
	Acord de tenir la sessió informativa
	Substanciació


	4.70.	Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.05.	Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
	Memòria de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional corresponent al 2012
	Tram. 334-00028/10
	Presentació

	Memòria anual del Centre d’Estudis d’Opinió corresponent al 2012
	Tram. 334-00030/10
	Presentació


	4.70.10.	Altres comunicacions
	Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al maig del 2013
	Tram. 337-00015/10
	Presentació

	Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la representació de les persones immigrades a la televisió
	Tram. 337-00016/10
	Presentació


	4.87.	Procediments davant el Tribunal Constitucional
	4.87.10.	Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
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