
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 l’exercici de les professions titu-
lades i dels col·legis professionals
Tram. 200-00030/10
Esmenes a la totalitat p. 3

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2015
Tram. 200-00033/10
Debat de totalitat p. 3
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Ca talunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa,  Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parla-
mentari Socialista i Grup Mixt p. 3

Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives
Tram. 200-00034/10
Debat de totalitat p. 3
Retirada oral de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya p. 3
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup 
Parlamentari Socialista, Grup Mixt, Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya p. 3
Termini per a proposar compareixences p. 3

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
Tram. 202-00070/10
Esmenes a la totalitat p. 4

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

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, 
gas i transport
Tram. 270-00012/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 4

3.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Cons-
titucional

Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra el Reial decret llei 13/2014, del 3 
d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents en relació 
amb el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears
Tram. 212-00011/10
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris p. 4
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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 l’exercici de les professi-
ons titulades i dels col·legis professionals
Tram. 200-00030/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 96925; 97767 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 16.12.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 96925)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena al Projecte de llei de l’exercici 
de les professions titulades i dels col·legis professionals 
(tram. 200-00030/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 97767)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena al 
Projecte de llei de l’exercici de les professions titula-
des i dels col·legis professionals (tram. 200-00030/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Projecte de llei de pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2015
Tram. 200-00033/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 46, tinguda el 17.12.2014 i 18.12.2014 (DSPC-
P 89 i 90).

Rebuig de les esmenes a la totalitat presenta-
des pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Ca talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa,  
Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parla-
mentari Socialista i Grup Mixt

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió 46, tin-
guda el 18.12.2014 (DSPC-P 90).

Projecte de llei de mesures fiscals, finance-
res i administratives
Tram. 200-00034/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 46, tinguda el 18.12.2014 (DSPC-P 90).

Retirada oral de l’esmena a la totalitat presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya

Sessió 46, tinguda el 18.12.2014 (DSPC-P 90).

Rebuig de les esmenes a la totalitat presenta-
des pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup 
Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamenta-
ri Socialista, Grup Mixt, Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió 46, tin-
guda el 18.12.2014 (DSPC-P 90).

Termini per a proposar compareixences

Atesa la tramitació d’urgència acordada, finiment del 
termini: 23.12.2014; 09:30 h.
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya
Tram. 202-00070/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 97076 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 97076)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena a 
la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya (tram. 202-00070/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

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

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit dels 
serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i 
transport
Tram. 270-00012/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 98521).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.12.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 16.12.2014.

3.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra el Reial 
decret llei 13/2014, del 3 d’octubre, pel qual 
s’adopten mesures urgents en relació amb 
el sistema gasista i la titularitat de centrals 
nuclears
Tram. 212-00011/10

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 98505 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb l’article 61.e de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya; l’article 32.2 de la Llei orgànica 2/1979, del 
3 d’octubre, del Tribunal Constitucional; l’article 30.2 
de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Ga-
ranties Estatutàries, i l’article 155.2 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, sol·liciten la convocatòria 
del Ple del Parlament de Catalunya per tal d’interposar 
un recurs d’inconstitucionalitat contra el Reial decret 
llei 13/2014 de 3 d’octubre pel qual s’adopten mesures 
urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat 
de centrals nuclears (BOE 241 del 4 d’octubre de 2014) 
per tal com, d’acord amb les conclusions del Dictamen 
núm. 25 del 11 de desembre de 2014 del Consell de 
Garanties Estatutàries, s’aprecien motius d’inconsti-
tucionalitat per la presumpta vulneració de preceptes 
constitucionals en dels articles següents: 

– Els articles 2 i 4, apartats 1 i 3, del Reial decret llei 
13/2014, de 3 d’octubre, pel qual s’adopten mesures ur-
gents en relació amb el sistema gasista i la titularitat de 
centrals nuclears, excedeixen dels límits constitucio-
nals de la llei singular i, per tant, vulneren el dret a la 
tutela judicial efectiva previst a l’article 24.1 CE.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Oriol Junqueras i Vies, president; Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu; J. Lluís Salvadó i Tenesa; portaveu ad-
junt; Oriol Amorós i March, portaveu adjunt; Pere 
Aragonès i Garcia, portaveu adjunt; Anna Simó i Cas-
telló, Josep Andreu Domingo, Rosa Amorós i Capde-
vila, Pere Bosch Cuenca, Gemma Calvet i Barot, Jo-
sep Cosconera Carabassa, Albert Donés i Antequera, 
Dionís Guiteras i Rubio, Agnès Russiñol i Amat, Sergi 
Sabrià i Benito, Marc Sanglas i Alcantarilla, Jordi So-
lé i Ferrando, Roger Torrent i Ramió, Teresa Vallverdú 
Albornà, Alba Vergés i Bosch, Marta Vilalta i Torres, 
diputats, del GP ERC
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