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

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió 
Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Consell relativa al règim de l’im-
post de l’«arbitri insular» a les regions ultraperifèriques fran-
ceses
Tram. 295-00178/10
Coneixement de la proposta p. 5

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 modificació dels llibres primer, 
segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modi-
ficació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 200-00012/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 5

Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges 
buits
Tram. 200-00024/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 5

Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya
Tram. 200-00026/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 5

Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya
Tram. 200-00027/10
Tramitació pel procediment d’urgència p. 6

Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 200-00029/10
Tramitació pel procediment d’urgència p. 6

Projecte de llei de l’exercici de les professions titu-
lades i dels col·legis professionals
Tram. 200-00030/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 6

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 6

Proposició de llei de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern
Tram. 202-00056/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 6

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/1991, 
del 10 de juliol, de les policies locals
Tram. 202-00069/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 6

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
Tram. 202-00070/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 7

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la redistribució del dè-
ficit de les administracions públiques en benefici dels ens 
locals i sobre la reforma de l’elecció d’alcaldes i regidors 
prevista pel Govern de l’Estat
Tram. 250-01263/10
Esmenes presentades p. 7

Proposta de resolució sobre la devolució dels im-
ports recaptats amb la taxa de l’euro per recepta
Tram. 250-01266/10
Esmenes presentades p. 7

Proposta de resolució sobre la creació d’una co-
missió de seguiment del compliment dels acords adoptats 
en el debat general sobre l’increment de la pobresa i les de-
sigualtats
Tram. 250-01281/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre el servei de trens de 
rodalia en les festes locals de Barcelona
Tram. 250-01282/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre el debat del Projecte 
de decret pel qual s’estableix el règim jurídic de la utilització 
confinada, l’alliberament voluntari i la comercialització d’or-
ganismes modificats genèticament a Catalunya en la Comis-
sió d’Estudi sobre els Organismes Genèticament Modificats
Tram. 250-01283/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8
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Proposta de resolució sobre l’Escola Els Quatre 
Vents, de Canovelles
Tram. 250-01284/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre el garantiment del fi-
nançament del dossier i la documentació necessaris per a 
presentar la candidatura del Priorat a patrimoni mundial de 
la UNESCO
Tram. 250-01285/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre la suspensió cautelar 
de la regulació de l’activitat boletaire a les finques públiques 
de la Generalitat al Parc Natural dels Ports
Tram. 250-01286/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre les obres de construc-
ció de l’Escola Pinyana, de Lleida
Tram. 250-01287/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre la utilització de perso-
nal i recursos públics en la gestió privada de la sanitat
Tram. 250-01288/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre el pagament dels im-
ports pressupostats per a la prestació de serveis residenci-
als per a infants, gent gran i discapacitats
Tram. 250-01289/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre la posada en marxa 
d’un pla contra la desnutrició relacio nada amb la malaltia
Tram. 250-01290/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre la neteja de les rieres 
de Vacarisses
Tram. 250-01291/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre el garantiment de la re-
serva de places d’aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda a l’aparcament de l’estació de tren de Vacarisses-
Torreblanca
Tram. 250-01292/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre la seguretat de les co-
missaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01293/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre la dotació necessària 
de càmeres i ordinadors a les unitats de la Divisió d’Investi-
gació Criminal dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01294/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre la prohibició de les ar-
mes robòtiques autònomes i dels sistemes d’armes autò-
noms
Tram. 250-01295/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre la planificació de 
l’oferta educativa
Tram. 250-01296/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre la millora de la línia R3 
de rodalia entre Montcada i Vic
Tram. 250-01297/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre l’autorització ambien-
tal de l’explotació de recursos minerals al Palau d’Anglesola
Tram. 250-01298/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts 
agroambientals als arrossaires del delta de l’Ebre
Tram. 250-01299/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució de suport a les manifestaci-
ons prodemocràtiques de Hong Kong
Tram. 250-01300/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
llocs de treball de les empreses del grup Neoelectra, d’Aran
Tram. 250-01301/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució de condemna de les accions 
contra els drets humans a Veneçuela
Tram. 250-01302/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre la recuperació del tram 
urbà de les carreteres N-340 i N-235 a l’Aldea
Tram. 250-01303/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre les gestions amb el 
Govern de l’Estat per a garantir la viabilitat del servei postal
Tram. 250-01304/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre el canvi de comissaria 
de l’Agència Europea del Medicament
Tram. 250-01305/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre el millorament de l’es-
tació de tren d’Hostalric
Tram. 250-01306/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre la negociació amb 
Endesa Distribució, SL, per a evitar la supressió del centre 
de treball de Palafolls de l’empresa que fa el manteniment i 
l’atenció d’emergències i per a millorar la qualitat del servei 
elèctric a la Selva i el Gironès
Tram. 250-01307/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre la declaració de la bo-
tiga Numismàtica Filatèlia Monge, de Barcelona, com a bé 
cultural d’interès nacional
Tram. 250-01308/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
seguretat a les comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01309/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Resolució 466/X, sobre les peces d’uniformitat dels agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01310/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre la dotació de les uni-
tats de la Divisió d’Investigació Criminal del Cos de Mossos 
d’Esquadra amb càmeres de vídeo i fotografia i ordinadors
Tram. 250-01311/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12
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Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Resolució 45/X, sobre els torns de servei i les armilles anti-
bales dels agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01312/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre la constitució d’una 
taula sectorial de negociació de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01313/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre la creació d’una taula 
de treball per al millorament de les condicions laborals de 
les unitats de seguretat ciutadana dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01314/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre la situació de col·lapse 
dels serveis judicials socials
Tram. 250-01315/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre el protocol de repara-
ció del dany per a la indemnització de les víctimes d’actu-
acions de la Policia de la Generalitat . Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01316/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre l’eliminació del dret de 
prioritat o preferència en les concessions i autoritzacions 
administratives establert pel reglament de la Llei 12/1987, de 
regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant 
vehicles de motor
Tram. 250-01317/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre la reclamació al Go-
vern de l’Estat de la modificació de la disposició transitòria 
tercera de la Llei 29/1994, d’arrendaments urbans
Tram. 250-01318/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre la reconsideració de 
les mesures administratives implantades per la Federació 
Catalana de Futbol la temporada 2014-2015
Tram. 250-01319/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts 
pendents dels programes de desenvolupament rural del 
2013
Tram. 250-01320/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
a les entitats del tercer sector social
Tram. 250-01321/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre les prestacions econò-
miques vinculades al servei de les residències
Tram. 250-01322/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre els plans estratègics 
de serveis socials
Tram. 250-01323/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre els plans de qualitat de 
serveis socials
Tram. 250-01324/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre el compliment de 
l’acord del Govern de l’Estat relatiu al soterrament de la línia 
ferroviària entre Barcelona i Portbou a Montcada i Reixac
Tram. 250-01325/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre els crèdits ràpids
Tram. 250-01326/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
carretera B-300
Tram. 250-01327/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’atenció primària de salut
Tram. 302-00221/10
Presentació p. 14

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la pobresa i la desigualtat
Tram. 302-00222/10
Presentació p. 15

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de suport al món pesquer
Tram. 302-00223/10
Presentació p. 17

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 302-00224/10
Presentació p. 17

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’educació en el lleure
Tram. 302-00225/10
Presentació p. 18

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’anul·lació de l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat a Acci-
ona i sobre la repercussió d’aquesta decisió en les finances 
públiques de la Generalitat
Tram. 302-00226/10
Presentació p. 19

4. INFORMACIÓ

4.75. Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries

Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 200-00009/10
Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries p. 20
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1.40.03. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 5

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

1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb re
lació a la Proposta de decisió del Consell re
lativa al règim de l’impost de l’«arbitri insular» 
a les regions ultraperifèriques franceses
Tram. 295-00178/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, 
d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut 
la proposta.

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 modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de 
Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, 
del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 200-00012/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 90354).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

Projecte de llei de l’impost sobre els habi
tatges buits
Tram. 200-00024/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (reg. 90355; 91114; 91997; 92004).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 200-00026/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa; Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 90356; 91117; 91998; 92005; 92014).
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Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 200-00027/10

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 91118).
Tràmits afectats: a partir del finiment del termini actual 
de sol·licitud de compareixences.
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats 
amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata
lunya
Tram. 200-00029/10

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 91453).
Tràmits afectats: a partir del finiment del termini actual 
de sol·licitud de compareixences.
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats 
amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

Projecte de llei de l’exercici de les professi
ons titulades i dels col·legis professionals
Tram. 200-00030/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 90357).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 25.11.2014 a l’1.12.2014).
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 90358).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.12.2014 a l’11.12.2014).
Finiment del termini: 12.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 202-00056/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
90601; 91115; 91995; 92006; 92023).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 
dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals
Tram. 202-00069/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 91996; 92007).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 18.11.2014 al 20.11.2014).
Finiment del termini: 21.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya
Tram. 202-00070/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies 
hàbils (del 20.11.2014 al 26.11.2014).
Finiment del termini: 27.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.11.2014.

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la redistribució 
del dèficit de les administracions públiques 
en benefici dels ens locals i sobre la reforma 
de l’elecció d’alcaldes i regidors prevista pel 
Govern de l’Estat
Tram. 250-01263/10

Esmenes presentades
Reg. 85468 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 29.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 85468)

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

D’addició d’un nou punt

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Fer efectiu, prioritàriament abans que fineixi l’any, 
els pagaments pendents que la Generalitat de Catalu-
nya té amb els ens locals per diversos conceptes, si-
gui per actuació ordinària o bé per inversió, i a dotar 
de cara a l’exercici del 2014 una partida pressupostà-
ria per a començar a fer efectius els pagaments pen-
dents, previ reconeixement, de les subvencions que es 
van atorgar els anys anteriors als ajuntaments a partir 
de la convocatòria, actualment prorrogada, de la Llei 
2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees ur-
banes i viles que requereixen una atenció especial així 
com les derivades de la Llei d’Urbanitzacions 3/2009, 
de 10 de març, per la regularització i millora d’urba-
nitzacions amb dèficits urbanístics.

b) Que en cas que no pugui fer front abans de la finalit-
zació del 2014 als pagaments indicats, procedeixi dins 

de l’any actual a dotar una aplicació pressupostària a 
fi de reconèixer formalment el deute total a favor dels 
ajuntaments a fi que aquests puguin aplicar els criteris 
comptables marcats per la Sindicatura de Comptes i 
puguin fer constar en els seus comptes els deutes pen-
dents de cobrar, i afavorir possibles mecanismes de fi-
nançament.

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

D’addició d’un nou punt

El Parlament insta el Govern presentar al Parlament, 
abans de final de 2014, la llei de finançament del món 
local.

Proposta de resolució sobre la devolució 
dels imports recaptats amb la taxa de l’euro 
per recepta
Tram. 250-01266/10

Esmenes presentades
Reg. 88947; 88963 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEF, 13.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 88947)

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Dur a terme una adequada campanya de publicitat 
en els espais web de la Generalitat de Catalunya així 
com en els mitjans de comunicació públics de la Genera-
litat de Catalunya en els que s’informi de la possibilitat 
de sol·licitar el retorn dels imports sostrets il·legalment 
d’acord amb la Sentència dictada pel Tribunal Consti-
tucional en relació a la taxa de l’euro per receptes.»

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

Del punt 3

«3. Actualitzar els imports a retornar d’acord amb l’es-
tipulat a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària.» 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 88963)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació dels punts 1, 2 i 3

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a por-
tar a terme una campanya informativa en els espais 
web de la Generalitat de Catalunya i en els Centres 
d’Assistència Primària en la que s’informi dels passos 
a realitzar per tal de sol·licitar el retorn dels imports 
satisfets de la taxa de l’euro per receptes.»

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
comissió de seguiment del compliment dels 
acords adoptats en el debat general sobre 
l’increment de la pobresa i les desigualtats
Tram. 250-01281/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 90383; 90628).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 18.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de 
trens de rodalia en les festes locals de Bar
celona
Tram. 250-01282/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 90384; 90629).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 18.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el debat del 
Projecte de decret pel qual s’estableix el rè
gim jurídic de la utilització confinada, l’alli
berament voluntari i la comercialització 
d’organismes modificats genèticament a 
Catalunya en la Comissió d’Estudi sobre els 
Organismes Genèticament Modificats
Tram. 250-01283/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 90385; 90630).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 18.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Els 
Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-01284/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 90386; 90631).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 18.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del finançament del dossier i la documenta
ció necessaris per a presentar la candidatura 
del Priorat a patrimoni mundial de la UNESCO
Tram. 250-01285/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 90387).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 18.11.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la suspensió 
cautelar de la regulació de l’activitat boletai
re a les finques públiques de la Generalitat al 
Parc Natural dels Ports
Tram. 250-01286/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 90388; 90632).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 18.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció de l’Escola Pinyana, de Lleida
Tram. 250-01287/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 90389; 90633).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 18.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la utilització de 
personal i recursos públics en la gestió pri
vada de la sanitat
Tram. 250-01288/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 90390; 90634).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 18.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels imports pressupostats per a la pres
tació de serveis residencials per a infants, 
gent gran i discapacitats
Tram. 250-01289/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 90391; 90635).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 18.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa d’un pla contra la desnutrició relacio
nada amb la malaltia
Tram. 250-01290/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 90392; 90636).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 18.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la neteja de les 
rieres de Vacarisses
Tram. 250-01291/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 90393; 90637).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 18.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la reserva de places d’aparcament per a 
persones amb mobilitat reduïda a l’aparca
ment de l’estació de tren de VacarissesTor
reblanca
Tram. 250-01292/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 90394; 90638).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 18.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat de 
les comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01293/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 90395; 90639).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 18.11.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la dotació ne
cessària de càmeres i ordinadors a les uni
tats de la Divisió d’Investigació Criminal dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01294/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 90396; 90640).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 18.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la prohibició de 
les armes robòtiques autònomes i dels siste
mes d’armes autònoms
Tram. 250-01295/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 90397; 90641).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 18.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la planificació 
de l’oferta educativa
Tram. 250-01296/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 90398; 90642).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 18.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la millora de la 
línia R3 de rodalia entre Montcada i Vic
Tram. 250-01297/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 90399; 90643).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 18.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’autorització 
ambiental de l’explotació de recursos mine
rals al Palau d’Anglesola
Tram. 250-01298/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 89813; 89897).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts agroambientals als arrossaires del 
delta de l’Ebre
Tram. 250-01299/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 89814; 89859; 89898).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de suport a les mani
festacions prodemocràtiques de Hong Kong
Tram. 250-01300/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 89815; 89899).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels llocs de treball de les empreses del 
grup Neoelectra, d’Aran
Tram. 250-01301/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 89816; 89860; 89900).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució de condemna de les 
accions contra els drets humans a Veneçuela
Tram. 250-01302/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89817; 89861).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la recupera
ció del tram urbà de les carreteres N340 i 
N235 a l’Aldea
Tram. 250-01303/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 89818; 89862; 89901).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les gestions 
amb el Govern de l’Estat per a garantir la vi
abilitat del servei postal
Tram. 250-01304/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 89819; 89863; 89902).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el canvi de co
missaria de l’Agència Europea del Medica
ment
Tram. 250-01305/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89820; 89864).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’estació de tren d’Hostalric
Tram. 250-01306/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89821; 89865).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la negociació 
amb Endesa Distribució, SL, per a evitar la 
supressió del centre de treball de Palafolls 
de l’empresa que fa el manteniment i l’aten
ció d’emergències i per a millorar la qualitat 
del servei elèctric a la Selva i el Gironès
Tram. 250-01307/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89822; 89866).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la declaració de 
la botiga Numismàtica Filatèlia Monge, de Bar
celona, com a bé cultural d’interès nacional
Tram. 250-01308/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89823; 89867).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la seguretat a les comissaries dels Mos
sos d’Esquadra
Tram. 250-01309/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89824; 89868).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el compliment de 
la Resolució 466/X, sobre les peces d’uniformi
tat dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01310/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89825; 89869).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació de 
les unitats de la Divisió d’Investigació Crimi
nal del Cos de Mossos d’Esquadra amb cà
meres de vídeo i fotografia i ordinadors
Tram. 250-01311/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89826; 89870).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Resolució 45/X, sobre els torns de ser
vei i les armilles antibales dels agents dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01312/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89827; 89871).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’una taula sectorial de negociació de la Po
licia de la Generalitat  Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01313/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89828; 89872).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
taula de treball per al millorament de les 
condicions laborals de les unitats de segu
retat ciutadana dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01314/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89829; 89873).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació de 
col·lapse dels serveis judicials socials
Tram. 250-01315/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 89830).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el protocol de 
reparació del dany per a la indemnització de 
les víctimes d’actuacions de la Policia de la 
Generalitat . Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01316/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 89831).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació del 
dret de prioritat o preferència en les con
cessions i autoritzacions administratives es
tablert pel reglament de la Llei 12/1987, de 
regulació del transport de viatgers per car
retera mitjançant vehicles de motor
Tram. 250-01317/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 89832).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.



19 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 432

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 13

Proposta de resolució sobre la reclamació al 
Govern de l’Estat de la modificació de la dis
posició transitòria tercera de la Llei 29/1994, 
d’arrendaments urbans
Tram. 250-01318/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89833; 89874).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reconsidera
ció de les mesures administratives implan
tades per la Federació Catalana de Futbol la 
temporada 20142015
Tram. 250-01319/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89834; 89875).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts pendents dels programes de des
envolupament rural del 2013
Tram. 250-01320/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89835; 89876).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament del 
deute a les entitats del tercer sector social
Tram. 250-01321/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89836; 89877).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les prestacions 
econòmiques vinculades al servei de les re
sidències
Tram. 250-01322/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89837; 89878).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els plans estra
tègics de serveis socials
Tram. 250-01323/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89838; 89879).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els plans de qua
litat de serveis socials
Tram. 250-01324/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89839; 89880).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’acord del Govern de l’Estat relatiu al so
terrament de la línia ferroviària entre Barce
lona i Portbou a Montcada i Reixac
Tram. 250-01325/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 89840).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre els crèdits rà
pids
Tram. 250-01326/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 89842; 89881).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la carretera B300
Tram. 250-01327/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 89841; 89882; 89903).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.11.2014 al 25.11.2014).
Finiment del termini: 26.11.2014; 09:30 h.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’atenció primària de salut
Tram. 302-00221/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 91120 i 91727 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 18.11.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària de 
salut (tram. 300-00230/10).

Moció

I. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de 
reforçar l’atenció primària i comunitària com a ele-
ment nuclear del sistema sanitari i més propera al ciu-
tadà per donar resposta a gran part de les necessitats 
en salut de la població, dotant-la de més capacitat re-

solutiva (serveis d’atenció especialitzada i proves di-
agnòstiques) i com a gestora de fluxos i facilitadora de 
la continuïtat assistencial amb altres serveis sanitaris 
i socials.

II. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 

1. En el marc del desplegament del Pla d’Innovació i 
Atenció Primària i Comunitària del 2007 i l’aplicació 
comunitària de tots els Plans Directors: 

1.1. Concretar la cartera de salut pública, liderada des 
de l’atenció primària, en els propis centres de salut i 
en la comunitat (centres educatius, de lleure, socials, 
cívics, etc.).

1.2. Atorgar al metge de família els instruments diag-
nòstics dels processos assistencials i el seguiment dels 
processos de trànsit entre nivells assistencials, garan-
tint temps d’espera màxims.

1.3. Definir el rol de la infermeria en l’atenció primà-
ria a l’atenció primària que li permeti el lideratge dels 
projectes comunitaris, l’atenció dels programes de sa-
lut amb infants i adults, el seguiment dels malalts crò-
nics, i començar la prova pilot de prescripció inferme-
ra de medicaments.

1.4. Atorgar a l’atenció primària el lideratge del segui-
ment dels pacients crònics així com el seguiment a tra-
vés de les infermeries gestores de casos i a l’ingrés des 
dels centres de salut als centres sociosanitaris i de sa-
lut mental, especialment de pacients fràgils i amb ma-
lalties cròniques reaguditzades.

1.5. Generalitzar a tot el territori de Catalunya al llarg 
del 2015 el model d’atenció a tota l’atenció primària de 
psicòlegs, traumatologia, reumatologia i oftalmologia.

1.6. Introduir de manera progressiva la figura del fisi-
oterapeuta i del consultor nutricionista a l’atenció pri-
mària, tot definint un nou model d’atenció.

1.7. Presentar una proposta en tres mesos per que es-
tableix quins són els especialistes de l’atenció hospi-
talària que es poden incorporar com a consultors i/o 
assistencials a temps parcial a fi de resoldre amb els 
professionals d’atenció primària la major part de pro-
blemes de salut.

1.8. En el marc de la implementació de les TIC a 
l’atenció primària, generalitzar a tot el territori de Ca-
talunya al llarg del 2015 la teledermatologia i la tele-
oftalmologia, i desenvolupar en els propers dos anys 
la generalització de les consultes telemàtiques en els 
àmbits d’atenció en que això sigui possible.

1.9. Generalitzar i ampliar, per tal d’atendre tota la de-
manda, el Programa Pacient Expert Catalunya.

1.10. Establir temps de garantia dins de l’atenció pri-
mària, tal com va aprovar el Parlament de Catalunya 
mitjançant la Moció 83/IX: 
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a) En casos aguts, els ciutadans han d’ésser atesos per 
l’equip de salut o els professionals de referència cor-
responents el mateix dia que sol·licitin l’atenció.

b) En l’atenció primària, cal establir un màxim de qua-
ranta-vuit hores d’espera en visites programades per a 
ésser atès pel metge o metgessa de família, per l’infer-
mer o infermera i pel pediatre o pediatra de referència.

2. Presentar el nou model de farmàcia comunitària 
tant des del punt de vista de cartera de serveis preven-
tius assistencials com el nou model de pagament i de 
gestió del medicament i altres productes.

3. Revisar la normativa sobre horaris d’atenció al pú-
blic, serveis d’urgència, vacances de les oficines de 
farmàcia per tal de garantir l’obertura de les oficines 
de farmàcia a municipis on, fruit dels tancaments noc-
turns indiscriminats de serveis d’atenció continuada i 
d’atenció primària, s’han quedat sense cobertura.

4. Assignar capitativament a cada àrea bàsica de sa-
lut, en el Projecte de Pressupostos de la Generalitat del 
2015, una dotació econòmica suficient que permeti ga-
rantir, amb qualitat i equitat, el catàleg de prestacions 
de l’atenció primària i comunitària, i que estableixi les 
partides finalistes necessàries de les proves comple-
mentàries i les visites a especialistes per a garantir un 
temps màxim de diagnòstic preferent en 15 dies i ordi-
nari de 3 mesos. Addicionar també els recursos econò-
mics i concretar els circuits de derivació que permetin 
l’ingrés directe de pacients crònics subaguts als cen-
tres sociosanitaris.

5. Incrementar el pes relatiu del pressupost d’atenció 
primària sobre el total del pressupost en salut del 2015 
fins a arribar al nivell de 2010 i presentar un escena-
ri pressupostari creixent de caràcter plurianual 2015-
2020.

6. Presentar en tres mesos un Pla d’inversions 2015-
2022 de centres d’atenció primària. Per tal de garantir 
el seu manteniment i millora de les infraestructures 
i la renovació tecnològica i la incorporació de noves 
tecnologies.

7. Aturar els concursos per a la contractació de la ges-
tió dels serveis sanitaris d’atenció primària en l’àmbit 
de l’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala, de l’Alt Camp 
Oest, Barcelona 3A i Vic 2 Sud.

8. Evitar la convocatòria de concursos públics per la 
gestió de les àrees bàsiques de salut que actualment 
estan en règim de concessió al termini d’aquestes, tot 
aplicant i desenvolupant les mesures previstes a l’in-
forme relatiu a la moció 3/X del Parlament de Catalu-
nya sobre polítiques de salut, del Grup de Treball so-
bre Contractació Pública.

9. Elaborar un informe sobre el nombre d’àrees bàsi-
ques que estan sotmeses a processos de concurs, tot 
indicant la data de venciment, i estudiant les diferents 

alternatives per evitar que l’atenció primària surti a 
concurs i per blindar l’entrada d’empreses privades 
en la gestió de l’atenció primària, tot tenint present i 
respectant la Disposició Addicional Desena de la Llei 
15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Cata-
lunya, a través de: 

9.1. L’aplicació del concepte que apareix a la Llei de 
Contractes del Sector Públic «mitjà propi», «assimi-
lat» o entitats de base municipalista per centres de ti-
tularitat pública.

9.2. El desenvolupament Decret 196/2010, de 14 de de-
sembre, del sistema sanitari integral d’utilització pú-
blica de Catalunya (SISCAT), per tal de consolidar la 
xarxa d’atenció primària i comunitària.

10. Impulsar els canvis legislatius i normatius neces-
saris tant a nivell de Catalunya com espanyol per tal 
d’evitar la convocatòria 8. Evitar la convocatòria de 
concursos públics per la gestió de les àrees bàsiques 
de salut.

11. Presentar a la Comissió de Salut, en el termini d’un 
mes, l’estudi sobre les possibilitats reals d’aliances en-
tre les seves empreses públiques i consorcis per per-
metre que l’atenció primària no estigui en mans d’em-
preses privades.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la pobresa i la desigualtat
Tram. 302-00222/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 91121 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.11.2014

A la Mesa del Parlament

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 139 
del Reglament del Parlament, presenta la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la 
pobresa i la desigualtat (tram. 300-00232/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
abans de gener 2015 un Pla de Rescat Social que con-
templi els següents eixos: 
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Al Govern de la Generalitat: 

1. Transparència, seguiment de la gestió de polítiques 
socials i mesura de la desigualtat

1.1. Donar compliment immediat a les més de 30 mo-
cions aprovades en el Parlament de Catalunya que pre-
veuen actuacions de lluita contra la pobresa i la desi-
gualtat i que estan pendents d’execució.

1.2. Crear en el termini d’un mes la comissió de segui-
ment del compliment dels acords adoptats en el Debat 
General sobre l’increment de pobresa i les desigual-
tats.

1.3. Establir la compareixença mensual del Departa-
ment de Benestar i Família al Parlament per lliurar la 
informació relativa a l’evolució de les situacions de po-
bresa i exclusió, que inclogui com a mínim: 

a) Beques-menjador: evolució de les sol·licituds apro-
vades, denegades i en llista d’espera.

b) Desnonaments: nombre de desnonaments per tipus 
de propietat i propietari.

c) Renda Mínima d’Inserció: nombre d’expedients 
aprovats, denegats i pendents de nòmina.

d) Pobresa Energètica: nombre de talls d’aigua, llum i 
gas a Catalunya.

e) Les dades s’oferiran el màxim de desagregades pos-
sibles, incloent els districtes en cas de ciutats com Bar-
celona.

1.4. Incorporar la mesura de la desigualtat econòmi-
ca, mitjançant una memòria d’impacte social, en tota 
l’acció política, amb especial atenció a salut, educació, 
ocupació, habitatge, redistribució de rendes i garantia 
d’ingressos.

1.5. Crear un marc de coordinació estable i permanent 
entre el Govern de la Generalitat i les plataformes, 
xarxes, associacions veïnals i altres entitats ciutadanes 
que estan treballant per la defensa dels drets socials de 
ciutadania a través de la solidaritat i l’autogestió.

1.6. Revisar els contractes-programa d’acord amb els 
nous indicadors de risc a la pobresa per adaptar els 
equips d’atenció social primària a les necessitats de-
tectades i que ens permetin resoldre les sol·licituds 
d’ajuts socials en el termini de 2 mesos.

Al Parlament de Catalunya

2. Establir el Mínim Vital Garantit 

2.1. Garantir el caràcter urgent, i no més retards injus-
tificats, en la tramitació de la ILP de la Renda Garan-
tida de Ciutadania.

Al Govern de la Generalitat 

2.2. Pagar totes les beques menjador, que es troben en 
llista d’espera en els ajuntaments atenent al compro-
mís parlamentari de juliol de 2013 pel qual es garantia 

la cobertura amb beques menjador tots els nens i ne-
nes amb necessitats socials.

2.3. Instar al President de la Generalitat a iniciar una 
negociació amb les empreses subministradores de ser-
veis bàsics, que ens permeti aprovar el Fons de Submi-
nistrament Social com a resposta a la pobresa energè-
tica exigint que es facin responsables de l’assumpció 
de les factures i rebuts impagats.

2.4. Garantir que no es produirà cap desnonament a 
Catalunya per motius de risc social sense que s’hagi 
proporcionat prèviament una habitatge alternatiu dins 
un marc proximitat.

2.5. Incloure en el Pacte per la Infància la prohibició 
que cap menor pugui ser víctima o testimoni d’un des-
nonament.

3. Pressupost i fiscalitat

3.1. Fixar un sòl de despesa en inversió i en despesa 
corrent social (capítol 4) en els pressupostos per al 2015 
de la Generalitat de Catalunya, per arribar a l’equipara-
ció en 2 legislatures la mitjana europea.

3.2. Donar prioritat al pagament de les despeses de sa-
lut, educació i serveis socials i habitatge social, nego-
ciant amb les entitats financeres i empreses construc-
tores moratòries i ajornaments en els pagaments del 
deute i del deute diferit.

3.3. Promoure una política d’ingressos justa, solidària 
i ambiental, amb l’objectiu de la redistribució de la ri-
quesa i l’increment dels ingressos de la Generalitat de 
Catalunya, que incorpori entre altres, l’eliminació els 
beneficis fiscals als casinos, la reforma de l’Impost de 
successions, de patrimoni i l’impuls de nous impostos 
ambientals.

3.4. Presentar al Parlament, en el termini de dos me-
sos, un pla per combatre el frau fiscal, incrementant 
fortament els efectius humans i recursos tècnics de 
l’Agència Tributària de Catalunya per tal de perseguir 
el frau fiscal i l’economia submergida i coordinant les 
actuacions amb l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària. L’objectiu del pla serà assolir els mateixos pa-
ràmetres que els països més avançats de la UE.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2014

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les polítiques de suport al món 
pesquer
Tram. 302-00223/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 91124 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.11.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Dionís Guiteras i 
Rubio, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques de suport al món pesquer (tram. 
300-00237/10).

Exposició de motius

El Reglament (UE) No 508/2014 del Parlament Euro-
peu i del Consell de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons 
Europeu de la Pesca, en el seu article 33 (paralització 
temporal d’activitats pesqueres), apartat B diu que els 
ajuts es concediran als pescadors que hagin treballat 
al mar al menys durant 120 dies durant els dos anys 
civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud 
d’ajuda a bord d’un vaixell pesquer de la Unió afectat 
per la paralització temporal.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Ge-
neralitat la competència exclusiva en matèria d’activi-
tats marítimes i de pesca marítima i recreativa a aigües 
interiors, i la competència compartida en matèria d’or-
denació del sector Pesquer (article 119) que inclou la 
capacitat de determinar els objectius als quals és des-
tinin les subvencions de l’Estat i de la Unió Europea.

En el procés d’elaboració de la Llei 2/2010 de 18 de 
febrer de pesca i acció marítimes (DOGC 5580 de 
4.3.2010) i concretament en el diari de sessions del 
Parlament de Catalunya de dijous 26 de febrer de 2009 
es va exposar el perjudici econòmic que suposa per 
als mariners la realització de les paralitzacions tem-
porals (vedes) havent-hi una unanimitat per part dels 
portaveus dels grups parlamentaris en recollir i donar 
solucions a la problemàtica que es va plantejar sobre 
aquest tema.

Tot això va quedar plasmat en el capítol IV (Ajuts i 
subvencions per al desenvolupament del sector Pes-
quer) de la Llei de Pesca i Acció Marítimes 2/2010, 
dins del capítol IV i concretament a l’article 87 (Ob-
jecte dels ajuts i les subvencions) punt 1-b s’especifica 
que les subvencions regulades en el present article es-
taran destinades a reduir la capacitat de pesca per mit-
jà de la retirada definitiva o temporal de l’activitat o de 
parades temporals de l’activitat, o les dues mesures en 

el marc dels plans específics de gestió establerts per 
l’article 26. Per garantir el caràcter universal aquests 
ajuts es destinen al manteniment dels llocs de treball i 
els contractes laborals.

Es dóna el cas que la situació que pateixen els pesca-
dors catalans no passa a la resta de comunitats autòno-
mes amb competències pesqueres on les ajudes si es 
reparteixen, a més dels armadors, també als mariners.

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a que vetlli pel compliment de les 
competències de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
en matèria d’activitats marítimes i de pesca marítima i 
recreativa a aigües interiors, i la competència compar-
tida en matèria d’ordenació del sector Pesquer (article 
119) i sigui esmenat el greuge comparatiu que pateixen 
des de sempre els mariners catalans en les èpoques de 
paralització temporal (veda) i que siguin efectuades 
les ordres, en la mateixa forma en la qual es fa per 
als titulars de vaixells pesquers (Armadors), perquè els 
mariners puguin sol·licitar els ajuts que el FEP destina 
per aquest fi i evitin haver de consumir les seves pres-
tacions d’atur.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2014

Marta Rovira i Vergés Dionís Guiteras i Rubio
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’adjudicació de la gestió d’Ai
gües Ter Llobregat
Tram. 302-00224/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 91469 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.11.2014

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre l’adjudicació de la gestió 
d’Aigües Ter Llobregat (tram. 300-00235/10).

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
compliment a les resolucions de l’Òrgan Administratiu 
de Recursos Contractuals de la Generalitat de Catalunya.

2. En relació a l’adjudicació de la concessió d’Aigües 
Ter Llobregat, el Parlament de Catalunya insta el Go-
vern a: 
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a. Preveure els possibles escenaris conseqüència del 
procés judicial que s’està desenvolupant actualment, i 
garantir en tot moment, que no es veuran afectats els 
serveis als ciutadans, i que les garanties laborals dels 
treballadors no es veuran afectades.

b. Preveure un fons de contingència per tal de fer front 
a les conseqüències econòmiques i financeres de les 
resolucions judicials més probables.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’educació en el lleure
Tram. 302-00225/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 91494 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.11.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marta Vilalta i Tor-
res, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre l’educació en el lleure (tram. 300-00236/10).

Moció

En relació al reconeixement del sector, 

1. El Parlament de Catalunya fa un reconeixement del 
valor educatiu del lleure i la importància estratègica 
d’aquest àmbit per al foment de la inclusió i la cohesió 
socials.

2. El Parlament de Catalunya reconeix la trajectòria 
de les entitats d’educació en el lleure –caus, esplais i 
casals de joves– i la seva tasca educativa per al des-
envolupament personal i col·lectiu dels infants i joves.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a implementar accions que revalorin la im-
portància de l’educació en el lleure i que sensibilitzin 
sobre la contribució del lleure educatiu en el desenvo-
lupament personal i social dels infants i adolescents, i 
per extensió de la societat.

Pel que fa a les polítiques per a l’impuls de l’educació 
en el lleure, el Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a: 

4. Implantar estructures de coordinació entre els di-
ferents agents del lleure educatiu, així com estructu-

res de coordinació entre l’educació formal i del lleure 
educatiu per abordar l’educació d’una forma integral i 
conjunta.

5. Promoure la participació de les entitats de lleure en 
les estructures de coordinació en l’àmbit educatiu en 
general com són els consells escolars municipals, els 
plans educatius d’entorn, o les taules territorials de co-
ordinació que puguin existir.

6. Implicar les entitats del lleure educatiu en la pla-
nificació i implantació de polítiques socials en àmbits 
estratègics relacionats amb els infants i joves, especi-
alment aquells que fan referència a la lluita contra la 
pobresa infantil o el fracàs escolar.

7. Potenciar i impulsar campanyes de visualització a 
diferents nivells i accions de reconeixement i visibi-
litat de la tasca associativa, així com impulsar el co-
neixement i informació de les diferents associacions i 
entitats existents a cada territori, posant èmfasi espe-
cial a la difusió entre les persones nouvingudes, i les 
persones amb risc d’exclusió social.

En relació al finançament de les entitats del lleure edu-
catiu, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 

8. Garantir el suport econòmic i el compliment dels 
convenis subscrits per la Generalitat de Catalunya amb 
les entitats relacionades amb el lleure i millorar aquest 
finançament a través de les mesures següents: 

8.1. Garantir un finançament estable a curt i mitjà ter-
mini per poder dur a terme els projectes educatius de 
les entitats.

8.2. Recuperar tan aviat com sigui possible els con-
venis plurianuals, així com els convenis interdeparta-
mentals.

8.3. Treballar per agilitzar tràmits, avançar els termi-
nis de pagament i adaptar les convocatòries a les ne-
cessitats del sector.

Pel que fa a l’ús dels espais i equipaments públics i 
l’accés als locals, el Parlament insta el Govern de la 
Generalitat a: 

9. Obrir un procés de diàleg amb els ens locals, en es-
pecial els Ajuntaments, i amb les entitats d’educació 
en el lleure per tal de garantir un espai propi a aques-
tes entitats perquè puguin desenvolupar amb facilitat 
i amb condicions adequades les seves activitats, així 
com per aprofundir en l’ús dels equipaments públics i 
la utilització de l’espai públic, a través de les estratè-
gies següents: 

9.1. Promoure l’accés i l’obertura dels equipaments pú-
blics i de les instal·lacions de titularitat municipal a les 
entitats de lleure educatiu.

9.2. Promoure la cessió de locals d’equipaments muni-
cipals a les entitats de lleure.
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9.3. Sensibilitzar les direccions i els consells escolars 
dels centres públics per a l’autorització de l’ús de les 
instal·lacions escolars fora de l’horari lectiu.

En relació a la formació en l’educació del lleure i da-
vant l’entrada en vigor dels certificats de professiona-
litat, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 

10. Garantir la continuïtat del model de formació dels 
moviments associatius, en tant que aquests gaudeixen 
d’una experiència i trajectòria que els avala per la for-
mació dels voluntaris.

11. Negociar amb les entitats i estudiar les vies neces-
sàries per tal d’homologar els nous certificats de pro-
fessionalitat amb els cursos de formació realitzats en 
les escoles de formació dels moviments associatius i 
evitar així la professionalització allunyada de l’essèn-
cia de l’educació en el lleure.

En relació a la garantia del dret d’accés al lleure edu-
catiu de forma equitativa, el Parlament insta el Govern 
de la Generalitat a: 

12. Elaborar un informe conjuntament amb les entitats 
del lleure i les altres administracions, sobre les desi-
gualtat ens l’àmbit de l’accés al lleure educatiu.

13. Desplegar i fer efectiu el dret a l’accés en igualtat 
d’oportunitats, d’acord amb les previsions de la LEC i 
de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència en relació als aspectes següents: 

13.1. Establint un sistema global d’ajuts, bonificacions 
i exempcions per als infants amb més dificultats eco-
nòmiques i especificar els criteris socials i econòmics 
prioritaris per aquests ajuts.

13.2. Establint altres mesures de foment per garan-
tir que tots els infants i joves puguin participar en els 
plans i programes socioeducatius i en les activitats 
d’educació en el lleure en condicions d’equitat, sense 
discriminació per raons econòmiques, territorials, so-
cial, culturals o de capacitat.

Pel que fa referència a l’equilibri territorial de l’accés a 
l’educació en el lleure, el Parlament de Catalunya insta 
el Govern de la Generalitat a: 

14. Combatre les desigualtats territorials en la provi-
sió de l’oferta, de la mà amb els ens locals, a través de 
plans locals de dinamització del lleure educatiu a tra-
vés de les accions següents: 

14.1. Identificar els àmbits territorial amb una partici-
pació dels infants en el lleure educatiu més feble.

14.2. Planificar mesures de promoció de l’oferta i me-
sures d’accessibilitat en aquestes zones de la mà de les 
entitats.

14.3. Dinamitzar l’oferta del lleure educatiu als barris 
i municipis que no en tenen, especialment a les zones 
amb una composició social desfavorida.

I en relació a l’impuls de l’associacionisme i la partici-
pació juvenil i ciutadana, 

15. El Parlament de Catalunya reconeix i defensa el 
model que representen les entitats juvenils i l’associ-
acionisme juvenil en general, elements clau i impres-
cindibles per a la construcció d’una societat amb qua-
litat i salut democràtiques.

16. El Parlament de Catalunya insta el Govern a disse-
nyar un pla transversal per abordar la promoció de la 
cultura participativa de les persones joves i la seva in-
tervenció en els afers públics, el foment dels processos 
de participació juvenil i l’impuls a l’associacionisme 
juvenil a través de l’aprofundiment de l’educació per a 
la participació, la formació en participació al professo-
rat, i la implicació de les famílies en els centres, així 
com la coordinació amb l’educació no formal.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2014

Marta Rovira i Vergés Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’anul·lació de l’adjudicació d’Ai
gües Ter Llobregat a Acciona i sobre la re
percussió d’aquesta decisió en les finances 
públiques de la Generalitat
Tram. 302-00226/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 91497 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.11.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu, José Manuel Vi-
llegas Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’anul-
lació de l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat a Accio-
na i sobre la repercussió d’aquesta decisió en les finan-
ces públiques de la Generalitat (tram. 300-00231/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a 

1. Informar de forma immediata sobre els efectes ju-
rídics que suposa la sentència del Tribunal Suprem de 
finals d’octubre de 2014, la qual desestimava la sus-
pensió cautelar demandada per l’empresa Aigües 
de Catalunya de la resolució de l’Organisme Admi-
nistratiu de Recursos Contractuals de la Generalitat 
(OARCC) i que revoca l’adjudicació d’ATLL al con-
sorci liderat per Acciona, SA.
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2. Informar en seu parlamentària de la repercussió 
i l’impacte econòmic que suposaria en la tresoreria i 
en el dèficit públic de la Generalitat de Catalunya la 
possible suspensió de l’adjudicació d’ATLL a l’empre-
sa Acciona, SA, i sobre la impossibilitat de desconso-
lidar l’import corresponent a aquesta adjudicació, de 
995 milions d’euros, de les finances públiques de la 
Generalitat.

3. Informar en seu parlamentària de la situació jurídi-
ca derivada de la sentència del Tribunal Suprem i so-
bre la titularitat del prestatari del servei del subminis-
trament d’aigua en alta a Catalunya.

4. Informar en seu parlamentària de la indemnització 
que la Generalitat de Catalunya hauria de pagar a Ac-
ciona, SA, tant per la revocació del contracte d’adjudi-
cació com per les inversions ja efectuades per aquesta 
empresa, i sobre com afectarà aquesta indemnització 
als ciutadans de Catalunya.

5. En cas que finalment s’hagi d’executar la resolució 
de l’OARCC, el conseller d’Economia i el Conseller 
de Territori assumiran les responsabilitats polítiques 
corresponents.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2014

Carina Mejías Sánchez José Manuel Villegas Pérez
Portaveu del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

4. INFORMACIÓ

4.75. DICTÀMENS DEL CONSELL DE 
GARANTIES ESTATUTÀRIES

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

Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
Reg. 92012 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 18.11.2014

A la presidenta del Parlament

Senyora,

D’acord amb l’article 22.1 de la Llei 2/2009, de 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, us tra-
meto, adjunta, còpia certificada del Dictamen 23/2014, 
d’aquest Consell, emès el 13 de novembre de 2014, so-
bre el Projecte de llei de l’acció exterior i de relacions 
amb la Unió Europea.

Atentament,

Barcelona, 14 de novembre de 2014

Joan Egea Fernàndez
President

Dictamen 23/2014, de 13 de novembre, 
sobre el Projecte de llei d’acció exterior 
i de relacions amb la Unió Europea

El Consell de Garanties Estatutàries, amb l’assistèn-
cia del president Joan Egea Fernàndez, del vicepresi-
dent Pere Jover Presa, dels consellers Eliseo Aja, Marc 
Carrillo i Jaume Vernet Llobet, del conseller secreta-
ri Àlex Bas Vilafranca, i dels consellers Francesc de 
Paula Caminal Badia, Joan Ridao Martín i Carles Jau-
me Fernández, ha acordat emetre el següent

Dictamen

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del 
Parlament de Catalunya, respecte al Dictamen de la 
Comissió d’Afers Institucionals sobre el Projecte de 
llei d’acció exterior i de relacions amb la Unió Euro-
pea (BOPC 407, de 9 d’octubre de 2014).

Antecedents

1. El dia 16 d’octubre de 2014 va tenir entrada al Con-
sell de Garanties Estatutàries (reg. 4318) un escrit de 
la presidenta del Parlament de Catalunya en què es 
comunicava al Consell la Resolució de la Presidèn-
cia del Parlament, del dia 15 d’octubre, en la qual, se-
gons el que preveuen els articles 16.1.b i 23.b de la Llei 
2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Es-
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tatutàries, es va admetre a tràmit la sol·licitud de dicta-
men presentada el 15 d’octubre de 2014 per més d’una 
desena part dels diputats, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, en relació amb «l’adequa-
ció a l’Estatut i a la Constitució del Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya, i d’una manera especial, 
de l’article 2.i i en connexió amb aquest també l’article 
33, i els articles 15, 25 i 26».

2. El Consell de Garanties Estatutàries, en la sessió 
del dia 16 d’octubre de 2014, després d’examinar la le-
gitimació i el contingut de la sol·licitud, la va admetre 
a tràmit i es va declarar competent per emetre el dic-
tamen corresponent, d’acord amb l’article 24.2 de la 
seva Llei reguladora. Se’n va designar ponent el conse-
ller senyor Marc Carrillo.

3. En la mateixa sessió, en aplicació de l’article 25, apar-
tats 4 i 5, de la seva Llei reguladora, va acordar adre-
çar-se als sol·licitants, al Parlament, a tots els grups par-
lamentaris i també al Govern, a fi de sol·licitar-los la 
informació i la documentació complementàries de què 
disposessin amb relació a la norma sotmesa a dictamen.

4. En data 10 de novembre de 2014 es va rebre en el Re-
gistre del Consell (Reg. núm. 4418) un escrit de docu-
mentació complementària tramès per la vicepresidenta 
del Govern de la Generalitat, amb un «Informe jurídic 
sobre l’adequació a l’Estatut i a la Constitució del Pro-
jecte de llei de l’Acció Exterior i de relacions amb la 
UE», elaborat per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la 
Unió Europea, de data 6 de novembre de 2014.

5. Finalment, després de les corresponents sessions de 
deliberació, es va fixar com a data per a la votació i 
per a l’aprovació del Dictamen el dia 13 de novembre 
de 2014.

Fonaments jurídics

Primer. L’objecte del Dictamen

1. Com s’ha indicat en els antecedents, se sol·licita d’a-
quest Consell el seu parer consultiu sobre el Projec-
te de llei de l’acció exterior de Catalunya, segons la 
redacció donada pel Dictamen elaborat per la Comis-
sió d’Afers Institucionals, en la sessió de 8 d’octubre 
de 2014, que ha quedat rubricat com a Projecte de llei 
d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 
(en endavant, Projecte de llei). D’una manera especi-
al són objecte de sol·licitud l’article 2.i i, en connexió 
amb aquest, també l’article 33, i els articles 15, 25 i 26 
de l’esmentat Projecte de llei.

2. Per tal de facilitar la comprensió dels preceptes sol-
licitats procedirem a continuació a descriure breument 
el contingut i la finalitat, així com el context normatiu 
en el qual s’integra el Projecte de llei.

A) En la referència al context normatiu no es pot obvi-
ar l’esment als instruments de dret internacional, com 
ara les Convencions de Viena sobre relacions diplomàti-

ques, de 18 d’abril de 1961; sobre relacions consulars, de 
24 d’abril de 1963; o sobre el dret dels tractats, de 23 de 
maig de 1969, a les quals es va adherir l’Estat espanyol.

Per la seva banda, en el marc estatal, el 25 de març 
d’enguany fou aprovada la Llei 2/2014, de l’acció i del 
servei exterior de l’Estat (Llei 2/2014, en endavant). 
Aquesta norma, de contingut i abast general, parteix 
d’una definició omnicomprensiva de l’acció exterior 
de l’Estat, amb exclusió de la regulació dels tractats 
i altres acords internacionals. Es tracta d’una orde-
nació que supera l’acció normativa fragmentària i en 
àmbits sectorials concrets que s’havia dut a terme fins 
aleshores, com ara l’ajut al desenvolupament, a través 
de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació in-
ternacional per al desenvolupament, o, en el vessant 
organitzatiu, el Reial decret 1412/2000, de 21 de juli-
ol, de creació del Consell de Política Exterior. La Llei 
2/2014 té per objecte regular l’acció exterior de l’Estat, 
enumerar els seus principis rectors, identificar els seus 
subjectes i àmbits, establir els instruments per a la se-
va planificació, seguiment i coordinació i ordenar el 
Servei Exterior de l’Estat, per assegurar la coordinació 
i la coherència del conjunt d’actuacions que la consti-
tueixen i la seva adequació a les directrius, finalitats i 
objectius de la política exterior (art. 1).

Aquesta Llei va ser objecte del Dictamen 14/2014, de 
17 de juny, d’aquest Consell, i part del seu articulat 
es troba en l’actualitat en tràmit de negociació en el 
si de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat (Acord 
de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Preven-
ció i Solució de Conflictes fet públic per la Resolució 
GRI/1762/2014, de 30 de juny).

Quant a l’àmbit normatiu de Catalunya, sens perjudici 
d’una sèrie d’antecedents previs a l’Estatut de 2006, 
com ara, sense ànim exhaustiu, la Llei 18/1996, de 27 
de desembre, de relacions amb les comunitats catala-
nes de l’exterior, alguns preceptes de la qual el Projec-
te de llei deroga, o les Lleis 26/2001, de 31 de desem-
bre, de cooperació al desenvolupament, i 21/2003, de 4 
de juliol, de foment de la pau, cal destacar, amb poste-
rioritat a la norma estatutària, el Decret 42/2008, de 4 
de març, pel qual es regula la coordinació executiva de 
l’acció exterior del Govern de la Generalitat. Aquesta 
disposició, que conté, entre d’altres, les funcions que 
configuren l’esmentada competència de coordinació, 
els òrgans i les entitats relacionades amb l’acció exteri-
or o les oficines de la Generalitat a l’exterior, ha estat, 
a la vegada, complementada per diversos decrets de 
creació de les corresponents delegacions a l’exterior.

Posteriorment, el Pla d’acció exterior del Govern per 
als anys 2010-2015 conté, per a aquest període, els 
objectius estratègics, els de caràcter operatiu i les ac-
tuacions prioritàries que orienten l’acció exterior de 
Catalunya. Així mateix, els òrgans de coordinació i 
col·laboració, com també els consultius previstos per la 
Llei 26/2001 esmentada anteriorment, han estat desen-
volupats en el Decret 139/2012, de 30 d’octubre.
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Finalment, cal mencionar el Decret 149/2012, de 20 de 
novembre, de modificació dels Estatuts i de la denomi-
nació del Patronat Catalunya Món, que esdevé Patro-
nat Catalunya Món–Consell de Diplomàcia Pública de 
Catalunya (PCM–Diplocat). El PCM-Diplocat és una 
entitat de caràcter consorcial que contribueix a l’objec-
tiu del Govern de la Generalitat d’impulsar iniciatives 
que permetin el coneixement directe de Catalunya en 
l’àmbit internacional (art. 1 i 2.1 de l’annex del De-
cret). D’acord amb aquesta lògica, l’esmentada entitat 
té com a objectius estratègics, entre d’altres, donar su-
port a l’estratègia de diplomàcia pública del Govern, 
promoure la vinculació de Catalunya amb les organit-
zacions internacionals i impulsar la participació de la 
societat civil catalana en les activitats de diplomàcia 
pública (art. 2.2 de l’annex esmentat).

B) Pel que fa al contingut i la finalitat del Projecte de 
llei objecte de pronunciament, aquest conté una re-
gulació de caràcter ampli i general, amb l’objecte de 
«definir l’àmbit d’aplicació, les línies generals d’actua-
ció, les estructures organitzatives i els mecanismes de 
planificació, participació, gestió i seguiment de l’ac-
ció exterior de Catalunya i de relacions de la Genera-
litat amb la Unió Europea [...]» (art. 1). Això anterior, 
com disposa el mateix preàmbul, «ha de permetre en-
fortir les relacions amb la UE i 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 [...]» (par. tercer).

El Projecte de llei, que conté 40 articles, una disposi-
ció addicional, una derogatòria i dues de finals, s’es-
tructura, a més del preliminar, en quatre títols. El tí-
tol preliminar conté l’objecte del Projecte de llei (art. 
1); una sèrie de definicions (art. 2), entre les quals les 
d’acció exterior de Catalunya i de la Generalitat o les 
de diplomàcia pública, cultural, econòmica i esportiva 
de Catalunya; a més dels principis rectors i de les fina-
litats de l’acció exterior de Catalunya i de relacions de 
la Generalitat amb la Unió Europea (art. 3 i 4, respec-
tivament). El títol primer es troba subdividit en tres ca-
pítols, que es dediquen, respectivament als actors (art. 
5 a 11), als àmbits sectorials de l’acció exterior (art. 
12 a 14) i als instruments de planificació, coordinació, 
seguiment i execució de l’acció exterior (art. 15 a 18), 
entre els quals es troba el Pla estratègic d’acció exte-
rior de Catalunya i de relacions de la Generalitat amb 
la Unió Europea.

Per la seva banda, el títol segon comprèn la regulació 
relativa a les relacions institucionals de la Generalitat 
a l’exterior i davant la Unió Europea. Dins d’aquest tí-
tol, el capítol I (art. 19 a 24 bis) es dedica a les relaci-
ons amb la Unió Europea, i el capítol II (art. 25 a 27) 
conté les relacions amb altres governs, organitzacions 
internacionals i xarxes de cooperació territorial. El tí-
tol tercer (art. 28 a 32) comprèn l’articulat relatiu a la 
representació de la Generalitat a l’exterior (naturalesa 

de la representació a l’exterior i mecanismes de coor-
dinació, Delegació del Govern davant la Unió Europea 
i delegacions a l’exterior i oficines sectorials).

A l’últim, el títol quart es refereix a les relacions de la 
Generalitat amb la ciutadania i la societat civil catala-
na dedicada a l’acció exterior. El seu capítol I (art. 33 
a 37) es dedica a la Diplomàcia pública de Catalunya 
que comprèn el suport a la internacionalització de la 
societat civil; la promoció de la projecció internaci-
onal de la ciutadania catalana; les associacions de la 
societat civil actives en l’àmbit de l’acció exterior, la 
comunicació exterior del Govern i la coordinació. El 
seu capítol II i darrer (art. 38 i 39) es refereix a les re-
lacions de la Generalitat amb la ciutadania i les comu-
nitats catalanes a l’exterior.

3. Com ja s’ha dit, els diputats sol·licitants demanen 
específicament el pronunciament sobre l’article 2.i del 
Projecte de llei i, per connexió, l’article 33, com tam-
bé sobre els articles 15, 25 i 26 del Projecte de llei. 
Seguidament, analitzarem breument el contingut dels 
preceptes sol·licitats i ens referirem a les raons que, a 
parer dels diputats sol·licitants, justifiquen la petició de 
dictamen, diferint al fonament jurídic tercer la seva 
anàlisi més detallada en abordar l’adequació dels pre-
ceptes esmentats a la Constitució i a l’Estatut.

Com a qüestió prèvia, cal dir que en la petició es con-
sidera, amb caràcter general, que els preceptes sol-
licitats van més enllà del parer emès per aquest Con-
sell en el seu Dictamen 14/2014, de 17 de juny, sobre 
l’abast de l’acció exterior de la Generalitat amb relació 
a les competències de l’Estat ex article 149.1.3 CE en 
matèria de relacions internacionals i de la funció cons-
titucional en política exterior (art. 97 CE). En aquest 
sentit se sosté que «hi ha articles del Projecte de llei 
[...] que, pel seu redactat ambigu i genèric, envaeixen 
àmbits materials del títol competencial recollit a l’ar-
ticle 149.1.3 CE».

Si ens centrem en els preceptes concrets sol·licitats, l’ar-
ticle 2.i conté la definició del concepte de Diplomàcia 
pública de Catalunya com a «qualsevol actuació d’un 
agent públic o privat que tingui una incidència efectiva 
i positiva en l’opinió pública exterior amb l’objectiu de 
potenciar la imatge, la influència i el prestigi de Cata-
lunya a l’exterior». En connexió amb aquest precepte, 
s’afegeix l’article 33, que, en el marc de la dita Diplo-
màcia, regula el suport a la internacionalització de la 
societat civil que ha de dur a terme la Generalitat pro-
movent la projecció d’una sèrie d’entitats i organitzaci-
ons de la societat civil amb l’objectiu de maximitzar la 
presència i la influència catalana a l’exterior.

Segons la sol·licitud, la introducció del concepte de di-
plomàcia pública constitueix un desbordament compe-
tencial, atès que s’entén que la diplomàcia en l’àmbit 
de l’acció exterior és la representació de les relacions 
dels estats, la qual cosa no és competència de la Gene-
ralitat i, per tant, es produeix una vulneració de l’arti-
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cle 149.1.3 CE. En la seva justificació s’afirma, no obs-
tant això, que «[l]a utilització d’aquest concepte per 
uns fins que no són els propis de la diplomàcia a priori 
no pot representar un problema de constitucionalitat, 
però els fets demostren que la voluntat expansiva del 
Govern de la Generalitat volen transformar aquestes 
relacions públiques del món privat, sota el nom de di-
plomàcia pública, en un instrument d’acció exterior de 
les relacions entre agents públics que no li correspon».

Un altre dels preceptes qüestionats és l’article 15 del 
Projecte de llei, que regula el règim jurídic general del 
Pla Estratègic Exterior de Catalunya i de relacions de 
la Generalitat amb la Unió Europea. Aquest Pla, apro-
vat pel Govern amb la informació, consulta, partici-
pació i concertació dels actors de l’acció exterior de 
Catalunya, especialment dels ens locals, i presentat al 
Parlament per al seu coneixement, debat i seguiment, 
té caràcter quadriennal i ordena sectorialment, geo-
gràficament i institucionalment les prioritats i els ob-
jectius a mig termini de l’acció exterior de Catalunya. 
Aquest Pla pot ésser desenvolupat sectorialment per 
plans de treball anuals en l’àmbit internacional elabo-
rats pels departaments conjuntament amb el departa-
ment competent en matèria d’acció exterior.

Respecte d’aquest precepte, la petició considera que el 
Pla estratègic és la transposició a Catalunya de l’Estra-
tègia d’acció exterior de la Llei 2/2014. En aquest sentit 
argumenta que, tot i que no impedeix que l’Estat dugui 
a terme l’acció exterior, la manca de relació dels ob-
jectius del Pla amb les competències de la Generalitat 
és contrària a allò que disposa l’Estatut en relació amb 
l’acció exterior de Catalunya i a l’article 149.1.3 CE.

Així mateix, la petició es refereix a l’article 25, que por-
ta per títol «Relacions del Govern amb altres governs» 
i que inclou, en l’apartat 1, els diferents objectius que 
aquest promou en l’exercici de les seves rela cions amb 
altres governs d’altres territoris. Entre aquests objec-
tius es troben els d’impulsar el potencial internacional 
de l’economia catalana, estimular el creixement de les 
exportacions i l’atracció d’inversions i de nous projec-
tes empresarials (lletra a); fomentar la cooperació ins-
titucional entre territoris i l’intercanvi de bones pràc-
tiques (lletra b); promoure el desenvolupament humà 
sostenible, el foment de la pau i els drets humans i la 
cohesió social en països prioritaris per al Govern (lle-
tra c); treballar per reforçar contactes i possibilitar la 
presència i projecció econòmica, cultural i social de 
les entitats, empreses i representants de la societat civil 
catalana a l’exterior (lletra d) i establir unes relacions 
institucionals fluides i constants amb el cos consular 
present a Catalunya, així com promocionar l’establi-
ment de nous consolats d’altres països com una forma 
de potenciar les relacions bilaterals amb territoris que 
puguin tenir interès en Catalunya (lletra e).

És precisament l’objectiu previst en aquesta lletra e el 
que, a criteri dels sol·licitants, pot representar una in-
vasió del títol competencial de l’Estat ex article 149.1.3 

CE. Amb invocació de la STC 80/2012, de 18 d’abril, 
que es refereix a la reserva que aquest precepte cons-
titucional fa en favor de les relacions d’Espanya amb 
altres estats independents i sobirans i amb les organit-
zacions internacionals, entenen que les relacions con-
sulars a través de les seves legacions són un exemple 
de les relacions internacionals que estan reservades a 
l’Estat ex article 149.1.3 CE. A més a més, afegeixen 
que les relacions bilaterals amb territoris es regeixen 
bàsicament pel Dret internacional, i que s’apliquen a 
l’Estat espanyol com a subjecte i actor internacional.

Finalment, es qüestiona, amb uns arguments sem-
blants als anteriors, l’article 26 del Projecte de llei, que 
s’intitula «Relació i col·laboració amb les organitzaci-
ons internacionals». En aquest precepte es preveu, en-
tre altres qüestions, que el Govern ha de potenciar les 
relacions de col·laboració amb les organitzacions inter-
nacionals, en aquelles matèries que són d’interès per a 
Catalunya i, de conformitat amb els tractats constitu-
tius de l’organització internacional i amb l’ordenament 
jurídic espanyol, ha de desenvolupar els instruments 
necessaris per facilitar aquesta relació i col·laboració. 
Així mateix, ha de promoure que el personal de l’Ad-
ministració de la Generalitat pugui ser destacat en 
organitzacions internacionals i ha de desenvolupar 
la presència i la utilització de la llengua catalana en 
aquestes i en els tractats internacionals de contingut 
cultural o lingüístic, com també s’ha de promoure Ca-
talunya com un espai de referència en l’establiment de 
seus oficials d’aquestes organitzacions i per a les seves 
reunions i conferències internacionals.

Sobre aquest precepte, els diputats sol·licitants soste-
nen que les relacions amb organismes internacionals i 
estrangers estan regulades pel dret internacional (art. 
96.1 CE) i que el precepte presenta una vaguetat inten-
cionada que pot comportar que l’acció del Govern de 
la Generalitat representi una invasió competencial, ar-
ribant fins i tot a generar obligacions i responsabilitat 
internacional d’Espanya. Es considera, amb fonament 
en la doctrina constitucional, que això estaria vedat a 
les comunitats autònomes, atès que la seva activitat 
exterior no pot implicar l’exercici del ius contrahen-
di, ni incidir en la política exterior de l’Estat o generar 
responsabilitat d’aquest respecte a estats estrangers i 
organitzacions internacionals.

4. Per tal de donar resposta als dubtes plantejats per la 
sol·licitud, en el fonament jurídic segon es tractarà el 
marc constitucional i estatutari de l’acció exterior i de 
les relacions internacionals. A continuació, en el fona-
ment jurídic tercer, s’efectuarà l’examen de la constitu-
cionalitat i l’estatutarietat dels preceptes concrets qües-
tionats, d’acord amb el cànon interpretatiu exposat.

Segon. El marc constitucional i estatutari de l’acció 
exterior i de les relacions internacionals

1. D’acord amb el que estableix l’article 1 del Projecte 
de llei, el seu objecte és «[...] definir l’àmbit d’aplica-



19 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 432

4.75. INFORMACIó 24

ció, les línies generals d’actuació, les estructures orga-
nitzatives i els mecanismes de planificació, participa-
ció, gestió i seguiment de l’acció exterior de Catalunya 
i de les relacions de la Generalitat amb la Unió Euro-
pea [...]».

Atès el contingut de la sol·licitud de dictamen, que cen-
tra els seus retrets d’inconstitucionalitat en la vulne-
ració, per part dels preceptes del Projecte de llei que 
hem esmentat al fonament jurídic anterior, de la com-
petència exclusiva de l’Estat en matèria de relacions 
internacionals, ex article 149.1.3 CE, escau determi-
nar el cànon d’interpretació constitucional aplicable a 
aquest precepte constitucional i també amb relació a 
l’abast que té l’activitat d’acció exterior i de les rela-
cions de la Generalitat amb la Unió Europea que han 
estat previstes al títol V de l’Estatut. Així, en el marc 
de la regulació general de les relacions institucionals 
de la Generalitat, es preveuen, d’una banda, les «Rela-
cions de la Generalitat amb la Unió Europea» (capítol 
II) i d’una altra, l’«Acció exterior de la Generalitat» 
(capítol III), que han estat ara sistematitzades per la 
norma institucional bàsica.

Sobre el contingut i la vinculació de la competència 
de l’Estat en matèria de relacions internacionals, així 
com respecte al caràcter i abast que ha de tenir l’activi-
tat de l’acció exterior de la Generalitat per a la projec-
ció exterior de les seves competències, hem tingut oca-
sió de pronunciar-nos-hi darrerament en aquesta seu 
consultiva, amb motiu del nostre Dictamen 14/2014, 
de 17 de juny, sobre la Llei 2/2014, de 25 de març, de 
l’acció i del servei exterior de l’Estat. En allò que ara 
escaigui respecte d’aquest Projecte de llei, i a fi de de-
terminar el marc competencial aplicable i el cànon in-
terpretatiu que haurem d’emprar per emetre el nostre 
parer, ens remetrem a allò que llavors vàrem dir amb 
relació a la dita Llei estatal.

Primerament, hem de posar en relleu que, d’acord amb 
les previsions establertes pel bloc de la constituciona-
litat integrat per la Constitució i l’Estatut d’autonomia, 
les relacions internacionals són una matèria atribuïda 
a la competència exclusiva de l’Estat ex article 149.1.3 
CE, que habilita el Govern de l’Estat per dirigir la po-
lítica exterior (art. 97 CE). Per la seva banda, l’acció 
exterior no constitueix un títol competencial per si ma-
teix, sinó que es configura com la manifestació d’una 
activitat supraestatal de les administracions públiques 
vinculada a l’exercici de les seves competències i, en 
general, a la gestió dels interessos que els són propis.

L’acció exterior, doncs, entesa com aquell conjunt 
d’activitats vinculades a la projecció exterior de les 
competències reconegudes per la Constitució i pels es-
tatuts, és una atribució que correspon a les diverses 
administracions públiques, com és el cas de la Gene-
ralitat. Amb aquesta finalitat, en primer lloc, el capí-
tol II del títol V de l’Estatut preveu diverses formes 
de participació de la Generalitat amb relació a la Unió 
Europea, dutes a terme de forma conjunta amb les ins-

titucions de l’Estat i d’acord amb la normativa aplica-
ble. I, en segon lloc, el capítol III del mateix títol V 
proporciona diversos instruments de naturalesa dife-
rent per dur a terme l’acció exterior. Amb aquesta fi-
nalitat, l’article 193 EAC, partint del reconeixement de 
les facultats d’impuls a la projecció exterior de Catalu-
nya i de promoció dels seus interessos en aquest àmbit 
(apt. 1), prescriu en el seu apartat 2 que «[l]a Gene-
ralitat té capacitat per a portar a terme accions amb 
projecció exterior que derivin directament de les seves 
competències, sia de manera directa» –és a dir, mit-
jançant l’actuació internacional de les seves autoritats 
i els serveis de la seva Administració– «sia per mitjà 
dels òrgans de l’Administració general de l’Estat».

També en l’àmbit concret de l’acció exterior, de mane-
ra més específica, l’Estatut preveu l’establiment d’ofi-
cines a l’exterior per promocionar els interessos de 
Catalunya (art. 194 EAC); la subscripció d’acords de 
col·laboració amb la mateixa finalitat i amb el suport 
dels òrgans de representació exterior de l’Estat (art. 
195 EAC); la recepció d’informació prèvia del Govern 
de l’Estat sobre els actes relatius a la subscripció dels 
tractats que afectin d’una manera directa i singular les 
seves competències (art. 196 EAC); així com també la 
promoció de la projecció internacional de les organit-
zacions socials, culturals i esportives (art. 200 EAC).

2. Una vegada delimitats els trets generals de l’objecte 
i el marc competencial en el qual s’insereix el Projec-
te de llei, fixarem a continuació el cànon interpretatiu 
que, sobre els àmbits materials relatius a les relacions 
internacionals i l’acció exterior, ha establert la doctri-
na jurisprudencial i consultiva, a fi d’avaluar posteri-
orment l’adequació a la Constitució i a l’Estatut dels 
preceptes del Projecte que constitueixen l’objecte de 
la sol·licitud.

Amb ocasió del parer emès en el nostre Dictamen 
14/2014, de 17 de juny (FJ 2) al qual ens hem referit 
anteriorment, vàrem subratllar que amb l’aprovació de 
la Constitució i en els anys immediatament posteriors 
a la seva entrada en vigor, la competència de l’Estat 
en matèria de relacions internacionals era concebuda 
de forma expansiva, a partir d’una lògica que tendia a 
interpretar que era l’Estat qui assumia la responsabili-
tat sobre qualsevol activitat que tingués transcendèn-
cia exterior. Però tot seguit vàrem afegir que aques-
ta concepció inicial no va trigar massa temps en ser 
superada a causa, sobretot, dels efectes que comportà 
la incorporació d’Espanya a la Comunitat Econòmica 
Europea, avui Unió Europea, i de les previsions es-
tablertes en els primers estatuts d’autonomia. Aquest 
fou el cas de l’Estatut de Catalunya de 1979 (art. 27.2 
EAC) o l’Estatut del País Basc (art. 20.3 EAPB), refe-
rents a l’atribució de facultats a ambdues comunitats 
autònomes per executar els tractats i convenis en tot 
allò que afectés les matèries de la seva competència, i 
que la STC 252/1988, de 20 de desembre (FJ 2 a 4), va 
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reconèixer de manera específica per a l’àmbit del dret 
comunitari.

No obstant això, i més enllà d’aquestes primeres fites 
jurídiques, la interpretació i la delimitació d’allò que 
hom havia d’entendre per relacions internacionals i de 
quin havia de ser l’abast de la noció jurídica d’acció 
exterior en un model d’estat compost, foren establer-
tes a la STC 165/1994, de 26 de maig, que en allò que 
és essencial continua essent el leading case sobre la 
matèria.

A partir d’aquest referent jurisprudencial, vàrem re-
cordar que la interpretació del Tribunal en aquesta 
Sentència reconeix nítidament la legitimitat consti-
tucional de l’activitat d’acció exterior, per la qual les 
comunitats autònomes, en l’exercici de les seves com-
petències atribuïdes pel bloc de la constitucionalitat, 
quan s’escaigui, disposen de la capacitat de dur a ter-
me una activitat adreçada a la seva projecció externa. 
Una activitat aquesta, però, que tindrà com a límit in-
eludible la reserva establerta per l’article 149.1.3 CE 
en favor de l’Estat en matèria de relacions internaci-
onals. D’acord amb aquesta premissa, el Tribunal no 
accepta que qualsevol relació, amb temes que vincu-
lin a altres països o a ciutadans estrangers, per llunya-
na que aquesta pugui ser, comporti per si mateixa que 
la competència resulti atribuïda a la regla «relacions 
internacionals». Així doncs, la dimensió externa d’un 
assumpte no pot servir per realitzar una interpretació 
expansiva de l’abast de l’article 149.1.3 CE. Perquè, en 
aquest cas, comportaria una reordenació del sistema 
de distribució de competències entre l’Estat i les co-
munitats autònomes.

De forma congruent amb aquest plantejament, a l’es-
mentada Sentència 165/1994, el Tribunal sosté que la 
competència sobre relacions internacionals ex article 
149.1.3 CE no és omnímoda sinó que el seu contingut 
material es troba delimitat en un doble sentit, negatiu 
i positiu. D’acord amb el primer, les relacions inter-
nacionals no s’identifiquen amb el contingut més am-
pli que posseeix aquesta expressió en el sentit sociolò-
gic, ni amb qualsevol activitat exterior. Ni, òbviament, 
tampoc amb la «política exterior», ni amb qualsevol 
activitat exterior en tant que acció política del Govern. 
Des d’una perspectiva en sentit positiu, l’objecte de la 
reserva de l’article 149.1.3 CE són les relacions de l’Es-
tat amb altres estats independents i sobirans, les quals 
estan regides pel dret internacional ex article 96.1 CE.

A partir d’aquesta acotació entorn a l’abast de la com-
petència sobre les relacions internacionals, el Tribu-
nal estableix una sèrie de límits que, en tot cas, han 
de ser respectats per les comunitats autònomes en el 
desenvolupament específic de la seva acció exterior. 
D’aquesta manera, determina què és el que aquestes 
poden fer en l’exercici de les seves competències i allò 
que se’ls impedeix de fer. Concretament, d’una ban-
da, en establir la possibilitat de dur a terme activitats 
que tinguin projecció exterior, però limitada a aquelles 

que siguin necessàries o, si més no, convenients per a 
l’exercici de llurs competències. I, de l’altra, en asse-
nyalar, amb relació al límit material de l’article 149.1.3 
CE, que les comunitats autònomes no poden regular:

«[...] materias tan características del ordenamiento in-
ternacional como son las relativas a la celebración de 
tratados (ius contrahendi), y a la representación exte-
rior del Estado (ius legationis), así como a la creación 
de obligaciones internacionales y la responsabilidad 
internacional del Estado (SSTC 137/1987, 153/1989 y 
80/1993).» (STC 165/1994, FJ 5)

Aquesta interpretació s’ha mantingut, sense variaci-
ons, fins a l’actualitat (entre d’altres, a la STC 80/2012, 
de 18 d’abril, FJ 4 i a la STC 198/2013, de 5 de desem-
bre, FJ 3).

Així mateix, tot seguit, i en vista del contingut de la 
sol·licitud que ens ha estat formulada, també convé que 
centrem l’atenció en un altre aspecte d’especial inte-
rès, que escau invocar en aquesta exposició del cànon 
interpretatiu. Més concretament, ens referim al criteri 
sostingut pel Tribunal de vincular l’acció exterior de-
senvolupada per les comunitats autònomes amb la na-
turalesa de les competències de les quals són titulars. 
Perquè, en efecte, allà on les comunitats autònomes 
siguin titulars de competències exclusives és consti-
tucionalment legítima la seva activitat internacional 
de projecció exterior, sempre que no s’afectin les di-
tes matèries pròpies de les relacions internacionals ni 
tampoc s’enervi l’exercici d’altres competències que 
corresponguin a l’Estat (STC 80/2012, FJ 7.b).

En aquest sentit, en el DCGE 14/2014 vàrem interpre-
tar i ara cal reiterar que:

«[...] és evident que el marge de què disposen les co-
munitats autònomes i, en particular, la Generalitat per 
desenvolupar la seva acció exterior, a més de per ga-
rantir la defensa dels seus interessos generals, resta-
rà fonamentalment vinculat a la naturalesa material i 
funcional de la competència que estigui en disposició 
d’exercir, segons com la predeterminin la Constitució 
i l’Estatut. Altrament dit, l’acció exterior de l’Estat i la 
respectiva que hagi de dur a terme la Generalitat no 
poden ser enteses extramurs del sistema de distribu-
ció competencial previst a la Constitució i a l’Estatut.» 
(FJ 2)

A l’últim, cal fer avinent que, en el leading case de la 
STC 165/1994, el Tribunal ha precisat també que en 
els supòsits en què l’acció exterior de les comunitats 
autònomes és legítima tampoc no queda exclòs un cert 
nivell d’intervenció de l’Estat a través dels instruments 
de col·laboració que són habituals en un estat compost. 
Així, en el marc de la competència de l’Estat ex article 
149.1.3 CE, segons l’esmentada Sentència (FJ 6) cal 
tenir en compte que dins de la competència exclusi-
va estatal s’inclou la possibilitat d’establir mesures que 
regulin i coordinin les activitats de projecció externa 
de les comunitats autònomes, a fi d’evitar eventuals 
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perjudicis sobre la direcció i l’execució de la política 
exterior que es competència exclusiva de les autoritats 
de l’Estat.

Aquesta és una interpretació favorable a la coordina-
ció estatal que ha estat reproduïda en els mateixos ter-
mes per les més recents STC 31/2010, de 28 de juny 
(FJ 125), i 110/2012, de 23 de maig (FJ 3).

Tercer. L’examen de la constitucionalitat i l’estatutari-
etat dels preceptes objecte de la sol·licitud

Un cop exposats el marc competencial i el cànon d’in-
terpretació aplicable a l’objecte de la sol·licitud, pas-
sem a examinar específicament l’adequació a la Cons-
titució i a l’Estatut del contingut dels articles 2.i, 15, 
25, 26 i 33 del Projecte de llei.

1. En primer lloc tractarem conjuntament l’article 2.i 
i, per connexió, també l’article 33 del Projecte de llei. 
Com hem descrit al fonament jurídic primer, l’article 
2.i defineix el concepte de Diplomàcia Pública de Ca-
talunya com a «[q]ualsevol actuació d’un agent públic 
o privat que tingui una incidència efectiva i positiva 
en l’opinió pública exterior amb l’objectiu de potenci-
ar la imatge, la influència i el prestigi de Catalunya a 
l’exterior».

Per la seva banda, l’article 33 forma part del capítol I, 
sobre la Diplomàcia pública de Catalunya, dins el tí-
tol IV del Projecte de llei, intitolat com a «Relacions 
de la Generalitat amb la ciutadania i la societat civil 
catalana dedicada a l’acció exterior». Aquest precep-
te, relatiu al suport a la internacionalització de la so-
cietat civil, regula al seu primer paràgraf l’activitat de 
promoció que ha de dur a terme la Generalitat per a la 
promoció de la projecció internacional de les entitats 
de l’àmbit empresarial, sindical i social, de la comuni-
cació, cooperació al desenvolupament, cultura, pau i 
drets humans o de l’esport.

Amb l’objectiu de maximitzar la presència i influèn-
cia catalana a l’exterior, l’esmentat article 33, segon 
paràgraf, estableix que el Govern ha de mantenir una 
interlocució continuada, entre d’altres, amb centres 
d’estudi, formació, investigació i recerca presents a 
Catalunya en l’àmbit de les relacions internacionals, 
així com també amb centres universitaris i escoles de 
negoci. Amb aquesta finalitat s’estableix que el Go-
vern ha de fer partícip de la seva acció exterior a di-
verses institucions.

Els sol·licitants consideren que aquests dos articles 
constitueixen un desbordament competencial, atès que 
en el marc de l’acció exterior la «[...] diplomàcia públi-
ca és la representació de les relacions dels Estats [...]» 
i, per tant, sostenen que: «[...] és evident [que] no és 
competència de la Generalitat d’acord amb l’Estatut 
i l’article 149.1.3 CE». Tot i així, sobre la utilització 
del concepte diplomàcia pública, afegeixen que «[...] 
a priori no pot representar un problema de constitu-
cionalitat, però els fets demostren que la voluntat ex-

pansiva del Govern de la Generalitat volen transfor-
mar aquestes relacions públiques del món privat, sota 
el nom de diplomàcia pública, en un instrument d’ac-
ció exterior de les relacions entre agents públics que no 
li correspon».

En referència a l’argumentació exposada hem d’avan-
çar una primera consideració, per la qual manifestem 
que a aquest Consell no li correspon emetre un parer 
de caràcter cautelar respecte a la menció genèrica a 
uns fets hipotètics no explicitats que, per si mateixos, 
no són expressió formal de cap norma jurídica. En tot 
cas, sembla deduir-se que, tal com ha estat formula-
da, la sol·licitud expressa un retret d’inconstitucionali-
tat sobre la utilització del terme «diplomàcia pública», 
que mostra una finalitat preventiva basada en uns fets 
que, d’altra banda, no s’esmenten.

Doncs bé, quant a aquesta manera de fonamentar la 
inconstitucionalitat d’un precepte o d’una disposició 
legal, hem de recordar que la procedència d’un judi-
ci o parer d’aquesta naturalesa ha estat reiteradament 
rebutjada per la jurisprudència constitucional i la nos-
tra doctrina consultiva (entre d’altres, per les STC 
184/2012, de 17 d’octubre, FJ 7.a i 6/2013, de 17 de 
gener, FJ 3; i els DCGE 1/2014, de 3 de gener, FJ 2.3 
i 14/2014, de 17 de juny, FJ 3.2.A), que ara reiterem.

Dit això, atès, doncs, el contingut i el tenor de la sol-
licitud sobre aquests dos preceptes, centrarem prime-
rament l’atenció en l’abast que cal atribuir a la utilit-
zació de l’expressió «diplomàcia pública» dels articles 
2.i i 33 del Projecte de llei, que ha estat qüestionada. 
Cal constatar, d’antuvi, que el concepte de «Diplomà-
cia pública de Catalunya» que encapçala el capítol I 
del títol IV, té un abast més ampli, ja que també afecta 
altres preceptes de l’esmentat capítol I (art. 34 a 37), en 
què es precisen els àmbits sobre els quals es projecta la 
«Diplomàcia pública de Catalunya» i que, tanmateix, 
no han merescut cap retret sobre la seva adequació al 
bloc de la constitucionalitat per part dels sol·licitants. 
Es tracta de preceptes que es refereixen concretament 
a la promoció de la projecció internacional de la ciuta-
dania catalana (art. 34); les associacions de la societat 
civil actives en l’àmbit de l’acció exterior (art. 35); la 
comunicació exterior del Govern (art. 36) i la coordi-
nació que du a terme aquest en matèria d’acció exte-
rior dels departaments i organismes de la Generalitat 
(art. 37).

El concepte de «diplomàcia pública» («public diplo-
macy»), d’arrels angloamericanes, en l’àmbit de la 
pràctica de les relacions internacionals és concebut 
com una mena d’estratègia d’informació adreçada a 
persuadir una audiència estrangera, amb la finalitat 
d’aconseguir una opinió favorable per a la projecció 
exterior d’un ens territorial dotat d’autogovern o orga-
nització corporativa.

L’ús d’aquest terme està vinculat al procés de globa-
lització que ha provocat canvis importants en l’àmbit 
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de les relacions internacionals amb l’aparició de nous 
actors polítics. En efecte, a més de l’activitat desen-
volupada pels ens subestatals en els estats compostos, 
cal també destacar la presència diversificada d’altres 
actors, de caràcter privat, com ara les ONG, les corpo-
racions multinacionals i les associacions de la societat 
civil, entre d’altres. Les actuals polítiques públiques de 
cooperació al desenvolupament, la defensa dels drets 
humans, la legislació comercial internacional, entre 
d’altres, compten també amb una activa participació 
d’actors privats conjuntament amb els poders públics.

Per aquesta raó, cal remarcar que la noció de «diplo-
màcia pública» es diferencia de la diplomàcia tradicio-
nal pels interlocutors i per la forma a través de la qual 
aquests s’interrelacionen. Així, mentre que a la diplo-
màcia tradicional les relacions es produeixen entre es-
tats com a subjectes sobirans de dret internacional, a 
la diplomàcia pública s’estableixen amb els ciutadans i 
les entitats d’altres Estats i, habitualment, aquesta me-
na de diplomàcia es dirigeix a l’opinió pública a fi de 
promoure la difusió exterior d’activitats de diversa na-
turalesa. Al contrari de la diplomàcia tradicional, la 
diplomàcia pública pot ser duta a terme no solament 
per les diverses administracions públiques sinó que 
també pot comptar amb la participació d’actors estric-
tament privats.

Entre les administracions territorials que poden inter-
venir en accions de promoció que són pròpies de la 
diplomàcia pública, a més, lògicament, de l’Adminis-
tració General de l’Estat, es troben també les comuni-
tats autònomes i els ens locals. I aquest tipus d’activi-
tat constitueix un dels vessants de l’acció exterior de 
la Generalitat que estableix l’article 193 EAC per «[...] 
impulsar la projecció de Catalunya a l’exterior i pro-
moure els seus interessos en aquest àmbit [...]» (apt. 1), 
i amb aquest objectiu «[...] portar a terme accions amb 
projecció exterior que derivin directament de les seves 
competències, sia de manera directa, sia per mitjà dels 
òrgans de l’Administració general de l’Estat» (apt. 2).

Entre les actuacions que poden encabir-se en aquest 
àmbit hi ha les accions de promoció de l’activitat eco-
nòmica i turística o les referides al foment de la cultura 
i la llengua pròpia, programes de beques i d’intercan-
vi, etc. I entre els actors privats destaca la participació 
de les universitats, els instituts de recerca, les associ-
acions professionals, les entitats de cooperació per al 
desenvolupament, els anomenats laboratoris d’idees 
(think tanks), els membres del món de la cultura o els 
esportistes d’alt nivell, entre d’altres. I en aquest con-
text de l’acció exterior de la Generalitat, lògicament, 
cal situar també l’activitat de promoció de la «[...] pro-
jecció internacional de les organitzacions socials, cul-
turals i esportives de Catalunya [...]» (art. 200 EAC).

Els elements que constitueixen la diplomàcia pública 
són essencialment la recopilació d’informació; les ac-
tivitats de promoció, com ara les campanyes d’imatge; 
la difusió de notícies del propi país o també de caràc-

ter internacional, i l’exportació del patrimoni cultural 
i lingüístic.

A Catalunya, aquesta mena d’activitats no són una 
novetat, com així ho posa de manifest que el desple-
gament d’una estratègia de diplomàcia pública sigui 
un dels objectius del Pla de l’Acció Exterior del Go-
vern de Catalunya 2010-2015, o que s’hagin aprovat 
una sèrie de disposicions amb aquesta finalitat. Tot i 
que, certament, no constitueix cànon de constituciona-
litat, escau citar el Decret 149/2012, de 20 de novem-
bre, de modificació dels Estatuts i de la denominació 
del Patronat Catalunya Món, que esdevé Patronat Ca-
talunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Cata-
lunya (PCM-DIPLOCAT), en el preàmbul del qual ja 
s’utilitza aquest concepte quan es parla concretament 
del fet que «[l’]estratègia de diplomàcia pública afec-
ta tant la política domèstica com la internacional [...]». 
Així mateix, d’acord amb el que es prescriu al seu an-
nex, cal precisar que hi intervenen no solament els re-
presentants de la Generalitat i d’altres administracions 
públiques municipals i provincials, sinó que també ho 
fan entitats financeres i empresarials, com ara el Fo-
ment del Treball Nacional, la micro, petita i mitjana 
empresa (PIMEC), la Federació Catalana de Caixes 
d’Estalvis, així com entitats socials i esportives o uni-
versitats i escoles de negocis, entre d’altres.

En aquest sentit, tampoc no es pot oblidar la tasca 
d’involucrar l’opinió pública interior en la definició 
i l’execució de l’acció exterior, realitzada per centres 
d’estudi, seguiment i recerca en l’àmbit de les relaci-
ons internacionals presents a Catalunya com el Centre 
d’Estudis i Documentació Internacionals de Barcelona 
(CIDOB), l’Institut Català de la Mediterrània, la Ca-
sa Àsia o la Casa Amèrica, a més d’altres agents de la 
societat civil que juguen un paper significatiu en l’àm-
bit del multilateralisme, com ara l’Associació per a les 
Nacions Unides a Espanya (ANUE), el Centre Unes-
co de Catalunya i altres fundacions o entitats privades 
que tenen una relació especial amb l’Organització de 
les Nacions Unides.

D’acord, doncs, amb el que acabem d’exposar, el con-
cepte de «diplomàcia pública» és entès actualment des 
d’una perspectiva àmplia, que com a tal no admet una 
identificació directa amb l’objecte de les relacions in-
ternacionals com les que estableixen entre si els estats 
com a únics subjectes de dret internacional. En aquest 
sentit, l’article 2.i del Projecte de llei és fidel i respon a 
aquesta concepció de la diplomàcia pública, que es ca-
racteritza per la realització d’activitats d’acció exterior 
a través del foment i promoció amb la participació de 
subjectes públics i privats. Unes activitats adreçades a 
informar i persuadir l’opinió pública exterior «[...] amb 
l’objectiu de potenciar la imatge, la influència i el pres-
tigi de Catalunya», i que inclou la diplomàcia cultural 
(art. 2.j), econòmica (art. 2.k) i esportiva (art. 2.l) de 
Catalunya.
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Per la seva banda, l’article 33 concreta aquestes actu-
acions a través del suport a la internacionalització de 
la societat civil en matèries que són competència de la 
Generalitat de Catalunya, com ara «[...] comunicació, 
cooperació al desenvolupament, cultura, pau i drets 
humans o [...] l’esport [...]». Amb aquesta finalitat, el 
Projecte de llei estableix una via de relació entre el 
sector públic representat pel Govern de la Generalitat 
i el privat mitjançant la interlocució que el Govern ha 
de mantenir «[...] amb els centres d’estudi, formació, 
investigació i recerca presents a Catalunya en l’àmbit 
de les relacions internacionals [...]».

Per tant, els articles 2.i i 33 del Projecte de llei són una 
concreció del que prescriu l’article 193 EAC relatiu a 
l’acció exterior de la Generalitat, que s’exerceix res-
pectant les competències de l’Estat en matèria de rela-
cions internacionals. En aquest sentit, entenem que de 
la utilització del terme «diplomàcia pública» no se’n 
deriven conseqüències que permetin afirmar que s’ha 
produït una vulneració dels límits materials reservats 
a la competència de l’Estat ex article 149.1.3 CE, en 
els termes establerts per la jurisprudència constitucio-
nal (STC 165/1994, FJ 5, entre d’altres). En efecte, de 
l’activitat de foment amb la interlocució entre agents 
públics i privats que el Projecte de llei estableix, no es 
produeix una invasió competencial en matèries pròpi-
es de les relacions internacionals i que són reservades 
a l’Estat, com les relatives a la celebració de tractats 
(ius contrahendi); la representació exterior de l’Estat 
(ius legationis) o la creació d’obligacions internacio-
nals i la responsabilitat internacional de l’Estat.

En vista d’aquesta jurisprudència, és evident que de la 
utilització del terme «diplomàcia pública» prevista al 
Projecte de llei, com una manifestació de l’acció ex-
terior de la Generalitat, tampoc no es deriva cap im-
pediment perquè, en el marc de la competència sobre 
relacions internacionals (art. 149.1.3 CE) i de la seva 
funció constitucional de direcció de la política exterior 
(art. 97 CE), el Govern de l’Estat pugui, si escau, esta-
blir mesures de coordinació.

Per tant, d’acord amb les raons abans exposades, hem 
de concloure que els articles 2.i i 33 del Projecte de llei 
no són contraris a l’article 149.1.3 CE i troben empara 
en l’article 193 EAC.

2. Passem tot seguit a examinar els retrets d’inconsti-
tucionalitat formulats respecte de l’article 15 del Pro-
jecte de llei, que regula el Pla estratègic d’acció exte-
rior de Catalunya i de relacions de la Generalitat amb 
la Unió Europea. Tal com hem descrit al fonament ju-
rídic primer, el contingut d’aquest precepte estableix 
que el Pla és aprovat pel Govern amb una periodici-
tat de quatre anys; la seva elaboració correspon al de-
partament competent en matèria d’acció exterior, amb 
la participació de la resta de departaments, tot infor-
mant als altres actors de l’acció exterior de Catalunya; 
posteriorment, el Pla es presenta davant del Parlament 
perquè aquest en tingui coneixement, el pugui debatre 

i fer-ne el seguiment; per la seva banda, els departa-
ments poden elaborar, conjuntament amb el departa-
ment competent en matèria d’acció exterior, plans de 
treball anuals que desenvolupin aquest Pla. A l’últim, 
es determina que, en l’establiment de les prioritats 
quadriennals del Pla estratègic, s’hauran de tenir en 
compte, entre d’altres, els principis, objectius i recur-
sos materials, humans i econòmics de Catalunya.

En l’escrit de petició del dictamen hom afirma que 
«[...] no es pretén argumentar que aquest Pla impedeix 
que l’Estat dugui a terme acció exterior, com va ar-
gumentar la Generalitat en relació a l’Estratègia d’ac-
ció exterior», prevista a la Llei 2/2014, de 25 de març, 
de l’acció i del servei exterior de l’Estat. Ara bé, els 
retrets d’inconstitucionalitat per vulneració de l’arti-
cle 149.1.3 CE i d’antiestatutarietat per infracció d’allò 
que disposa l’Estatut en matèria d’acció exterior, es 
fonamenten en: «[...] la manca de concreció o fixació 
d’aquests objectius del pla estratègic a les competènci-
es de la Generalitat [...]».

Doncs bé, l’examen al qual ens condueix l’article 15 
permet afirmar que l’esmentat Pla estratègic d’acció 
exterior s’encabeix en un Projecte de llei el contingut 
general del qual respon essencialment a la tècnica ad-
ministrativa de foment, que s’articula a través d’actu-
acions que s’han de dur a terme en el marc de l’ac-
ció exterior, tal com de forma prolífica s’enumeren als 
articles 3 (principis rectors) i 4 (finalitats) i que estan 
vinculades a les competències que el bloc de la consti-
tucionalitat atribueix a la Generalitat. Així ho expres-
sa el mateix article 1 del Projecte de llei, relatiu al seu 
objecte, quan estableix que:

«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 i de 
relacions de la Generalitat amb la Unió Europea [...] 
amb relació a matèries de la seva competència i del 
seu interès, com també el posicionament de Catalunya 
davant la Unió Europea i la participació en les seves 
institucions de conformitat amb la normativa vigent».

El retret que respecte d’aquest article formula la sol-
licitud per la manca de connexió –concreció o fixació, 
en els termes emprats per la petició– dels objectius del 
Pla amb relació a les competències de la Generalitat, 
no presenta elements de rellevància que condueixin a 
l’emissió d’un parer d’inconstitucionalitat i de vulne-
ració de les previsions estatutàries sobre l’acció ex-
terior. I això és així perquè, amb caràcter general, el 
suport competencial sobre l’acció exterior es troba a 
la Constitució i es concreta a l’Estatut (capítol III del 
títol V), sense que la major o menor precisió sobre el 
suport competencial de què gaudeix el Projecte de llei 
sigui per si mateix un motiu d’inconstitucionalitat. 
Així ho hem posat de manifest en la nostra doctrina 
consultiva quan dèiem que: «[...] els títols competen-
cials emparen l’actuació respectiva de l’Estat i de les 
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comunitats autònomes no perquè l’un o les altres se’ls 
autoatribueixin, sinó perquè realment disposen de la 
seva titularitat d’acord amb el bloc de la constitucio-
nalitat» (DCGE 13/2012, de 13 de setembre, FJ 3.3. A 
o el DCGE 12/2012, de 22 d’agost, FJ 2.1, el qual es 
remet en el mateix sentit a la STC 233/1999, de 16 de 
desembre, FJ 4.a). Ni menys encara, que aquesta su-
posada manca de precisió vulneri la competència de 
l’Estat en matèria de relacions internacionals ex article 
149.1.3 CE.

Descartat, doncs, d’entrada aquest motiu formulat per 
la sol·licitud, cal afegir que el retret que s’hi expressa 
tampoc no es correspon amb el contingut real del Pro-
jecte de llei. En primer lloc perquè, d’acord amb el que 
preveu l’article 1, i que acabem de reproduir, cal afir-
mar que resulta plenament respectuós amb el que pres-
criu l’article 193.2 EAC: «La Generalitat té capacitat 
per portar a terme accions de projecció exterior que 
derivin directament de les seves competències [...]».

En segon lloc, i en funció de la mateixa lògica sobre 
la necessària vinculació entre l’acció exterior i el marc 
competencial concretat a l’Estatut, cal també rebut-
jar que el Projecte de llei no relacioni el Pla estratègic 
amb competències que siguin de la titularitat de la Ge-
neralitat. Així, l’article 3 (sobre els principis rectors de 
l’acció exterior de Catalunya i de relacions de la Gene-
ralitat amb la Unió Europea); i també l’article 4 (sobre 
les finalitats) que determina l’acció dels poders públics 
de la Generalitat referida a determinats àmbits materi-
als de competències i també sobre principis i drets. En 
efecte, a l’article 3 es fa referència a la cultura, la llen-
gua, els drets socials, educatiu i sanitari (lletra d); la 
promoció de la pau (lletra e); i la no-discriminació per 
raó de gènere (lletra f). I, per la seva banda, a l’article 
4 es tornen a concretar alguns àmbits competencials 
relacionats amb la cultura i la llengua (lletra c), a més 
de les activitats relacionades amb l’acció exterior, com 
ara el suport a les comunitats catalanes de l’exterior i 
l’establiment de relacions de suport amb els ciutadans 
catalans a l’exterior (lletra e) o el desenvolupament hu-
mà sostenible (lletra f).

Per tant, hem de concloure que l’article 15 del Projecte 
de llei no és contrari a l’article 149.1.3 CE i s’adequa a 
la competència de la Generalitat de l’article 193.2 EAC.

3. Finalment, tractarem els articles 25 i 26 del Projec-
te de llei, que també han estat objecte de la petició de 
dictamen.

A) L’article 25 regula les relacions del Govern amb al-
tres governs d’altres territoris. Partint de la descripció 
del seu contingut que hem fet al fonament jurídic pri-
mer, hem de subratllar ara que aquesta regulació s’ar-
ticula a través de la formulació d’instruments que, es-
sencialment, poden ser considerats com a propis de la 
tècnica de foment. Dit això, la sol·licitud centra els seus 
retrets d’inconstitucionalitat en l’apartat 1.e, que espe-
cíficament es refereix a l’objectiu pel qual el Govern 

ha de promoure l’establiment d’«unes relacions institu-
cionals fluides i constants amb el cos consular present 
a Catalunya, en especial amb aquelles legacions que 
mantinguin forts interessos i lligams socioeconòmics 
i culturals amb Catalunya, així com promocionar l’es-
tabliment de nous consolats d’altres països com una 
forma de potenciar les nostres relacions bilaterals amb 
territoris que puguin tenir interès amb Catalunya».

Per la seva banda, l’article 26 regula la relació i col-
laboració amb les organitzacions internacionals, prio-
ritzant les relacions amb els organismes de l’Organit-
zació de les Nacions Unides, en matèries que siguin 
d’interès per a Catalunya. També en aquest cas, el Pro-
jecte de llei s’acull principalment a la formula de l’ac-
tivitat administrativa de foment a fi de, entre altres ob-
jectius que ja hem descrit al fonament jurídic primer, 
desenvolupar els instruments per facilitar les dites re-
lacions de col·laboració en l’àmbit internacional.

Amb relació a l’article 25, l’argumentació de la sol-
licitud invoca la STC 80/2012, que es refereix a la re-
serva que l’article 149.1.3 CE estableix en favor de les 
relacions d’Espanya amb altres estats sobirans i amb 
les organitzacions internacionals. En aquest sentit, en-
tén que les relacions consulars són un exemple de les 
relacions internacionals que estan reservades a l’Es-
tat ex article 149.1.3 CE. Així mateix, afegeix que les 
relacions bilaterals amb territoris es regeixen bàsica-
ment pel dret internacional, i que s’apliquen a l’Estat 
espanyol com a subjecte i actor internacional.

Respecte a l’article 26, els diputats sol·licitants soste-
nen que les relacions amb organismes internacionals 
i estrangers està regulada pel dret internacional (art. 
96.1 CE). D’altra banda, consideren que el precepte 
presenta una vaguetat intencionada que pot comportar 
que, a través de l’acció del Govern de la Generalitat, es 
produeixi una invasió competencial, arribant fins i tot 
a generar obligacions i la responsabilitat internacional 
d’Espanya. En aquest sentit, argumenten que, d’acord 
amb el que estableix la jurisprudència constitucional, 
l’activitat exterior de les comunitats autònomes no pot 
implicar l’exercici del ius contrahendi, ni tampoc inci-
dir en la política exterior de l’Estat o generar responsa-
bilitat d’aquest respecte a estats estrangers i organitza-
cions internacionals.

B) Passem doncs, en primer lloc, a examinar el contin-
gut i finalitat de l’article 25 del Projecte de llei i, més 
específicament, de l’apartat 1.e sobre el qual es foca-
litzen els retrets d’inconstitucionalitat formulats per 
la sol·licitud. Del seu contingut hem de subratllar que 
«establir unes relacions institucionals fluides i cons-
tants amb el cos consular present a Catalunya [...]», ai-
xí com «[...] promocionar l’establiment de nous conso-
lats d’altres països», no és més que una manifestació, 
entre d’altres, de l’activitat institucional, que consis-
teix en promoure o protegir activitats que satisfan ne-
cessitats públiques o d’utilitat general, sense emprar la 
coacció ni el servei públic. Per tant, aquesta forma de 
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promoció de l’acció exterior no es pot identificar ma-
terialment amb les relacions internacionals. Si prenem 
com a referència el cànon d’interpretació jurispruden-
cial sobre l’abast de l’acció exterior de les comunitats 
autònomes al qual ens hem remès en el fonament ju-
rídic segon (per totes, la STC 165/1994), els actes de 
promoció de l’acció exterior, com és en aquest cas de-
senvolupar relacions institucionals «[...] amb aquelles 
legacions que mantinguin forts interessos i lligams 
socioeconòmics i culturals amb Catalunya [...]», no 
poden ser identificats com una manifestació de les re-
lacions internacionals. Altrament dit, la promoció de 
«relacions institucionals fluides» no comporta que 
l’òrgan que les activa –el Govern de la Generalitat– 
dugui a terme la celebració d’un tractat internacional 
(ius contrahendi), ni tampoc que contragui obligacions 
internacionals.

Així mateix, pel que fa al darrer incís de l’article 
25.1.e, en el qual s’estableix que, en el marc d’aques-
tes relacions institucionals, el Govern ha de «[...] pro-
mocionar l’establiment de nous consolats d’altres paï-
sos com una forma de potenciar les nostres relacions 
bilaterals amb territoris que puguin tenir interès amb 
Catalunya», hem d’arribar a una conclusió similar. En 
efecte, d’acord amb el mateix fonament jurisprudenci-
al abans invocat, aquesta acció de promoció no suposa 
que la Generalitat suplanti la competència exclusiva de 
l’Estat relativa a la representació exterior (ius legatio-
nis). Perquè l’activitat de promoció, per part de la Ge-
neralitat, per a l’establiment de nous consolats en el 
seu territori, en cap cas està configurada de manera 
que impedeixi o ni tan sols dificulti la competència de 
l’Estat en matèria de relacions internacionals (ex art. 
149.1.3 CE), com tampoc enerva l’exercici de la funció 
constitucional del seu govern, de direcció de la políti-
ca exterior (art. 97 CE).

D’acord amb aquests referents constitucionals i el con-
tingut de l’article 25.1.e del Projecte de llei, res no im-
pedeix que el president de la Generalitat o, si s’escau, 
altres òrgans d’aquesta, duguin a terme les actuacions 
que es creguin oportunes de promoció de l’establiment 
de nous consolats, sens perjudici que, a través dels ins-
truments de col·laboració que són propis d’un model 
d’estat compost, la Generalitat, quan escaigui, pugui 
instar l’Estat perquè dugui a terme les accions adients 
per a aquest establiment. Més encara quan el Projec-
te de llei, en l’article 3.g, fixa com a principi rector de 
l’acció exterior de Catalunya el «compliment del prin-
cipi de lleialtat institucional mútua amb l’Estat espa-
nyol [...]»

És en aquest marc de la col·laboració entre l’Estat i la 
Generalitat que s’ha d’entendre la doctrina jurispru-
dencial anteriorment evocada, per la qual la compe-
tència estatal en matèria de relacions internacionals 
també comprèn la seva facultat per ordenar i coordi-
nar les activitats amb rellevància externa de les comu-

nitats autònomes (STC 165/1994, FJ 8 i, en el mateix 
sentit, STC 31/2010, FJ 125).

C) A l’últim, abordem l’examen de l’article 26 del Pro-
jecte de llei. Abans, però, d’examinar el seu contingut 
específic, cal manifestar que, atesa la manca de con-
creció dels motius d’inconstitucionalitat que palesa la 
sol·licitud, tal com també ho hem fet anteriorment res-
pecte dels articles 2.i i 33, hem de reiterar un cop més 
la improcedència d’emetre un parer de caràcter caute-
lar. Perquè resulta evident que el punt de partida de la 
sol·licitud constitueix, també en aquest cas, un examen 
de constitucionalitat preventiu: «La vaguetat intencio-
nada de la redacció del projecte de llei pot comportar 
que l’acció del Govern a l’empara d’aquesta norma re-
presenti una invasió competencial [...]». Sobre aquest 
particular, ens remeten a la doctrina jurisprudencial i 
consultiva abans invocada amb ocasió dels preceptes 
citats del Projecte de llei.

Sobre el seu contingut, hem de reproduir amb caràcter 
general el que hem dit respecte de l’article 25, a fi de 
rebutjar els arguments d’inconstitucionalitat exposats 
per la sol·licitud, que, cal precisar, no passen d’apuntar 
o suggerir una infracció de les competències de l’Estat 
en matèria de relacions internacionals. En aquest sen-
tit, les activitats de promoció i foment de les relacions 
de col·laboració amb les organitzacions internacionals, 
a més de la menció expressa que efectua a l’UNESCO 
l’article 198 EAC, han de ser enteses de forma general 
en la capacitat que l’Estatut atribueix a la Generalitat 
«[...] d’impulsar la projecció de Catalunya a l’exterior 
[...]» (art. 193.1 EAC) i, de manera més específica, en 
allò que també li faculta la norma estatutària «[...] de 
promoure la projecció internacional de les organitza-
cions socials, culturals i esportives de Catalunya [...]» 
(art. 200 EAC).

A més a més, cal afegir també que el Projecte de llei no 
articula les relacions de col·laboració amb les organit-
zacions internacionals ignorant el marc competencial 
en matèria de relacions internacionals. Concretament, 
hem de fer constar que la funció de coordinació estatal 
sobre l’acció exterior, com a manifestació de la com-
petència ex article 149.1.3 CE en matèria de relacions 
internacionals, en cap cas és negada per l’article 26 del 
Projecte de llei. En efecte, el seu paràgraf segon, fa 
un esment específic al fet que els objectius del Govern 
explicitats en el primer paràgraf, es faran «de confor-
mitat amb els tractats constitutius de l’organització 
internacional i amb l’ordenament jurídic espanyol». 
I, també en aquest mateix paràgraf, es precisa més 
endavant que «[...] el Govern desenvolupa els instru-
ments necessaris per facilitar la relació i col·laboració 
amb les organitzacions internacionals, d’acord amb els 
procediments i les característiques propis d’aquests i 
d’acord amb els mecanismes de l’Estat espanyol».

Tot això anterior tenint en compte que el paràgraf 
quart d’aquest mateix article 26 preveu expressament 
que la col·laboració amb les esmentades organitzacions 
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s’ha de fer d’acord amb els principis rectors establerts 
en la mateixa norma, entre els quals hem vist que es 
troba el de lleialtat institucional amb l’Estat espanyol 
(art. 3.g).

En conseqüència, d’acord amb els arguments abans ex-
posats, els articles 25 i 26 no són contraris a l’article 
149.1.3 CE i troben empara en els articles 193 i 200 EAC.

Atesos els raonaments continguts en els fonaments ju-
rídics precedents, formulem la següent

Conclusió

Única. Els articles 2.i, 15, 25, 26 i 33 del Projecte de 
llei d’acció exterior i de relacions amb la Unió Euro-
pea no són contraris a la Constitució ni a l’Estatut.

Adoptada per unanimitat.

Aquest és el nostre Dictamen, que pronunciem, eme-
tem i signem al Palau Centelles en la data indicada a 
l’encapçalament.

Àlex Bas Vilafranca, conseller secretari del Consell 
de Garanties Estatutàries,

Certifico que el present exemplar és còpia autèntica de 
l’original, el qual és a l’arxiu al meu càrrec.

Barcelona, 13 de novembre de 2014

Vist i plau
El president
Joan Egea Fernàndez
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