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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.10. Normes de règim interior

Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya
Tram. 221-00008/10
Modificació p. 11

1.10. Resolucions

Resolució 893/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les llistes d’espera dels hospitals de Terrassa
Tram. 250-01175/10
Adopció p. 14

Resolució 894/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’execució de tot el pressupost assignat al Departament 
de Salut
Tram. 250-01190/10
Adopció p. 14

Resolució 895/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la reobertura dels llits d’aguts de l’Hospital de Figueres
Tram. 250-01227/10
Adopció p. 15

Resolució 896/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la destinació de tot el pressupost per al 2014 dels hospitals 
de titularitat pública a la prestació de serveis sanitaris del 
2014 i sobre la qualitat del servei de l’Hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi
Tram. 250-01228/10
Adopció p. 15

Resolució 897/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la implantació del projecte Créixer, Innovar i Millorar en Salut 
i el fet d’informar adequadament els treballadors i els cen-
tres sanitaris afectats
Tram. 250-01234/10
Adopció p. 16

Resolució 898/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’elaboració de protocols d’a va lua ció diagnòstica i terapèuti-
ca i d’actuació a les escoles amb relació al trastorn per dèfi-
cit d’atenció i hiperactivitat
Tram. 250-01256/10
Adopció p. 16

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 6/2014, del 23 de desembre, de necessi-
tats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària
Tram. 203-00016/10
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat p. 17

Decret llei 7/2014, del 23 de desembre, pel qual es 
deroga la lletra b) de l’apartat 3 i el segon paràgraf de l’apar-
tat 4 de l’article 9 del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comercials
Tram. 203-00017/10
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat p. 19

Decret llei 8/2014, del 23 de desembre, pel qual es 
crea el Registre de traductors i intèrprets judicials per a la 
seva actuació davant els òrgans judicials amb seu a Cata-
lunya
Tram. 203-00018/10
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat p. 21

Decret llei 9/2014, del 30 de desembre, de mesures 
urgents en matèria de personal
Tram. 203-00019/10
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat p. 26

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
llocs de treball de les empreses del grup Neoelectra, d’Aran
Tram. 250-01301/10
Esmenes presentades p. 28

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
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre els crèdits ràpids
Tram. 250-01326/10
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre l’aportació econòmica 
en concepte de lloguer per a garantir la viabilitat del jutjat de 
pau de Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-01351/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29
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Proposta de resolució de condemna de les actua-
cions de la Brigada d’Informació de la policia de l’Estat amb 
relació als jutges i magistrats partidaris del dret a decidir
Tram. 250-01352/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’Escola El Calderí, de 
Caldes de Montbui
Tram. 250-01353/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la retirada i el tracta-
ment de les terres contaminades del parc del Nord, de Sa-
badell
Tram. 250-01354/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució de solidaritat amb el Parla-
ment i el Govern de les Illes Canàries amb relació a la convo-
catòria d’una consulta sobre les prospeccions petrolíferes a 
les costes canàries
Tram. 250-01355/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’atac contra els siste-
mes informàtics de la Generalitat durant la jornada del 9 de 
novembre
Tram. 250-01356/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la licitació pública del 
servei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112
Tram. 250-01357/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el sanejament del dèfi-
cit del Consorci Sanitari del Maresme
Tram. 250-01358/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre el Projecte 1714 a l’Es-
cola Pia de Calella
Tram. 250-01359/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la situació dels parcs 
científics i tecnològics
Tram. 250-01360/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre el servei de vigilància 
diària del CAP Constantí
Tram. 250-01361/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre el preu de les guàrdies 
mèdiques
Tram. 250-01362/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la retirada del decret 
de creació del Consell Social de la Cultura
Tram. 250-01363/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’una 
passarel·la i d’un pas de vianants a la carretera C-58 al pas 
per Vacarisses
Tram. 250-01364/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Resolució 741/X, sobre les mesures per a evitar l’intrusisme 
en l’àmbit del transport de persones
Tram. 250-01365/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla 
estratègic de salut mental
Tram. 250-01366/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la continuïtat del grup 
Neoelectra i sobre l’aplicació del Fons europeu agrícola de 
desenvolupament rural
Tram. 250-01367/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’aeròdrom d’Alfés
Tram. 250-01368/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre les unitats de segure-
tat ciutadana dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01369/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me jurídic sobre la licitació del servei d’atenció i gestió de 
trucades d’urgència 112 a l’Hospitalet de Llobregat i Reus
Tram. 250-01370/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre els operadors de llan-
çadora de projectils viscoelàstics dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01371/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el Servei de Cirurgia 
Cardíaca de l’Hospital Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-01372/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la construcció d’un tú-
nel a la carretera C-14 entre Organyà i Montan de Tost
Tram. 250-01373/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el grup Ficosa
Tram. 250-01374/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la presentació a la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats de dos informes sobre 
els projectes de pilotatge i el procés de generalització del 
servei comunitari
Tram. 250-01375/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 250-01376/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre les unitats d’investiga-
ció del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01377/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la restitució de les 
aportacions econòmiques municipals per a la construcció 
d’un institut a Castelldefels
Tram. 250-01378/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la carretera C-26 entre 
Ripoll i Berga
Tram. 250-01379/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pro-
tocol per a garantir les necessitats alimentàries dels alum-
nes de secundària que no disposen de servei de menjador 
escolar
Tram. 250-01380/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32
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Proposta de resolució sobre l’ús de les llengües ofi-
cials en els processos electorals i participatius
Tram. 250-01381/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la tramitació del Pla 
rector d’ús i gestió de l’àmbit marí del Parc Natural del Cap 
de Creus
Tram. 250-01382/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la reorganització de di-
verses estructures sanitàries del Vallès Occidental
Tram. 250-01383/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la venda al fons d’inversió Ardian de la participació 
de BTG Pactual a Túnels Barcelona Cadí
Tram. 311-01988/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el preu de la venda al fons d’inversió Ardian de la 
participació de BTG Pactual a Túnels Barcelona Cadí
Tram. 311-01989/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris per a adjudicar l’explotació dels túnels 
de Vallvidrera i del Cadí a Túnels Barcelona Cadí pel cànon 
inicial que es va fixar
Tram. 311-01990/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals va acceptar una oferta inferi-
or a la inicialment calculada per a adjudicar l’explotació dels 
túnels de Vallvidrera i del Cadí
Tram. 311-01991/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el valor real dels actius de Tabasa i Túnels del 
Cadí el 2012
Tram. 311-01992/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el valor real dels actius de Tabasa i Túnels del 
Cadí el 2014
Tram. 311-01993/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el fet que els actius i els rendiments de Tabasa i 
Túnels del Cadí tinguin un valor més elevat el 2014 que quan 
es va fer la concessió
Tram. 311-01994/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el possible perjudici per al patrimoni i les finances 
de la Generalitat del fet que els actius i els rendiments de Ta-
basa i Túnels del Cadí tinguin un valor més elevat el 2014 que 
quan es va fer la concessió
Tram. 311-01995/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la informació donada per BTG Pactual relativa a la 

venda de la participació que té a l’empresa que gestiona els 
túnels de Vallvidrera i del Cadí
Tram. 311-02004/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la venda de la participació que BTG Pactual té 
a l’empresa que gestiona els túnels de Vallvidrera i del Cadí
Tram. 311-02005/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de trucades rebudes al servei d’emer-
gències 112 del 2012 ençà
Tram. 311-02008/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la tecnologia del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 per a filtrar l’accés del ciutadà al 112
Tram. 311-02009/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el contacte amb el servei d’emergències 112 des 
d’un nucli urbà
Tram. 311-02010/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les raons de la disminució de les trucades al servei 
d’emergències 112
Tram. 311-02011/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el temps d’espera des que es fa una trucada al 
servei d’emergències 112 fins que és atesa per un operador
Tram. 311-02012/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el funcionament del dispositiu de telecomunicaci-
ons anomenat «nacional 112 roaming»
Tram. 311-02013/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les zones sense cobertura de telefonia per a 
contactar amb el servei del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112
Tram. 311-02014/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 de trucar al 112 des de línies fixes 
de telèfon
Tram. 311-02015/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la integració de la resta de números d’emergència 
al 112
Tram. 311-02016/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les trucades no ateses i el funcionament del servei 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
els dies 8,9 i 10 de desembre de 2014 a Barcelona i a Reus 
(Baix Camp)
Tram. 311-02017/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la tecnologia, l’equipament i el cost del servei del 
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Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 a Reus 
(Baix Camp) i a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 311-02018/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el calendari i els mitjans previstos per a l’adaptació 
tecnològica de la rebuda automàtica de trucades «e-call» al 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-02019/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les previsions amb relació al Programa tecnològic 
per al futur del servei d’emergències 112
Tram. 311-02020/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el protocol d’actuació i l’estandardització de 
procediments, l’homologació i l’harmonització europea del 
servei d’emergències 112
Tram. 311-02021/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els problemes de la base de dades del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-02022/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost de la cessió de les dades d’abonats de les 
operadores de telefonia al Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112
Tram. 311-02023/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el termini previst per a disposar d’un sistema de 
localització geogràfica actualitzat i àgil al Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-02024/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió del Centre d’Atenció i Gestió de Truca-
des d’Urgència 112 de revisar o d’adaptar el programari de 
gestió Sèneca
Tram. 311-02025/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost del manteniment del programari Sèneca del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-02026/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost de la creació de l’arbre de codis integrat al 
programari Sèneca del Centre d’Atenció i Gestió de Truca-
des d’Urgència 112
Tram. 311-02027/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la formació en emergències dels coordinadors 
i supervisors del servei d’emergències 112 i el programa de 
formació continuada dels gestors d’operacions
Tram. 311-02028/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’aplicació de l’article 18 del conveni col·lectiu 
del sector de contact center en la licitació del servei d’emer-
gències 112
Tram. 311-02029/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la situació de la licitació del servei d’emergències 
112
Tram. 311-02030/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la idoneïtat que el personal especialitzat d’atenció 
del servei d’emergències 112 es regeixi pel conveni de màr-
queting telefònic
Tram. 311-02031/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el millorament de les condicions de treball del cen-
tre de servei d’emergències 112 de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 311-02032/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les licitacions en curs i les previstes del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-02033/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la despesa feta per les externalitzacions i contrac-
tacions del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 del 2009 ençà
Tram. 311-02034/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les previsions d’emplaçament del centre operatiu 
del Barcelonès del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112
Tram. 311-02035/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost del lloguer de les instal·lacions que ocupa el 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 a Reus 
(Baix Camp) i a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 311-02036/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió del Centre d’Atenció i Gestió de Truca-
des d’Urgència 112 de fer alguna campanya divulgativa per 
al millorament de l’ús del servei d’emergències
Tram. 311-02037/10
Anunci p. 46

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició del Grup de Treball de la Llei de Salut 
Sexual i Reproductiva
Tram. 409-00001/10
Substitució de diputats p. 47

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el dispositiu del Cos 
de Mossos d’Esquadra en el marc de l’operació Pandora
Tram. 354-00372/10
Sol·licitud i tramitació p. 47



31 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 471

SUMARI 5

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electri-
citat, gas i transport
Tram. 352-02618/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Aliança contra la Pobresa Energètica amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor 
afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02619/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, 
electricitat, gas i transport
Tram. 352-02620/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02621/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02622/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença del síndic de greuges 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electri-
citat, gas i transport
Tram. 352-02623/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Aliança contra la Pobresa Energètica amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor 
afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02624/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Stop Pujades amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels 
serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02625/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença del president de la 
Taula sobre la Pobresa Energètica amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02626/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença d’Agustí Colom, eco-
nomista, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 

del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, 
electricitat, gas i transport
Tram. 352-02627/10
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença del representant de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques a la Taula 
sobre la Pobresa Energètica amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels ser-
veis bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02628/10
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença del representant de la 
Federació de Municipis de Catalunya a la Taula sobre la Po-
bresa Energètica amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics 
d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02629/10
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença del representant de 
l’Ajuntament de Barcelona a la Taula sobre la Pobresa Ener-
gètica amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, 
electricitat, gas i transport
Tram. 352-02630/10
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença del representant d’En-
desa a la Taula sobre la Pobresa Energètica amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor 
afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02631/10
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença del representant de 
Gas Natural a la Taula sobre la Pobresa Energètica amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre 
el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i 
transport
Tram. 352-02632/10
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença del representant de 
Repsol a la Taula sobre la Proposta Energètica amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre 
el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i 
transport
Tram. 352-02633/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença del representant 
d’Aseme a la Taula sobre la Proposta Energètica amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre 
el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i 
transport
Tram. 352-02634/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença del representant de 
Càritas Diocesana a la Taula sobre la Proposta Energètica 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, 
electricitat, gas i transport
Tram. 352-02635/10
Sol·licitud p. 50
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Proposta de compareixença del representant de la 
Fundació Mambré a la Taula sobre la Proposta Energètica 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electri-
citat, gas i transport
Tram. 352-02636/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença del representant de la 
Creu Roja a la Taula sobre la Proposta Energètica amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre 
el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i 
transport
Tram. 352-02637/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença del representant de 
la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya a 
la Taula sobre la Proposta Energètica amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02638/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença del representant 
d’Ecoserveis a la Taula sobre la Proposta Energètica amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, 
gas i transport
Tram. 352-02639/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença del representant de la 
cooperativa Tarpuna a la Taula sobre la Pobresa Energètica 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electri-
citat, gas i transport
Tram. 352-02640/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença del representant de 
la Coordinadora d’Assemblees de Treballadors en Atur de 
Catalunya a la Taula sobre la Pobresa Energètica amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre 
el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i 
transport
Tram. 352-02641/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença del representant de 
les associacions de consumidors a la Taula sobre la Pobre-
sa Energètica amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics 
d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02642/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Aliança Espanyola contra la Pobresa amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre 
el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas 
i transport
Tram. 352-02644/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Aliança contra la Pobresa Energètica amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-

tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor 
afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02645/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Pobresa Zero amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels 
serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02646/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Soli-
dària amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, 
electricitat, gas i transport
Tram. 352-02647/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, 
electricitat, gas i transport
Tram. 352-02648/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Ecoserveis, experts en cultura energètica, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor 
afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02649/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença del síndic de greuges 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, 
electricitat, gas i transport
Tram. 352-02650/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença d’una representació 
de Facua Catalunya - Consumidors en Acció amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i 
transport
Tram. 352-02651/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, 
electricitat, gas i transport
Tram. 352-02652/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor 
afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02653/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost 
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sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, 
gas i transport
Tram. 352-02654/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’una representació 
de Gas Natural amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics 
d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02655/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’una representació 
de Repsol amb relació a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, 
electricitat, gas i transport
Tram. 352-02656/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica (UNESA) 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electri-
citat, gas i transport
Tram. 352-02657/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas Diocesana amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis 
bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02658/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Creu Roja amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics 
d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02659/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02660/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis 
bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02661/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02662/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, 
electricitat, gas i transport
Tram. 352-02663/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Productors d’Energies Renovables amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, 
gas i transport
Tram. 352-02664/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Eòlica de Catalunya (Eoliccat) amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre 
el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i 
transport
Tram. 352-02665/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença d’una representació 
de Som Energia amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics 
d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02666/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió Espanyola Fotovoltaica amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02667/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, 
electricitat, gas i transport
Tram. 352-02668/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, 
electricitat, gas i transport
Tram. 352-02669/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Persones Consumidores de Catalunya amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, 
gas i transport
Tram. 352-02670/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre 
el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i 
transport
Tram. 352-02671/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença d’una representació 
del Departament d’Empresa i Ocupació amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor 
afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02672/10
Sol·licitud p. 56
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Departament de Territori i Sostenibilitat amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre 
el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas 
i transport
Tram. 352-02673/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02674/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Endesa amb relació a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, 
electricitat, gas i transport
Tram. 352-02675/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença d’una representació 
de Gas Natural Fenosa amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis 
bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02676/10
Sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis 
bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02677/10
Sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre 
el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i 
transport
Tram. 352-02678/10
Sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electri-
citat, gas i transport
Tram. 352-02679/10
Sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Aliança contra la Pobresa Energètica amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor 
afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02680/10
Sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença del síndic de greuges 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electri-
citat, gas i transport
Tram. 352-02681/10
Sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-

grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electri-
citat, gas i transport
Tram. 352-02682/10
Sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, 
electricitat, gas i transport
Tram. 352-02683/10
Sol·licitud p. 58

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre les actuacions del seu departament davant la crisi 
amb Rússia
Tram. 355-00185/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 58

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori
tats, de funcionaris i d’altres persones

Compareixença de Ferran Tarradellas, director de 
la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, da-
vant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció, per a participar en la sessió monogràfica sobre l’Asso-
ciació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió, convocada 
per a donar compliment a la Resolució 787/X del Parlament 
de Catalunya, sobre l’Associació Transatlàntica per al Co-
merç i la Inversió
Tram. 357-01025/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 58
Substanciació p. 58

Compareixença de Joan Tugores, catedràtic d’eco-
nomia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, per a participar 
en la sessió monogràfica sobre l’Associació Transatlàntica 
per al Comerç i la Inversió, convocada per a donar com-
pliment a la Resolució 787/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió
Tram. 357-01026/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 58
Substanciació p. 58

Compareixença d’una representació de Pimec da-
vant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció, per a participar en la sessió monogràfica sobre l’Asso-
ciació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió, convocada 
per a donar compliment a la Resolució 787/X del Parlament 
de Catalunya, sobre l’Associació Transatlàntica per al Co-
merç i la Inversió
Tram. 357-01027/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 59
Substanciació p. 59

Compareixença de Ricard Bellera i Kirchhoff, se-
cretari d’Internacional, Migracions i Cooperació de Comissi-
ons Obreres, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació, per a participar en la sessió monogràfica 
sobre l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió, 
convocada per a donar compliment a la Resolució 787/X del 
Parlament de Catalunya, sobre l’Associació Transatlàntica 
per al Comerç i la Inversió
Tram. 357-01028/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 59
Substanciació p. 59
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Compareixença de Carles Seijó i Àlex Guillamon, 
membres de la campanya «Catalunya, no al TTIP», davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, 
per a participar en la sessió monogràfica sobre l’Associació 
Transatlàntica per al Comerç i la Inversió, convocada per a 
donar compliment a la Resolució 787/X del Parlament de 
Catalunya, sobre l’Associació Transatlàntica per al Comerç 
i la Inversió
Tram. 357-01029/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 59
Substanciació p. 59

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel 
Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parla-
ment 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. 380-00006/10
Al·legacions que formula el Parlament p. 59
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.10. NORMES DE RÈGIM INTERIOR

Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya
Tram. 221-00008/10

Modificació
Comissió d’Afers Institucionals, 18.12.2014

L’article 199.3 del Reglament del Parlament estableix 
que els Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya (ERGI) han d’ésser aprovats per 
la comissió legislativa competent en matèria de funció 
pública. De conformitat amb això, a proposta de la se-
cretària general, la Mesa, en la sessió tinguda el 16 de 
desembre de 2014, va acordar encomanar a la Comis-
sió d’Afers Institucionals la tramitació de la proposta de 
modificació dels ERGI, que va ésser aprovada per mitjà 
d’un acord adoptat per aquesta comissió en la sessió 
del 18 de desembre de 2014, amb el text següent: 

Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya

Preàmbul

Els Estatuts del règim i el govern interiors del Parla-
ment de Catalunya, com a norma reguladora de l’Ad-
ministració parlamentària i del personal al servei del 
Parlament i complement de les disposicions del Regla-
ment del Parlament, pel que fa a l’àmbit organitzatiu, 
van ésser objecte de modificació per últim cop el 22 
d’abril de 2009. Aquesta última reforma va regular, 
entre altres qüestions, els principis ètics d’acord amb 
els quals ha d’actuar el personal del Parlament i els 
principis de conducta que han de guiar l’actuació d’a-
quest personal.

Des de llavors s’han produït reformes legislatives con-
duents a contribuir a una modernització de l’Adminis-
tració pública i del seu personal, per tal de dissenyar 
i implantar progressivament un nou model de funció 
pública, eficaç i eficient fins i tot en un context eco-
nòmic desfavorable. Per aquest motiu, cal adequar de-
terminats preceptes d’aquests Estatuts en aquest sentit, 
per tal d’homogeneïtzar i actualitzar les seves normes 
a les de la resta d’administracions públiques catalanes i 
fer possible una Administració parlamentària més mo-
derna i professional.

Així mateix, aquesta reforma de la funció pública 
també ha de tenir present la necessitat d’establir nor-

mes que propiciïn i facilitin un model de relació amb 
el ciutadà que es fonamenti en el principi de transpa-
rència, bon govern i govern obert, i garanteixin el dret 
d’accés a la informació pública. Aquesta reforma farà 
possible l’aplicació de la normativa en vigor en ma-
tèria de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern. Per aquesta raó es considera necessari 
regular el portal de transparència, les regles del bon 
govern i govern obert en l’àmbit parlamentari i la Co-
missió de Reclamacions davant possibles denegacions 
d’accés a la informació pública adoptades per l’Admi-
nistració parlamentària.

La modificació que es planteja del títol VIII dels Es-
tatuts del règim i el govern interiors es fonamenta, 
d’una banda, en la necessitat d’adequar els procedi-
ments d’autorització i execució de les despeses al marc 
jurídic establert per la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, i les normes posteriors, 
amb l’establiment d’un mandat a l’Oïdoria de Comp-
tes per al desenvolupament posterior de determinades 
àrees, que requerirà l’aprovació preceptiva de la Mesa 
del Parlament. D’altra banda, pretén recollir de mane-
ra més entenedora possible l’exercici de la funció inter-
ventora, com a model de control de l’estat de despeses 
que conforma el pressupost del Parlament. Alhora, tam-
bé en aquest àmbit, s’encarrega a l’oïdor de comptes el 
desenvolupament del procediment de gestió i control 
de dos tipus de despeses: la denominada contractació 
menor, d’acord amb la delimitació que efectuï en cada 
moment la legislació de contractes del sector públic, 
i les despeses per justificar. Aquest desenvolupament 
requerirà l’aprovació corresponent de la Mesa del Par-
lament.

Atès que diverses de les modificacions proposades te-
nen reflex en la comptabilitat, han d’ésser aplicables 
des del començament de l’any natural (és a dir, l’exer-
cici pressupostari), caldria que s’aprovessin abans de 
l’1 de gener.

Les reformes proposades, en definitiva, concreten 
l’abast de la funció de fiscalització i introdueixen un 
major rigor per a garantir al màxim la deguda aplica-
ció dels recursos públics en un context de transparèn-
cia institucional i administrativa i d’incorporació de 
regles de bon govern.

Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya

Article 5 bis. Portal de la transparència

1. El Parlament disposa d’un portal de la transparèn-
cia, en el qual s’ofereix la informació sobre tots els as-
pectes de la institució i de la seva administració que 
determina la legislació sobre transparència de les en-
titats públiques, i també altra informació pròpia d’in-
terès públic.
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2. El portal de la transparència del Parlament de Ca-
talunya s’ha de configurar com una plataforma elec-
trònica de publicitat a internet, ha d’ésser fàcilment 
identificable i ha de contenir l’enllaç amb les seus elec-
tròniques de l’Administració de la Generalitat, altres 
institucions estatutàries i altres parlaments. El desen-
volupament del portal ha de garantir el compliment 
de les recomanacions de la Iniciativa d’Accessibilitat 
Web per a facilitar-hi l’accés a les persones amb dis-
capacitat.

3. La regulació del portal de la transparència corres-
pon a la Mesa, que ha de vetllar per la facilitat d’accés 
i comprensibilitat de la informació continguda. L’ac-
cés a la informació resta subjecte als mateixos límits 
establerts per la legislació corresponent, especialment 
els relacionats amb la protecció de dades de caràcter 
personal.

4. La Mesa pot establir indicadors per a poder avaluar 
el grau de transparència.

5. Els continguts del portal de la transparència són 
gestionats pels serveis corresponents de l’Administra-
ció parlamentària sota la supervisió general de la Me-
sa i la direcció del secretari o secretària general.

Article 5 ter. Regles de bon govern i 
govern obert

Correspon a la Mesa establir la definició i el desenvo-
lupament de les regles de bon govern i govern obert en 
l’àmbit parlamentari, d’acord amb la legislació sobre 
transparència, accés a la informació pública i bon go-
vern, per tal que els ciutadans puguin disposar de la 
màxima informació sobre l’activitat de l’Administra-
ció parlamentària i, si escau, reutilitzar-la.

Article 93. Conceptes retributius

1. La retribució del personal al servei del Parlament 
inclou els conceptes següents: 

a) Les retribucions bàsiques, integrades pel sou corres-
ponent al grup o cos a què pertany i la percepció per 
antiguitat.

b) Les retribucions complementàries, integrades per: 

1r. Un complement destinat a retribuir les condicions 
particulars de cada lloc de treball, en consideració de 
la dificultat tècnica especial, la responsabilitat, la in-
compatibilitat i la dedicació.

2n. Un complement destinat a retribuir el grau d’inte-
rès, la iniciativa i l’esforç, i la contribució a la millora 
permanent del treball administratiu.

Article 94. Percepció per antiguitat

[...]

2. Per al còmput de l’antiguitat es reconeix el temps 
de servei prestat en altres administracions públiques.

Article 96. Indemnitzacions

Els funcionaris poden percebre indemnitzacions, en la 
quantia fixada per la Mesa, per raó de desplaçament 
i altres despeses originades pel servei i per l’especi-
al disponibilitat i dedicació horària que compensen 
el menyscabament de la possibilitat de la conciliació 
familiar i laboral efectiva en termes similars als dels 
funcionaris de l’Administració de la Generalitat.

Capítol I. Pressupost del Parlament

[...]

Article 137. Cicle pressupostari

[...]

4. L’Oïdoria de Comptes ha d’elaborar bimensual-
ment un informe sobre l’execució del pressupost, per 
a assegurar que se’n faci una execució eficient, sens 
perjudici dels informes dels diputats interventors a 
què fa referència l’article 29.5 del Reglament del Par-
lament.

[...]

6. L’execució del pressupost és anotada en la compta-
bilitat del Parlament de Catalunya, que segueix el que 
estableix el Pla General Comptable de la Generalitat 
de Catalunya, amb les adaptacions de criteris compta-
bles que exigeixen les característiques pròpies del Par-
lament, els quals són continguts en les bases d’execu-
ció del pressupost.

7. Per a l’anotació comptable de la facturació electròni-
ca s’han de seguir els criteris establerts pel sector pú-
blic, amb les especificacions que puguin correspondre.

[...]

9. La liquidació és preparada per l’oïdor o oïdora de 
comptes i posteriorment es presenta als diputats inter-
ventors. Si aquests hi mostren llur conformitat, la pre-
senten a la Mesa Ampliada perquè l’aprovi i pugui és-
ser presentada posteriorment al Ple.

Article 138. Procediment de despesa

[...]

2. L’Oïdoria de Comptes ha de determinar, per mitjà 
d’una instrucció interna aprovada per la Mesa, la do-
cumentació administrativa amb què cal acompanyar 
cadascun dels documents comptables d’execució del 
pressupost.

3. La contractació s’ha de fer d’acord amb el que es-
tableix la legislació sobre contractes del sector públic, 
amb les especificacions que, si escau, aprovi la Mesa 
del Parlament.

4. L’aprovació de la despesa correspon als òrgans se-
güents: 
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a) L’aprovació de les despeses corresponents a la con-
tractació menor, amb la quantia que en cada moment 
efectuï per a cada modalitat contractual la legislació 
de contractes del sector públic, correspon als respon-
sables dels centres gestors o equiparats.

b) L’aprovació de les despeses derivades d’expedients 
de contractació d’imports superiors a l’establert per a 
la contractació menor per a cada modalitat contractual 
en la legislació de contractes del sector públic i infe-
riors a 60.000 euros (IVA exclòs) correspon al presi-
dent o presidenta del Parlament.

c) L’aprovació de la resta de despeses no incloses en 
les lletres a i b superiors a 18.000 euros (IVA inclòs) i 
inferiors a 60.000 euros (IVA inclòs) correspon al pre-
sident o presidenta del Parlament.

d) L’aprovació de les despeses derivades d’expedients 
de contractació d’un import superior a 60.000 euros 
(IVA exclòs) i qualsevol altre tipus de despeses d’un 
import superior a 60.000 euros (IVA inclòs) correspon 
a la Mesa del Parlament.

5. Si l’Oïdoria de Comptes, en l’exercici de la funció 
a què fa referència l’article 29.c, discrepa en el fons o 
en la forma dels actes, expedients o documents exami-
nats, ha de formular-hi les seves objeccions per escrit 
i n’ha de donar trasllat al centre gestor proponent per-
què hi faci les esmenes corresponents. Si el dit cen-
tre gestor no està d’acord amb l’objecció plantejada, 
ho ha d’expressar en un informe raonat, i si l’Oïdoria 
de Comptes persisteix en l’objecció, ha de sotmetre la 
proposta, amb l’informe del proponent, a la Mesa del 
Parlament, la qual ha de resoldre definitivament.

6. Si l’objecció plantejada per l’Oïdoria de Comptes 
afecta la disposició de despeses o el reconeixement 
d’obligacions, se suspèn la tramitació de l’expedient en 
els supòsits següents: 

a) Si hi ha insuficiència o inadequació del crèdit.

b) Si hi ha irregularitats no esmenables immediata-
ment en la documentació justificativa de les ordres de 
pagament o si el dret del perceptor no queda prou jus-
tificat.

c) Si manquen requisits essencials en l’expedient o si 
estima la possibilitat de greus pèrdues econòmiques 
en el cas que l’expedient es continuï gestionant.

d) Si l’objecció deriva de comprovacions materials 
d’obres, béns i serveis.

7. L’Oïdoria de Comptes pot emetre un informe favo-
rable en el cas que els requisits o els tràmits no siguin 
essencials, però l’eficàcia de l’acte resta condicionat al 
seu compliment.

8. L’Oïdoria de Comptes disposa d’un termini de quin-
ze dies per a l’exercici de la funció de fiscalització prè-
via de tots els actes, expedients o documents de con-
tingut econòmic que comportin el reconeixement de 

drets i obligacions presents o futurs. Aquest termini 
és de cinc dies per als expedients declarats de tramita-
ció urgent d’acord amb la legislació de contractes del 
sector públic.

9. L’aprovació de la despesa correspon al president o 
presidenta si no supera els 60.000 euros, i l’oïdor 
o oïdora de comptes la posa en coneixement del centre 
gestor proponent perquè pugui efectuar formalment 
la comanda. Si la despesa és superior a 60.000 euros, 
correspon aprovar-la a la Mesa, l’acord de la qual és 
comunicat pel secretari o la secretària general al di-
rector o directora o al cap o la cap del departament 
proposant.

Article 139. Comptabilitat

(Supressió de tot l’article 139.)

Article 140. Excepcions a la intervenció prèvia

1. S’exceptuen de la intervenció prèvia: 

a) Les despeses corresponents a la contractació menor, 
amb la quantia que en cada moment efectuï per a ca-
da modalitat contractual la legislació de contractes del 
sector públic, i la resta de despeses inferiors a 18.000 
euros, amb la reserva prèvia de crèdit en el sistema 
comptable del Parlament.

b) Les despeses de caràcter periòdic i altres de tracte 
successiu, un cop intervinguda la despesa inicial de 
l’acte o del contracte del qual deriven, o llurs modifi-
cacions.

c) Les despeses derivades de les actuacions efectuades 
a l’empara de la tramitació d’emergència, establertes 
per la legislació de contractes del sector públic.

2. L’Oïdoria de Comptes ha de regular per instrucció 
interna, amb l’aprovació de la Mesa del Parlament, el 
control posterior de les despeses detallades per la lle-
tra a de l’apartat 1.

Article 143. Pagament de la nòmina

1. Totes les remuneracions del personal i totes les as-
signacions dels diputats han d’ésser abonades dins les 
nòmines mensuals, preparades per l’Oïdoria de Comp-
tes i Tresoreria, les quals són sotmeses, amb les ordres 
de pagament corresponents, a la signatura del presi-
dent o presidenta del Parlament, juntament amb les li-
quidacions de la Seguretat Social.

2. Totes les notificacions d’altes, de baixes, d’hores ex-
traordinàries i d’altres incidents que puguin afectar la 
nòmina han d’ésser en poder de l’Oïdoria de Comptes 
i Tresoreria abans del dia deu del mes o el següent dia 
hàbil, per a poder ésser introduïdes en la nòmina del 
mateix mes.

3. La subvenció regulada per l’article 25 del Regla-
ment del Parlament s’ha de lliurar en els termes que 
determini la Mesa.
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Article 144. El lliurament de quantitats 
per justificar

1. Es poden lliurar al tresorer o tresorera quantitats 
per justificar per a atendre despeses que cal abonar al 
comptat i en metàl·lic.

2. Els lliuraments de fons per justificar poden ésser 
per a cobrir necessitats puntuals esporàdiques i per a 
cobrir necessitats recurrents periòdiques.

3. L’Oïdoria de Comptes ha de regular, per mitjà d’una 
instrucció interna que ha d’ésser aprovada per la Mesa, 
el funcionament de cadascun dels dos tipus de lliura-
ment de fons a què fa referència l’apartat 2.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

El secretari El president
de la Comissió de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves Sergi Sabrià i Benito

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 893/X del Parlament de Catalu
nya, sobre les llistes d’espera dels hospitals 
de Terrassa
Tram. 250-01175/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 25, 04.12.2014, DSPC-C 554

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 4 de de-
sembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre les llistes d’espera dels hospitals de 
Terrassa (tram. 250-01175/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 77580) i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 77600).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Revisar els processos i identificar les millores en 
l’eficiència de la gestió i les assignacions pressupos-
tàries del Servei Català de la Salut que cal aplicar a 
l’Hospital de Terrassa i a l’Hospital Universitari Mú-
tua de Terrassa per als exercicis 2014 i 2015, a fi de 
de reduir els temps d’espera de totes les intervencions 
quirúrgiques garantides d’aquests centres que sobre-
passen els sis mesos, de manera que es pugui donar 
compliment total, abans del 2016, al Decret 354/2002, 
del 24 de desembre, pel qual s’estableixen els terminis 

màxims d’accés a determinats procediments quirúr-
gics a càrrec del Servei Català de la Salut.

b) Elaborar un pla de xoc durant el primer semestre 
del 2015 per tal de reduir les llistes d’espera dels pro-
cediments garantits que sobrepassen els vuit mesos de 
temps d’espera a l’Hospital de Terrassa i a l’Hospital 
Universitari Mútua de Terrassa, regulats pel Decret 
354/2002.

c) Certificar que tant l’Hospital de Terrassa com l’Hos-
pital Mútua de Terrassa informen d’ofici tots els paci-
ents en llista d’espera de procediments garantits que, 
un cop passats els sis mesos, poden acollir-se al dret 
d’operar-se en un altre centre sanitari públic.

d) Establir un circuit clar per tal de disminuir el temps 
d’espera per a la primera visita a la Clínica del Dolor de 
l’Hospital de Terrassa i a l’Hospital Mútua de Terrassa, 
per mitjà de la col·laboració entre l’atenció primària, els 
hospitals i els especialistes per a garantir que la prime-
ra visita amb caràcter preferent es pugui fer dins d’un 
termini de tres setmanes, tenint en compte que el cir-
cuit ha de poder assumir les més urgents dins la primera 
setmana, i treballar per a aconseguir un temps d’espera 
màxim de tres mesos en el cas de les visites ordinàries.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2014

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió 
Violant Cervera i Gòdia Pere Vila i Fulcarà

Resolució 894/X del Parlament de Catalu
nya, sobre l’execució de tot el pressupost 
assignat al Departament de Salut
Tram. 250-01190/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 25, 04.12.2014, DSPC-C 554

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 4 de de-
sembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre l’execució de tot el pressupost assignat 
al Departament de Salut (tram. 250-01190/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 77583) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 77596).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir que el cent per cent del pressupost del 2014 
dels hospitals de titularitat pública es destini única-
ment a prestacions de serveis sanitaris del 2014.
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b) Garantir que les mesures que s’apliquin en el sector 
públic sanitari vagin enfocades a millorar l’eficiència 
del sistema sense que repercuteixin en els professio-
nals ni en l’activitat assistencial de cap dels centres sa-
nitaris.

c) Garantir que les mesures d’eficiència en els cen-
tres del sector públic se centrin en l’àmbit de la pres-
tació de serveis de suport per a aconseguir  economies 
d’escala, i que el benefici d’aquestes quedi dins del sis-
tema.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2014

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió 
Violant Cervera i Gòdia Pere Vila i Fulcarà

Resolució 895/X del Parlament de Catalu
nya, sobre la reobertura dels llits d’aguts de 
l’Hospital de Figueres
Tram. 250-01227/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 25, 04.12.2014, DSPC-C 554

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 4 de de-
sembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la reobertura dels llits d’aguts de l’Hos-
pital de Figueres (tram. 250-01227/10), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 82613) i pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
82623).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Presentar, d’acord amb la Moció 138/X, la plani-
ficació de gestió de recursos sanitaris del sistema sa-
nitari integral d’utilització pública de Catalunya 
(SISCAT) durant els períodes d’estiu, i també en el 
període de novembre a març, que correspon al Pla 
integral d’urgències de Catalunya. Aquesta planifica-
ció ha d’incloure tant l’atenció urgent com la dispo-
nibilitat de recursos per a afrontar l’activitat mèdica 
i quirúrgica dels diferents períodes de l’any, i també 
la garantia de reversibilitat, un cop finalitzat el mes 
de setembre, de la reducció de recursos sanitaris fets 
durant l’estiu.

b) Establir el compromís que el director del Servei 
Català de la Salut i el secretari de l’Agència de Salut 
Pública compareguin davant la Comissió de Salut del 

Parlament com a mínim dos cops l’any per a informar 
sobre els dispositius d’atenció sanitària en els períodes 
d’estiu i d’hivern i hi aportin tota la informació neces-
sària.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2014

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió 
Violant Cervera i Gòdia Pere Vila i Fulcarà

Resolució 896/X del Parlament de Catalu
nya, sobre la destinació de tot el pressupost 
per al 2014 dels hospitals de titularitat pú
blica a la prestació de serveis sanitaris del 
2014 i sobre la qualitat del servei de l’Hospi
tal de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 250-01228/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 25, 04.12.2014, DSPC-C 554

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 4 de 
desembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la retirada dels plans de disminu-
ció de la despesa sanitària i la no-aplicació de noves 
mesures d’austeritat als serveis sanitaris (tram. 250-
01228/10), presentada pel Grup Parlamentari Socia-
lista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 82601) i pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 82625).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir que el cent per cent del pressupost del 2014 
dels hospitals de titularitat pública es destini única-
ment a prestacions de serveis sanitaris del 2014.

b) Adoptar les mesures necessàries per a garantir la 
qualitat del servei i l’atenció sanitària per als usuaris 
de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, espe-
cialment pel que fa a l’atenció al servei d’urgències, i 
prendre les decisions necessàries per a eliminar el col-
lapse i la sobreocupació d’aquest servei.

c) Demanar a la gerència del Consorci Sanitari Inte-
gral que gestiona l’Hospital Moisès Broggi que es du-
gui a terme el procés de concurs oposició necessari 
per tal que es cobreixin de manera definitiva les places 
ocupades interinament.

d) No adoptar mesures que puguin afectar el nivell, 
la diversitat, l’equitat i la qualitat dels serveis sanitaris 
a Catalunya i, en aquest sentit, tampoc de l’Hospital 
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Moisès Broggi, i garantir el nombre de professionals 
necessaris per a mantenir el nivell i la qualitat dels ser-
veis.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2014

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió 
Violant Cervera i Gòdia Pere Vila i Fulcarà

Resolució 897/X del Parlament de Catalu
nya, sobre la implantació del projecte Créi
xer, Innovar i Millorar en Salut i el fet d’in
formar adequadament els treballadors i els 
centres sanitaris afectats
Tram. 250-01234/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 25, 04.12.2014, DSPC-C 554

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 4 de de-
sembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la implantació del projecte Créixer, In-
novar i Millorar en Salut i el fet d’informar adequa-
dament els treballadors i els centres sanitaris afectats 
(tram. 250-01234/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 82602) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 82626).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Informar adequadament els treballadors de l’Hos-
pital Josep Trueta i de l’Hospital Santa Caterina, de 
Girona, i de tots els centres afectats, com també als 
representants dels treballadors, sobre el procés d’im-
plantació del projecte Créixer, Innovar i Millorar en 
Salut (CIMS).

b) Fer arribar als treballadors implicats i a llurs repre-
sentants tota la informació relacionada amb la implan-
tació del projecte CIMS en tots i cadascun dels serveis 
implicats en aquest projecte, especialment la informa-
ció que fa referència als aspectes econòmics i organit-
zatius.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2014

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió 
Violant Cervera i Gòdia Pere Vila i Fulcarà

Resolució 898/X del Parlament de Catalu
nya, sobre l’elaboració de protocols d’a va
lua ció diagnòstica i terapèutica i d’actuació 
a les escoles amb relació al trastorn per dè
ficit d’atenció i hiperactivitat
Tram. 250-01256/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 25, 04.12.2014, DSPC-C 554

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 4 de de-
sembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre l’elaboració de protocols d’avaluació 
diagnòstica i terapèutica i d’actuació a les escoles amb 
relació al trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat 
(tram. 250-01256/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 88288), pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 88950) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 88993).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Desplegar arreu del territori de Catalunya la consul-
toria i el suport en psiquiatria, infermeria psiquiàtrica 
i psicologia en tota la xarxa d’atenció primària de salut 
–un 70% de grau d’implantació en adults i un 52% en 
infants i joves, amb gran variabilitat territorial– per tal 
de garantir el diagnòstic precoç dels trastorns mentals 
greus, i també la protocol·lització conjunta dels diag-
nòstics de malaltia mental i les indicacions terapèuti-
ques amb un enfocament biopsicosocial.

b) Desplegar arreu del territori de Catalunya el pro-
grama de diagnòstic de malaltia i trastorns mentals en 
nens i joves amb fracàs escolar, que inclogui el pro-
tocol específic relatiu al trastorn per dèficit d’atenció 
amb hiperactivitat (TDAH).

c) Establir una regulació i un control específics respec-
te a la prescripció farmacològica en trastorns i malal-
ties mentals dins el grup poblacional infantil i juvenil.

d) Impulsar la creació de protocols d’avaluació diag-
nòstica i terapèutica en el TDAH i, concretament, pro-
tocols per a valorar i trobar les causes etiològiques del 
trastorn.

e) Facilitar als pares o responsables legals dels menors 
tota la informació necessària sobre els mètodes de di-
agnòstic, les possibles causes del trastorn i els riscs i 
beneficis del tractament prescrit en cada cas.

f) Establir protocols d’actuació específics en els cen-
tres escolars per tal d’evitar un sobrediagnòstic del 
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TDAH, i reservar als experts en salut mental l’avalua-
ció i els consells terapèutics d’aquest trastorn.

g) Promoure una acció interdisciplinària i interdepar-
tamental –per mitjà dels departaments de Salut, Edu-
cació i Benestar Social i Família– per a poder deter-
minar els infants en situació de risc i donar eines per 
al creixement personal de la població infantil i juvenil 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2014

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió 
Violant Cervera i Gòdia Pere Vila i Fulcarà

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.03. DECRETS LLEI

Decret llei 6/2014, del 23 de desembre, de 
necessitats financeres del sector públic en 
pròrroga pressupostària
Tram. 203-00016/10

Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
Reg. 100018 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 24.12.2014

Acord: La Presidència del Parlament ha pres conei-
xement del Decret llei 6/2014, del 23 de desembre, de 
necessitats financeres del sector públic en pròrroga 
pressupostària, publicat al DOGC 6777, i ha mani-
festat que el termini de 30 dies perquè el Parlament 
el controli pel procediment que estableix l’article 136 
del Reglament del Parlament s’inicia el 29 de desem-
bre de 2014.

A la Mesa del Parlament

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

Certifico:

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

«A proposta del conseller d’Economia i Coneixe-
ment, s’aprova el Projecte de decret llei de necessitats 
financeres del sector públic en pròrroga pressupos-
tària.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na el 23 de desembre de 2014.

Decret Llei 6/2014, de 23 de desembre, 
de necessitats financeres del sector públic 
en pròrroga pressupostària

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat 
i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 67.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, pro-
mulgo el següent
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Decret Llei

Preàmbul

La Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finan-
çament de les comunitats autònomes (LOFCA), modi-
ficada per la Llei orgànica 3/2009, de 18 de desembre, 
disposa, a l’article 21, apartat 2, que si els pressupostos 
no han estat aprovats abans del primer dia de l’exer-
cici econòmic corresponent, quedarà automàticament 
prorrogada la vigència dels anteriors.

En aquest mateix sentit, l’article 33 del Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix 
que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost 
no està aprovat, es considerarà prorrogat automàtica-
ment el de l’any anterior en els seus crèdits inicials fins 
a l’aprovació i la publicació dels nous al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Conseqüentment, mentre es mantingui la situació de 
pròrroga pressupostària de l’exercici 2014 i, sense per-
judici del marc legal que comporta la situació de pròr-
roga, s’han d’adequar determinades necessitats finan-
ceres.

Les situacions financeres que necessitin endeutament 
públic per al seu equilibri han de ser autoritzades per 
una norma amb rang legal, d’acord amb el Text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

Atesa la situació plantejada i d’acord amb article 38 de 
la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant la ne-
cessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la situ-
ació de pròrroga esmentada abans, pot dictar disposi-
cions legislatives provisionals, sota la forma de decret 
llei, en els termes de l’article 64 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya.

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del 
Govern i, per tant, se n’ha de fer un ús prudent i limi-
tat a les situacions que realment mereixen la conside-
ració d’urgents i convenients. Així, aquest Decret llei 
es presenta en un sol article que abasta únicament les 
situacions de necessitats financeres inajornables per a 
determinades entitats del sector públic.

Per tot això, en ús de l’autorització concedida en l’arti-
cle 64 de l’Estatut d’autonomia, a proposta del conse-
ller d’Economia i Coneixement, i d’acord amb el Go-
vern,

Decreto:

Article únic

1.1. S’autoritza el Govern, en les condicions i els ter-
mes que fixa la Llei 1/2014, del 27 de febrer, de pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, 
des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i, mentre 

es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al 
llarg del 2015, perquè faci ús d’operacions d’endeuta-
ment en qualsevol modalitat, amb la limitació que el 
saldo viu no superi l’autoritzat per la llei esmentada, 
incrementat pels imports que derivin dels programes 
d’endeutament que s’aprovin en aplicació de la norma-
tiva d’estabilitat pressupostària.

1.2. En el cas de les entitats del sector públic de la Ge-
neralitat, només es poden preveure noves operacions 
d’endeutament per l’import necessari per cobrir les 
amortitzacions previstes dins de l’exercici 2015, de 
manera que no s’incrementi el saldo viu de l’endeu-
tament a 31 de desembre de 2014. Excepcionalment, 
i amb l’autorització prèvia del Govern, les entitats 
del sector públic de la Generalitat poden augmentar 
aquesta limitació del saldo viu fins al límit autoritzat 
per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalu-
nya per al 2014. Aquest límit es pot ampliar, exclusiva-
ment, en els imports necessaris per fer front a quotes 
que vencin d’operacions de finançament específiques 
d’inversions en infraestructures públiques, les quals 
hagin estat previstes en plans econòmics i financers 
que hagin tingut l’aprovació del Govern.

1.3. En tot cas, l’increment del deute viu de la Genera-
litat i de les entitats del sector públic no pot superar la 
suma dels límits autoritzats per la Llei de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2014, incremen-
tats pels imports que derivin dels programes d’endeu-
tament que s’aprovin en aplicació de la normativa d’es-
tabilitat pressupostària.

Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la 
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquest Decret llei, cooperin al seu compli-
ment i que els tribunals i les autoritats als quals perto-
qui el facin complir.

Barcelona, 23 de desembre de 2014

Artur Mas i Gavarró Andreu Mas-Colell
President Conseller
de la Generalitat d’Economia i Coneixement

Antecedents del Decret llei

1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern 
de 23.12.2014

2. Comunicació al Secretari de Govern del projecte de 
decret llei, d’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre.

3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre.
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4. Informe de la Direcció General de Pressupostos, de 
19 de desembre de 2014

5. Informe jurídic de l’Assessoria Jurídica d’Economia 
i Coneixement de 22 de desembre de 2014.

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

Decret llei 7/2014, del 23 de desembre, pel 
qual es deroga la lletra b) de l’apartat 3 i el 
segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 9 
del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comercials
Tram. 203-00017/10

Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
Reg. 100019 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 24.12.2014

Acord: La Presidència del Parlament ha pres coneixe-
ment del Decret llei 7/2014, del 23 de desembre, pel 
qual es deroga la lletra b) de l’apartat 3 i el segon parà-
graf de l’apartat 4 de l’article 9 del Decret llei 1/2009, 
del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments co-
mercials, publicat al DOGC 6777, i ha manifestat que 
el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli 
pel procediment que estableix l’article 136 del Regla-
ment del Parlament s’inicia el 29 de desembre de 2014.

A la Mesa del Parlament

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

Certifico:

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

«A proposta del conseller d’Empresa i Ocupació, 
s’aprova el Projecte de decret llei pel qual es deroga la 
lletra b) de l’apartat 3 i el segon paràgraf de l’apartat 
4 de l’article 9 del Decret llei 1/2009, de 22 de desem-
bre, d’ordenació dels equipaments comercials.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na el 23 de desembre de 2014.

Decret llei 7/2014, de 23 de desembre, pel qual 
es deroga la lletra b) de l’apartat 3 i el segon 
paràgraf de l’apartat 4 de l’article 9 del Decret 
llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha apro-
vat i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix 
l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent

Decret llei

Preàmbul

I. La sentència del Tribunal Constitucional núm. 
193/2013, de 21 novembre, relativa a l’article 114 de la 
Llei 9/2011, de promoció de l’activitat econòmica, de-
clara la nul·litat dels apartats 3 i 4 de l’article 9 del De-
cret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials, en la redacció donada per 
l’article 114 de la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de 
promoció de l’activitat econòmica de Catalunya.

La declaració de nul·litat d’aquests apartats es fona-
menta en el fet que la Llei 9/2011 no motiva adequa-
dament la modificació de l’article 9 del Decret llei 
1/2009, –de facto, derogació de la lletra b) de l’apartat 
3 de l’article 9 i del segon paràgraf de l’apartat 4 del 
mateix article–, i no justifica en detall quines són les 
raons imperioses d’interès general en què es fonamen-
ta aquesta modificació, però en cap cas no qüestiona 
la competència de la Generalitat de Catalunya per re-
gular en matèria d’implantació d’equipaments comer-
cials, incloses les excepcions corresponents, si escau.

Amb l’aprovació de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de 
mesures fiscals, administratives i financeres del sec-
tor públic, d’una banda, es dóna compliment a la Sen-
tència del Tribunal Constitucional mitjançant la se-
va disposició addicional 27a i, d’altra banda, s’ajorna 
l’aplicació d’aquesta excepció mitjançant la disposició 
transitòria 8a.

Aquest ajornament es fonamenta en la necessitat d’es-
tudiar i avaluar la conveniència de mantenir l’excep-
ció, però desenvolupant reglamentàriament els parà-
metres que la defineixen, o bé iniciar els tràmits per 
impulsar-ne la derogació, però d’acord amb els criteris 
establerts que el Tribunal Constitucional reclama en 
la sentència núm. 193/2013, de 21 de novembre, atès 
que a la pràctica ha quedat demostrat que la regula-
ció d’aquesta excepció al criteri general d’implantació 
dins de la trama urbana consolidada (TUC) ha conver-
tit en norma allò que la mateixa Llei defineix explíci-
tament com una excepció.

Els estudis i les avaluacions realitzats posen de ma-
nifest que la majoria de les autoritzacions atorgades 
durant els períodes en què ha estat vigent aquesta ex-
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cepció ha servit per emparar més de la mitat del total 
de les llicències aprovades, deixant de ser l’excepció 
prevista a la Llei per convertir-se en norma, la qual 
cosa conculca i desvirtua les raons imperioses d’inte-
rès general en què es fonamenta el Decret llei 1/2009 i 
converteix el principi general d’implantació d’establi-
ments comercials dins la TUC dels municipis en què 
es basa aquesta norma en l’excepció.

La protecció i priorització de les implantacions dins 
de la TUC es fonamenta en un model d’urbanisme 
comercial basat en l’ocupació i la utilització racional 
del territori, que permet un desenvolupament sosteni-
ble evitant la dispersió per tal de reduir la mobilitat 
i evitar desplaçaments innecessaris que incrementin 
la contaminació atmosfèrica, tant derivada del trànsit 
inherent a la implantació de determinat tipus d’esta-
bliments comercials, com de la congestió de les infra-
estructures públiques, i la multiplicació i encariment 
dels serveis públics.

Aquest model de ciutat compacta que l’aplicació pràc-
tica de l’excepció ha evidenciat que posa en perill, 
també té el seu fonament a nivell comunitari en les 
conclusions de la reunió de Postdam en relació amb 
l’estratègia territorial europea per a un desenvolupa-
ment equilibrat i sostenible, que promulga que s’ha de 
moderar el consum del sòl, i la seva utilització raci-
onal, fomentant directament o indirecta la utilització 
eficient de les àrees urbanes (mixtura d’usos en un ma-
teix espai urbà) i, si escau, la renovació i rehabilitació 
dels teixits urbans, de forma que la demanda de més 
espai per a l’habitatge i les activitats econòmiques es 
limiti només a aquella part que no pugui tenir cabuda 
en les àrees urbanes existents.

La normativa d’equipaments comercials regulada en el 
Decret llei 1/2009 té com a finalitat mantenir els trets 
fonamentals del nostre model comercial mediterrani 
en plena sintonia amb les declaracions programàtiques 
de la Unió Europea en matèria d’urbanisme comercial.

Aquestes raons imperioses d’interès general en què 
es fonamenta el Decret llei 1/2009 es veuen greument 
perjudicades per l’aplicació de l’excepció prevista en 
l’apartat b) del punt 3 i segon paràgraf del punt 4 de 
l’article 9 de l’esmentat Decret llei, en la mesura que 
s’ha demostrat que fomenta la creació d’àrees espe-
cialitzades fora de les ciutats, en lloc de consolidar 
barris compactes amb mixtura d’usos dins de la tra-
ma urbana consolidada del municipi, i, per tant, gene-
ra efectes indesitjables com ara la dispersió de la ur-
banització fora de la ciutat compacta i incrementa els 
desplaçaments innecessaris fora de la ciutat, amb la 
consegüent sobrecàrrega de les vies de comunicació 
i emissió de gasos nocius a l’atmosfera, i, en determi-
nats casos, l’empobriment de la vida urbana, atès que 
el desplaçament de les activitats comercials a l’exterior 
de la ciutat pot produir una desertització en les plantes 
baixes o edificis del centre urbà amb el deteriorament 
consegüent. Així, les raons que justifiquen la deroga-

ció responen a la necessitat de protegir l’impacte en el 
territori i l’entorn, en el medi ambient i en la mobilitat.

II. La voluntat del Parlament de Catalunya i d’aquest 
Govern sempre ha estat eliminar l’article 9.3.b) i el se-
gon paràgraf del 9.4. Per això, se n’ha intentat les de-
rogacions. Primer, mitjançant l’aplicació de l’article 
114 de la Llei 9/2011, de promoció de l’activitat eco-
nòmica, que va modificar l’article 9 eliminant l’excep-
cionalitat i, posteriorment, atès que aquest article es 
va declarar inconstitucional i nul per la Sentència del 
Tribunal Constitucional 193/2013, de 21 de novembre, 
per manca d’idoneïtat del text normatiu utilitzat, que 
era de caràcter econòmic, per assolir l’objectiu d’inte-
rès públic que es perseguia, mitjançant l’aprovació de 
la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, ad-
ministratives i financeres del sector públic, que, d’una 
banda, dóna compliment a la Sentència del Tribunal 
Constitucional mitjançant la seva disposició addicio-
nal 27a i, d’altra banda, ajorna l’aplicació d’aquesta ex-
cepció mitjançant la disposició transitòria 8a.

La justificació de la necessitat del perquè es fa ús d’a-
quest instrument normatiu té lloc en el mateix acte 
dispositiu del Govern pel fet de considerar necessària 
una regulació immediata que no pot ser satisfeta en via 
parlamentària, perquè les circumstàncies i les deman-
des existents, a les quals cal donar resposta i solució, 
d’una manera més peremptòria del que es pot atendre 
pel procediment propi de la tramitació parlamentària, 
requereixen una actuació per part dels poders públics 
que han de garantir i avançar l’efectivitat de la norma.

Cal tenir en compte que en el període de tramitació 
parlamentària d’una llei, cal evitar situacions de con-
flicte interpretatiu, al més aviat possible, raó per la 
qual es considera que la forma més àgil i adient és mit-
jançant l’aprovació d’un Decret llei.

Els resultats obtinguts en l’estudi realitzat, que eviden-
cien que allò que havia de ser una excepció ha esde-
vingut l’opció majoritàriament autoritzada, és a dir, 
que allò que es va preveure com una mesura excepci-
onal s’ha convertit en norma general, i ha provocat un 
impacte negatiu en els béns jurídics que es pretenen 
protegir amb el Decret llei 1/2009, aconsellen la dero-
gació immediata dels articles que configuren l’excep-
ció regulada en l’apartat b) del punt 3 i segon paràgraf 
del punt 4 de l’article 9 del Decret llei 1/2009, de 29 de 
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, 
per tal d’evitar que l’aplicació continuï deteriorant de 
manera significativa els béns jurídics protegits pel De-
cret llei 1/2009, de 29 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials amb perjudicis per a l’interès 
general d’impossible reparació.

Tant el percentatge sobre el total de les llicències ator-
gades, i sobretot que aquestes s’hagin sol·licitat durant 
el breu període temps en què l’excepció ha restat vi-
gent, posa de manifest la magnitud i la celeritat de 
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l’impacte de l’aplicació d’aquesta excepció, que esde-
vindria de conseqüències irreparables si es perllonga.

En aquest context, la necessària immediatesa i urgèn-
cia de la derogació es veu accentuada pels efectes del 
recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Govern de 
l’Estat contra la disposició transitòria 8a de la Llei 
2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administra-
tives, financeres i del sector públic.

En virtut del que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, 
de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat 
i del Govern.

Per tot això, en ús de l’autorització concedida per l’ar-
ticle 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a pro-
posta del conseller del Departament d’Empresa i Ocu-
pació i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

A partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei es 
deroga la lletra b) de l’apartat 3 i el segon paràgraf de 
l’apartat 4 de l’article 9 del Decret llei 1/2009, de 22 de 
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

Disposició final

Aquest Decret llei entrarà en vigor l’endemà d’haver 
estat publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compli-
ment i que els tribunals i les autoritats als quals perto-
qui el facin complir.

Barcelona, 23 de desembre de 2014

Artur Mas i Gavarró Felip Puig i Godes
President Conseller 
de la Generalitat d’Empresa i Ocupació

Antecedents del Decret llei

– Còpia de la carta de comunicació a la Secretaria del 
Govern de l’inici de la tramitació.

– Informe sobre la necessitat de la seva tramitació (ori-
ginal).

– Informe jurídic (impressió de l’original electrònic).

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

Decret llei 8/2014, del 23 de desembre, pel 
qual es crea el Registre de traductors i intèr
prets judicials per a la seva actuació davant 
els òrgans judicials amb seu a Catalunya
Tram. 203-00018/10

Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
Reg. 100020 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 24.12.2014

Acord: La Presidència del Parlament ha pres coneixe-
ment del Decret llei 8/2014, del 23 de desembre, pel 
qual es crea el Registre de traductors i intèrprets ju-
dicials per a la seva actuació davant els òrgans judici-
als amb seu a Catalunya, publicat al DOGC 6777, i ha 
manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parla-
ment el controli pel procediment que estableix l’article 
136 del Reglament del Parlament s’inicia el 29 de de-
sembre de 2014.

A la Mesa del Parlament

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

Certifico:

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

«A proposta del conseller de Justícia, s’aprova el Pro-
jecte de decret llei pel qual es crea el Registre de tra-
ductors i intèrprets judicials per a la seva actuació da-
vant els òrgans judicials amb seu a Catalunya.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na el 23 de desembre de 2014.

Decret llei 8/2014, de 23 de desembre, pel qual 
es crea el Registre de traductors i intèrprets 
judicials per a la seva actuació davant els 
òrgans judicials amb seu a Catalunya

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat 
i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 67.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, pro-
mulgo el següent

Decret llei

Preàmbul

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, dins el títol III 
(Del poder judicial a Catalunya), estableix, al capítol 
III, les competències de la Generalitat sobre l’Admi-
nistració de justícia.
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Entre aquestes competències hi ha la corresponent als 
mitjans materials de l’Administració de justícia a Ca-
talunya (article 104) i la relativa a l’ordenació dels ser-
veis de justícia gratuïta i d’orientació jurídica gratuïta 
(article 106).

Sota la vigència de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
de 1979, i mitjançant els reials decrets 966/1990, de 20 
de juliol, i 409/1996, d’1 de març, es van traspassar de 
l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalu-
nya les funcions en matèria de provisió de mitjans ma-
terials i econòmics per al funcionament de l’Adminis-
tració de justícia i de les fiscalies. Aquestes funcions i 
serveis es van atribuir al moment oportú al Departa-
ment de Justícia mitjançant el Decret 129/1996, de 16 
d’abril. Més recentment, aquesta atribució de compe-
tències resulta de l’article 3.12.1 del Decret 200/2010, 
de 27 de desembre, de creació, denominació i deter-
minació de l’àmbit de competència dels departaments 
de la Generalitat de Catalunya, segons el qual corres-
ponen al Departament de Justícia les funcions relacio-
nades amb l’Administració de justícia a Catalunya i la 
seva modernització.

La Directiva 2010/64/UE del Parlament Europeu i del 
Consell de 20 d’octubre de 2010, relativa al dret a inter-
pretació i a traducció en els procediments penals, esta-
bleix que els estats membres han de vetllar perquè tot 
sospitós o acusat que no parli o no entengui la llengua del 
procés penal es beneficiï sense demora de la interpreta-
ció en el transcurs del procés penal davant les autoritats 
de la investigació i judicials, inclòs l’interrogatori polici-
al, en totes les vistes judicials i les audiències intermèdies 
que siguin necessàries, com també li han de garantir un 
servei d’interpretació per a la comunicació amb els seus 
advocats al llarg de tot el procés. Amb aquests efectes, 
estableix que els estats membres han de prendre mesu-
res per garantir que la interpretació i la traducció facili-
tades s’ajustin a la qualitat exigida, és a dir, aquella que 
sigui suficient per tal salvaguardar l’equitat del procés, i 
garantir en particular que l’imputat o acusat tinguin co-
neixement dels càrrecs que se li imputen i estigui en con-
dicions d’exercir el dret de defensa. I, amb l’objecte de 
fomentar la idoneïtat de la interpretació i traducció, així 
com un accés eficaç a aquestes, insta els estats membres 
a establir un o més registres de traductors i intèrprets in-
dependents degudament qualificats.

No existeix en el nostre ordenament jurídic cap me-
na de regulació positiva de la figura del traductor i in-
tèrpret judicial. Només s’hi refereixen en alguns pre-
ceptes la Llei d’enjudiciament criminal (articles 440 i 
441 i 762.8) i la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del 
poder judicial (article 231.5), si bé amb unes garanti-
es que no són les exigides per la Directiva esmentada.

L’article 9 de la Directiva 2010/64/UE estableix que 
els estats membres tenen un termini fins al 27 d’octu-
bre de 2013 per incorporar als seus respectius ordena-
ments jurídics les disposicions legals, reglamentàries i 
administratives necessàries per donar-hi compliment.

Atès que ha transcorregut més d’un any des de la fina-
lització d’aquest termini i la transposició de la Direc-
tiva comunitària a Catalunya encara no s’ha produït i 
que, per tant, escau introduir amb urgència una regula-
ció adaptada a les seves exigències, tot creant, en l’àm-
bit territorial de Catalunya, un registre de traductors i 
intèrprets judicials; Atès que la Comissió Europea ha 
contactat amb Espanya per verificar en quina situació 
es troben els textos en preparació i ha requerit motiva-
dament l’Estat espanyol per no haver pres mesures per 
adaptar la Directiva 2010/64/UE i que, per tant, hi cap 
l’eventualitat que s’obri un expedient d’incompliment 
per aquest motiu, la qual cosa, d’acord amb la doctri-
na establerta pel Tribunal Constitucional, justifica la 
necessitat extraordinària que, al seu torn, justifica el 
recurs al Decret llei; Atès que l’article 5.2 de la Direc-
tiva 2010/64/UE estableix la necessitat que els estats 
membres potenciïn la creació de registres de traduc-
tors i intèrprets independents degudament qualificats, 
com a forma de garantir la qualitat de la intermediació 
lingüística en els processos penals; Vist que correspon 
a les comunitats autònomes amb competències assu-
mides en matèria de justícia crear i regular, en el seu 
àmbit territorial, el Registre de traductors i intèrprets 
i establir els requisits que estimin convenients; Per tot 
això, en ús de l’autorització concedida per l’article 64 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta del 
conseller de Justícia i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1.1. Aquest Decret llei té per objecte crear i regular el 
Registre de traductors i intèrprets judicials per a la se-
va actuació davant els òrgans judicials amb seu a Ca-
talunya, com també establir els criteris generals i els 
requisits mínims d’accés al Registre.

1.2. El Registre de traductors i intèrprets judicials està 
a disposició dels òrgans judicials amb seu a Catalu-
nya. També serà accessible a les autoritats de la inves-
tigació, en el decurs de la investigació policial o del 
Ministeri Fiscal, com també als advocats o advocades 
que intervinguin en qualsevol tràmit del procés.

1.3. Les disposicions d’aquest Decret llei són aplica-
bles als procediments davant els òrgans judicials amb 
seu a Catalunya.

Article 2. Finalitats

Són finalitats d’aquest Decret llei:

a) Desenvolupar un sistema d’informació que possibi-
liti l’accés a la base de dades on romandran les dades 
actualitzades dels traductors i intèrprets que s’hagin 
inscrit en el Registre.
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b) Fomentar la idoneïtat de la interpretació i traduc-
ció dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret llei, mit-
jançant la incorporació al Registre d’aquelles persones 
que puguin acreditar un coneixement adequat de l’idi-
oma per a la interpretació i traducció judicial, que per-
meti garantir l’equitat del procés.

Capítol II. Registre de traductors i intèrprets 
judicials

Article 3. Creació del Registre

3.1. Es crea el Registre de traductors i intèrprets judici-
als que s’adscriu al departament competent en matèria 
de justícia, mitjançant la unitat directiva de Relacions 
amb l’Administració de justícia, que en serà responsa-
ble. La seva implementació i gestió correspon al ma-
teix departament en la forma que aquest determini, 
per compte propi o d’altri.

3.2. El Registre de traductors i intèrprets judicials es 
dotarà d’un sistema d’informació, la finalitat del qual 
serà permetre la gestió pròpia del Registre, permetent 
la inscripció dels traductors i intèrprets que desitgin 
desenvolupar la seva tasca en l’àmbit de l’Administra-
ció de justícia, així com l’establiment dels canals te-
lemàtics necessaris que permetin la interoperabilitat 
amb els òrgans judicials de Catalunya i la resta d’ope-
radors jurídics que intervinguin en qualsevol tràmit 
del procés.

3.3. Les inscripcions al Registre tenen naturalesa me-
rament declarativa.

Article 4. Funcions del responsable del fitxer 
automatitzat del Registre de traductors i 
intèrprets judicials

Corresponen al responsable del fitxer automatitzat les 
funcions següents:

a) Integrar al Registre les dades que figuren a l’annex 1, 
referides als traductors i intèrprets inclosos en l’àmbit 
d’aplicació d’aquest Decret llei. Al Registre de traduc-
tors i intèrprets judicials no hi pot figurar cap dada rela-
tiva a la ideologia, la creença, la religió, l’origen racial, 
la salut ni l’orientació sexual dels traductors i intèrprets.

b) Facilitar l’accés de les autoritats judicials, policials 
i dels advocats i advocades a les dades del Registre.

c) Realitzar l’explotació estadística de les dades.

Article 5. Comunicació de dades

La comunicació de les dades al Registre l’ha de fer el 
traductor i intèrpret com a persona interessada, mit-
jançant l’enviament telemàtic, amb la periodicitat que 
s’estableixi, de fitxers electrònics, en aquells casos en 
què les aplicacions informàtiques no permetin la sin-
cronització directa.

Article 6. Accés a les dades

Els traductors i intèrprets tenen accés a les dades de la 
seva titularitat que hagin estat comunicades al Registre 
de traductors i intèrprets judicials, amb efectes mera-
ment informatius. Els drets de rectificació, cancel·lació 
i oposició sobre aquestes dades s’han d’exercir davant 
de l’òrgan administratiu responsable del Registre.

Article 7. Tractament de dades

En el tractament de les dades personals que conté el 
Registre es garanteix el compliment estricte de les 
condicions que estableix la legislació sobre protecció 
de dades de caràcter personal i la normativa que la 
desplega, així com la legislació d’estadística de Cata-
lunya i la normativa que la desplega.

Article 8. Inscripció al Registre

8.1. Al Registre de traductors i intèrprets judicials s’hi 
poden inscriure:

A) Els traductors i intèrprets titulats que estiguin en 
possessió d’alguna de les següents titulacions o habi-
litacions:

a) Títol de traductor-intèrpret jurat.

b) Títol de llicenciat o, si escau, de grau en traducció i 
interpretació.

c) Certificat, títol o diploma que acrediti el coneixe-
ment de la llengua equivalent al nivell C1 del Marc 
Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal acredi-
tar que s’està en possessió de la corresponent convali-
dació o de la credencial que acrediti, si escau, l’homo-
logació.

B) Els traductors i intèrprets que, sense estar en pos-
sessió de cap les titulacions previstes a l’apartat anteri-
or, acreditin el coneixement de l’idioma mitjançant la 
presentació d’alguna de la següent documentació:

a) Certificat, títol o diploma que acrediti el nivell de 
coneixement de la llengua inferior a C1 del Marc Eu-
ropeu Comú de Referència per a les Llengües.

b) Titulació oficial referida a estudis cursats en l’idio-
ma objecte de registre.

c) Acreditació de la nacionalitat corresponent a l’idio-
ma objecte de registre.

d) Certificat expedit per un organisme oficial on consti 
el coneixement de l’idioma objecte de registre.

e) Acreditació de l’experiència professional en la tasca 
d’interpretació o traducció.

8.2. Les titulacions s’han d’acreditar en la forma esta-
blerta a l’annex 2.

8.3. En tots els casos s’ha de presentar una declaració 
jurada on consti la veracitat de les dades comunicades 
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sota l’advertiment que, en cas que es comprovi alguna 
falsedat, el traductor o l’intèrpret serà exclòs del Re-
gistre.

La falta o falsedat inicial o sobrevinguda d’algun dels 
requisits exigits per formar part dels registres regulats 
és causa d’exclusió.

En el cas que es consideri necessari, es poden efectuar 
proves per comprovar el coneixement d’aquests idiomes.

8.4. El Registre de traductors i intèrprets judicials ha 
de tenir en compte i incloure els llenguatges per a per-
sones amb disfuncions auditives, de la parla i visuals.

8.5. En el Registre es poden recollir altres coneixe-
ments, referits a l’ordenament jurídic, tècniques d’inter-
pretació, terminologia, normes deontològiques o si-
milars. Aquests coneixements han de ser proporcionats 
i adequats a les tasques a desenvolupar i als diferents 
idiomes, i es poden establir com a requisit o informació 
addicional, en funció de l’idioma de què es tracti.

Article 9. Coneixement dels idiomes oficials de 
Catalunya

Els traductors i intèrprets que vulguin inscriure’s al 
Registre de traductors i intèrprets judicials han d’acre-
ditar el coneixement de les llengües oficials de Cata-
lunya. L’acreditació del coneixement pot fer-se mitjan-
çant qualsevol de les següents opcions:

a) Titulacions oficials emeses per les autoritats com-
petents on consti el nivell de coneixement de l’idioma. 
Les titulacions s’han d’acreditar en la forma establerta 
a l’annex 2.

b) Gaudir de la condició política de català.

c) Acreditació de la nacionalitat espanyola o d’un al-
tre Estat on es parli alguna de les llengües oficials de 
Catalunya.

d) Certificat expedit per un organisme oficial on consti 
el coneixement de l’idioma.

e) Titulació oficial referida a estudis cursats en l’idio-
ma oficial.

f) Acreditació de l’experiència professional en la tasca 
d’interpretació o traducció en l’idioma oficial.

En el cas que es consideri necessari es poden efectuar 
pro ves per comprovar el coneixement d’aquests idiomes.

Disposició addicional

El departament competent en matèria de justícia ha 
de promoure, en col·laboració amb el Consell Gene-
ral del Poder Judicial i el Ministeri de Justícia, en els 
casos en què correspongui, la formació sobre les par-
ticularitats de la comunicació amb l’ajuda d’intèrpret 
per garantir una comunicació efectiva i eficaç, espe-
cialment amb relació als processos penals. La forma-

ció ha d’anar adreçada a jutges, fiscals, secretaris ju-
dicials i la resta del personal de l’Administració de 
justícia.

Disposicions finals

Primera. Desplegament

S’autoritza la persona titular del departament compe-
tent en matèria de justícia perquè dicti els actes i les 
disposicions reglamentàries que es considerin neces-
sàries per al desplegament d’aquest Decret llei.

Segona. Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
aplicable aquest Decret llei cooperin al seu compli-
ment i que els tribunals i les autoritats als quals perto-
qui el facin complir.

Barcelona, 23 de desembre de 2014

Artur Mas i Gavarró Germà Gordó i Aubarell
President de la Generalitat Conseller de Justícia

Annex 1. Conjunt mínim de dades

Dades identificatives

NIF/NIE/Passaport.
Cognoms i nom.
Data de naixement.
Sexe.
Lloc de naixement.
Localitat.
Província.
País.
Nacionalitat.
Codi postal del lloc de residència.
Fax.
Adreça electrònica.
Dades professionals i d’exercici:
Titulació, any i lloc de formació.
Modalitat (intèrpret o traductor).
Coneixement dels idiomes oficials.
Idiomes a traduir/interpretar.
Àmbit territorial d’actuació:
Disponibilitat.
Altres coneixements.

Annex 2. Acreditació de les titulacions

L’acreditació de la titulació per a la inscripció al Registre, 
s’ha de fer aportant alguna de la documentació següent:

Traductor-intèrpret jurat

Títol lliurat pel Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació.
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Títol emès per la Comunitat Autònoma de Galícia (De-
cret 267/2002, de 13 de juny, pel qual es regula l’habi-
litació professional per a la traducció i la in terpretació 
jurada d’altres llengües al gallec, i viceversa).

Títol emès per la Comunitat Autònoma del País Basc 
(Decret 88/2009, de 21 d’abril, sobre habilitació de 
traductors e intèrprets jurats).

Estar inclòs a la llista dels traductors-intèrprets jurats 
que confecciona el Ministeri d’Afers Exteriors i Coo-
peració.

Estar inclòs al Registre de professionals de la traduc-
ció i la interpretació jurades que disposa la Direcció 
General de Política Lingüística.

Estar inclòs en altres registres equivalents, o llistes, 
d’una altra comunitat autònoma o Estat membre de la 
Unió Europea.

Títol universitari en traducció i interpretació

Títol oficial (grau, màster, doctorat) lliurat per la uni-
versitat corresponent, així com el certificat correspo-
nent on consti les llengües de traducció directa.

Títol oficial d’idiomes

Títol, certificat o diploma de qualsevol de les escoles 
oficials d’idiomes, amb la indicació de nivell de conei-
xement equivalent del Marc Europeu Comú de Refe-
rència per a les Llengües.

Títols estrangers d’educació superior

Resolució d’homologació formalitzada mitjançant cre-
dencial expedida per la Subdirecció General de Tí-
tols i Reconeixement de Qualificacions del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport.

Títols i graus acadèmics de postgrau universitari

Resolució d’homologació dictada pel rector de la uni-
versitat corresponent.

Títols i estudis estrangers en ensenyaments no univer-
sitaris

Resolució d’homologació i convalidació dictada pel 
Departament d’Ensenyament.

Titulació del llenguatge de signes

Títol de grau superior en interpretació de llenguatge 
de signes o equivalent.

Titulació dels idiomes oficials

Català. Títols, diplomes i certificats equivalents als 
certificats de coneixements de català de la Direcció 
General de Política Lingüística, d’acord amb l’Ordre 
VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC 5511, de 
23.11.2009), modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 
12 d’abril (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010), amb la in-

dicació de nivell de coneixement equivalent del Marc 
Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Castellà. Títols, diplomes i certificats on consti el co-
neixement de castellà, amb la indicació de nivell de 
coneixement equivalent del Marc Europeu Comú de Re-
ferència per a les Llengües.

Antecedents del Decret llei

1. Decret llei pel qual es crea el Registre de traductors 
i intèrprets judicials per a la seva actuació davant els 
òrgans judicials amb seu a Catalunya.

2. Informe justificatiu (article 38.3 de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat 
i del Govern).

3. Escrit d’observacions que formula el Departament 
d’Ensenyament.

4. Comunicació a la Secretaria de Govern de l’inici de 
la tramitació del Projecte de decret llei (article 38.3 
de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern).

5. Informe jurídic.

6. Nota relativa a les observacions formulades pel De-
partament d’Ensenyament i per l’Assessoria Jurídica 
del Departament de Justícia al projecte de decret llei.

7. Nota en relació amb les observacions formulades per 
l’Oficina del Govern en data 18 de desembre de 2014 
al Projecte de decret llei pel qual es crea el Registre de 
traductors i intèrprets judicials per a la seva actuació 
davant els òrgans judicials amb seu a Catalunya.

8. Informe econòmic de la Secretaria de Relacions 
amb l’Administració de Justícia.

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

N. de la R.: Els antecedents del Decret llei poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.
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Decret llei 9/2014, del 30 de desembre, de me
sures urgents en matèria de personal
Tram. 203-00019/10

Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
Reg. 100116 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 31.12.2014

Acord: La Presidència del Parlament ha pres conei-
xement del Decret llei 9/2014, de 30 de desembre, de 
mesures urgents en matèria de personal, publicat al 
DOGC 6780, i ha manifestat que el termini de 30 dies 
perquè el Parlament el controli pel procediment que 
estableix l’article 136 del Reglament del Parlament 
s’inicia el 2 de gener de 2015.

A la Mesa del Parlament

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

Certifico:

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

«A proposta de la vicepresidenta del Govern i del con-
seller d’Economia i Coneixement, s’aprova el Projecte 
de decret llei de mesures urgents en matèria de perso-
nal.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na el 30 de desembre de 2014.

Decret llei 9/2014, de 30 de desembre, de 
mesures urgents en matèria de personal

El president de la Generalitat de Catalunya,

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha apro-
vat i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix 
l’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent

Decret llei

Preàmbul

Atès que el Projecte de llei de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya per al 2015 no serà aprovat dins 
de l’exercici pressupostari 2014, cal anticipar de ma-
nera urgent algunes mesures ja previstes al projecte de 
Llei actualment en tramitació parlamentària.

Atesa la decidida voluntat del Govern de restablir les 
condicions retributives del personal per a l’exerci-
ci 2015 afectades per la Llei 1/2014, del 27 de gener, 

de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2014, i de conformitat amb el Decret 166/2014, de 23 
de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’apli-
cació de la pròrroga dels pressupostos de la Generali-
tat de Catalunya per al 2014, mentre no entrin en vi-
gor els del 2015, i s’aprova la regulació de la pròrroga 
pressupostària, es fa necessària l’aprovació d’aquest 
Decret llei d’acord amb el que segueix. Aquest Decret 
llei no implica augment de despesa atesa la reducció 
equivalent d’altres partides.

La Llei 1/2014, del 27 de gener, estableix als seus arti-
cles 28.2 i 33 una mesura general de reducció retribu-
tiva i, en la disposició addicional cinquena, la reducció 
de la jornada dels llocs de treball ocupats per personal 
interí en un 15%.

El fet que, en virtut de la pròrroga pressupostària, ha-
gin de continuar aplicant-se les mesures de reducció 
retributiva i de reducció de la jornada del personal 
interí previstes per al 2014 generarien, per al perso-
nal interí, el manteniment de la reducció de jornada 
i horari el mes de gener de 2015 i, per a determinats 
col·lectius, com el personal al servei de les universitats 
públiques catalanes i el personal al servei de l’Admi-
nistració de Justícia, una incidència directa i immedia-
ta en les seves retribucions des del primer de gener de 
2015; circumstància que és urgent i necessari corre-
gir, atesa la diferència de tractament que es produiria 
amb la resta de col·lectius subjectes a les disposicions 
pressupostàries en matèria de personal. Així mateix, 
aquestes mesures correctives no permeten la seva im-
plementació mitjançant la normativa reglamentària i 
requereixen, per tant, l’aprovació d’una norma amb 
rang de llei.

Concorren motius suficients per justificar la urgència i 
la necessitat per a l’aprovació amb caràcter immediat 
de la norma que, per raons no previsibles, requerei-
xen d’una acció normativa immediata que en aquest 
cas no s’aconsegueix amb la tramitació legislativa nor-
mal o per la tramitació d’urgència de les lleis atès que 
ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2015, als efectes 
de no afectar les nòmines dels empleats i empleades 
públiques.

Aquest Decret llei es presenta en un article i dues dis-
posicions finals, la segona de les quals permet la seva 
entrada en vigor amb efectes l’1 de gener de 2015, da-
ta en què també entra en vigor el període de pròrroga 
pressupostària.

Per tot això, en ús de l’autorització concedida en 
l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a 
proposta de la vicepresidenta del Govern i del con-
seller d’Economia i Coneixement, i d’acord amb el 
Govern,
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Decreto: 

Article únic

Resten sense efecte, per a l’exercici 2015, les mesures 
previstes a la Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 que 
disposen, d’una banda, la reducció de les retribucions 
del personal en un import equivalent a una paga ex-
traordinària i, d’altra banda, la reducció en un 15% de 
la jornada dels llocs de treball ocupats per personal 
interí.

Disposicions finals

Primera

S’habilita el conseller competent en matèria d’econo-
mia i finances per autoritzar les modificacions neces-
sàries per al compliment del que s’estableix en aquesta 
norma.

Segona

Aquest Decret llei entra en vigor l’1 de gener de 2015.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquest Decret llei cooperin en el seu com-
pliment i que els tribunals i les autoritats als quals per-
toqui el facin complir.

Barcelona, 30 de desembre de 2014

Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de 
Catalunya

Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixe-
ment

Antecedents del Decret llei

1. Decret llei de mesures urgents en matèria de per-
sonal.

2. Projecte de Decret llei de mesures urgents en matè-
ria de personal.

3. Informe justificatiu (article 38.3 de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat 
de Catalunya).

4. Certificat de realització dels tràmits sindicals cor-
responents a l’empara de la normativa sobre negocia-
ció col·lectiva, participació i determinació de les con-
dicions de treball dels empleats públics.

5. Certificats de la Comissió de Retribucions i Despe-
ses de Personal del Consell per a l’impuls i l’Ordena-
ció de la Reforma de l’Administració.

6. Informe econòmic de la Direcció General de Pres-
supostos.

7. Informe jurídic de l’Assessoria Jurídica del Depar-
tament de Governació i Relacions Institucionals.

N. de la R.: Els antecedents del Decret llei poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 96248 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 17.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 96248)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Fer les gestions oportunes per tal mantenir l’activi-
tat de Grup NeoElectra a la Vall d’Aran i preservar el 
major nombre de llocs de treball possibles.»

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

Esmenes presentades
Reg. 96249 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 17.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 96249)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

De refosa dels punts 1 i 2

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a fer complir a l’empresa Endesa Distri-
bución SL el temps de resposta en cas d’interrupció de 
sub ministrament així com la resta de paràmetres de qua-
litat del subministrament d’energia elèctrica reglamen-
tàriament establerts a les localitats de Blanes, Lloret 
de Mar, Tossa de Mar i Llagostera.»

Proposta de resolució sobre els crèdits ràpids
Tram. 250-01326/10

Esmenes presentades
Reg. 96250; 96329 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 17.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 96250)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Difondre els mecanismes existents per tal d’evitar abu-
sos en les condicions dels anomenats “crèdits ràpids”.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 96329)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Addició al punt 1

«1. Establir els mecanismes necessaris per tal d’evitar 
abusos en les condicions dels anomenats “crèdits rà-
pids” i vulneracions dels drets dels consumidors.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

Modificació del punt 2

«2. Crear un registre de tots els operadors de “crèdits 
ràpids” i incrementar els recursos de les inspeccions 
per a la defensa dels drets dels consumidors.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

«3. Establir normatives d’informació obligatòria als 
consumidors sobre els costos i els possibles riscos en 
els que incorren quan contracten aquests crèdits.»
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Proposta de resolució sobre l’aportació eco
nòmica en concepte de lloguer per a garantir 
la viabilitat del jutjat de pau de Sant Esteve 
Sesrovires
Tram. 250-01351/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98121; 98523).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució de condemna de les 
actuacions de la Brigada d’Informació de la 
policia de l’Estat amb relació als jutges i ma
gistrats partidaris del dret a decidir
Tram. 250-01352/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98122; 98524).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola El Cal
derí, de Caldes de Montbui
Tram. 250-01353/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 98123).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada i el 
tractament de les terres contaminades del 
parc del Nord, de Sabadell
Tram. 250-01354/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98124; 98525).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució de solidaritat amb el 
Parlament i el Govern de les Illes Canàries 
amb relació a la convocatòria d’una consul
ta sobre les prospeccions petrolíferes a les 
costes canàries
Tram. 250-01355/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98125; 98526).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atac contra els 
sistemes informàtics de la Generalitat du
rant la jornada del 9 de novembre
Tram. 250-01356/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98126; 98527).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la licitació pú
blica del servei d’atenció i gestió de truca
des d’urgència 112
Tram. 250-01357/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98127; 98528).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el sanejament 
del dèficit del Consorci Sanitari del Maresme
Tram. 250-01358/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98128; 98529).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el Projecte 1714 
a l’Escola Pia de Calella
Tram. 250-01359/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98129; 98530).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació dels 
parcs científics i tecnològics
Tram. 250-01360/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98130; 98531).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de vi
gilància diària del CAP Constantí
Tram. 250-01361/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98131; 98532).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el preu de les 
guàrdies mèdiques
Tram. 250-01362/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98132; 98533).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada del 
decret de creació del Consell Social de la 
Cultura
Tram. 250-01363/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98133; 98534).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’una passarel·la i d’un pas de vianants a la 
carretera C58 al pas per Vacarisses
Tram. 250-01364/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98134; 98535).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Resolució 741/X, sobre les mesures per 
a evitar l’intrusisme en l’àmbit del transport 
de persones
Tram. 250-01365/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 98135).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un 
pla estratègic de salut mental
Tram. 250-01366/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98139; 98536).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del grup Neoelectra i sobre l’aplicació del 
Fons europeu agrícola de desenvolupament 
rural
Tram. 250-01367/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98140; 98537).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aeròdrom 
d’Alfés
Tram. 250-01368/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98141; 98538).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les unitats de 
seguretat ciutadana dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01369/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98142; 98539).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe jurídic sobre la licitació del ser
vei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 
112 a l’Hospitalet de Llobregat i Reus
Tram. 250-01370/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98143; 98540).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els operadors 
de llançadora de projectils viscoelàstics 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01371/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98144; 98541).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el Servei de Ci
rurgia Cardíaca de l’Hospital Josep Trueta, 
de Girona
Tram. 250-01372/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98145; 98542).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un túnel a la carretera C14 entre Organyà 
i Montan de Tost
Tram. 250-01373/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98147; 98543).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el grup Ficosa
Tram. 250-01374/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98146; 98544).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació 
a la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
de dos informes sobre els projectes de pilo
tatge i el procés de generalització del servei 
comunitari
Tram. 250-01375/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 98148).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la comissaria 
dels Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní 
d’Anoia
Tram. 250-01376/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98149; 98545).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les unitats d’in
vestigació del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01377/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98150; 98546).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la restitució de 
les aportacions econòmiques municipals 
per a la construcció d’un institut a Castell
defels
Tram. 250-01378/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98151; 98547).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la carretera 
C26 entre Ripoll i Berga
Tram. 250-01379/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98152; 98548).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un protocol per a garantir les necessitats 
alimentàries dels alumnes de secundària que 
no disposen de servei de menjador escolar
Tram. 250-01380/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98153; 98549).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’ús de les llen
gües oficials en els processos electorals i 
participatius
Tram. 250-01381/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 98136).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la tramitació 
del Pla rector d’ús i gestió de l’àmbit marí del 
Parc Natural del Cap de Creus
Tram. 250-01382/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 98137).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reorganit
zació de diverses estructures sanitàries del 
Vallès Occidental
Tram. 250-01383/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 98138; 98550).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2014 al 15.01.2015).
Finiment del termini: 16.01.2015; 09:30 h.

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la venda al fons d’inversió 
Ardian de la participació de BTG Pactual a 
Túnels Barcelona Cadí
Tram. 311-01988/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97855 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 19.12.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Com valora el govern, i quina opinió li mereix, el 
fet que la companyia d’inversions de capital brasiler 
BTG Pactual hagi venut la seva participació del 65% 
a la companyia Túnels Barcelona Cadí SA., adjudica-
tària de l’explotació dels Túnels de Vallvidrera i del 
Cadí, –anteriorment titularitat de l’empresa pública 
de la Generalitat Tabasa–, al fons de inversió francès 
 Ardian por 146 milions de euros?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el preu de la venda al fons 
d’inversió Ardian de la participació de BTG 
Pactual a Túnels Barcelona Cadí
Tram. 311-01989/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97856 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 19.12.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Com valora el govern, i quina opinió li mereix, el 
fet que que el preu d’aquesta operació –venda del 65% 
dels drets de concessió–, s’ha fet per un preu real 2,46 
vegades superior al que es va pagar per la participació 
de dita companyia en l’adjudicació, al costat d’Abertis, 
fa tot just dos anys?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris per a adjudicar 
l’explotació dels túnels de Vallvidrera i del 
Cadí a Túnels Barcelona Cadí pel cànon ini
cial que es va fixar
Tram. 311-01990/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97857 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 19.12.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 

la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins criteris i quines consideracions d’oportunitat 
i de preservació dels interessos públics va aplicar el 
govern a finals del 2012 per adjudicar directament a la 
nova societat a la companyia Túnels Barcelona Cadí 
sa, creada «ad hoc» per Abertis (65%) amb BTG Pac-
tual (35%) companyia Abertis, l’explotació del conjunt 
dels actius i rendiments dels túnels de Vallvidrera i del 
Cadí per un cànon inicial de sols 294 milions d’euros?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals va ac
ceptar una oferta inferior a la inicialment cal
culada per a adjudicar l’explotació dels tú
nels de Vallvidrera i del Cadí
Tram. 311-01991/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97858 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 19.12.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Per quin motiu el govern de la Generalitat –que ha-
via previst un primer pagament 310 milions d’euros i 
120 milions d’euros més durant els 25 anys que durés 
la concessió– va acceptar una oferta sensiblement in-
ferior a la inicialment calculada i dues vegades i mitja 
inferior al valor real del mercat, per adjudicar directa-
ment l’explotació del conjunt dels actius i rendiments 
dels túnels de Vallvidrera i del Cadí?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA



31 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 471

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el valor real dels actius de 
Tabasa i Túnels del Cadí el 2012
Tram. 311-01992/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97859 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 19.12.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin era el valor real dels actius de Tabasa i Túnels 
del Cadí el 2012, segons els balanços, auditories i va-
loracions efectuades en aquell moment?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el valor real dels actius de 
Tabasa i Túnels del Cadí el 2014
Tram. 311-01993/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97860 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 19.12.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– A la vista del preu pel que PTG Pactual ha venut el 
35% de la seva participació en la concessió, quin con-
sidera el govern que és el valor actual i real –a finals 
2014– dels actius de Tabasa i Túnels del Cadí, cedits en 
concessió a la companyia Túnels Barcelona Cadí SA?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el fet que els actius i els ren
diments de Tabasa i Túnels del Cadí tinguin 
un valor més elevat el 2014 que quan es va 
fer la concessió
Tram. 311-01994/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97861 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 19.12.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Com explica el govern que els actius i rendiments 
de Tabasa i Túnels del Cadí, que va concessionar de 
forma directa a Túnels Barcelona Cadí SA, estigui ara 
valorats –2014–, en el mercat com a mínim 2,46 ve-
gades més que el valor pels que els va concessionar?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el possible perjudici per al 
patrimoni i les finances de la Generalitat del 
fet que els actius i els rendiments de Tabasa 
i Túnels del Cadí tinguin un valor més elevat 
el 2014 que quan es va fer la concessió
Tram. 311-01995/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97862 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 19.12.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Considera, o no, el govern que a la vista del fet 
objectiu que els actius i rendiments de Tabasa i Tú-
nels del Cadí, que va concessionar de forma directa 
a Túnels Barcelona Cadí SA, estigui ara valorats ara 
–2014–, en el mercat com a mínim 2,46 vegades més 
que el valor pels que els va concessionar posa de ma-
nifest que amb la concessió del 2012 es va produir un 
greu perjudici al patrimoni públic i a les finances de 
la Generalitat?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la informació donada per 
BTG Pactual relativa a la venda de la parti
cipació que té a l’empresa que gestiona els 
túnels de Vallvidrera i del Cadí
Tram. 311-02004/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98119 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 19.12.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Ha estat informat prèviament el Govern per part del 
banc brasiler BTG Pactual de la venda de la seva par-
ticipació en l’empresa que gestiona els peatges dels tú-
nels de Vallvidrera i del Cadí?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la venda de la participació 
que BTG Pactual té a l’empresa que gestio
na els túnels de Vallvidrera i del Cadí
Tram. 311-02005/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98120 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 19.12.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Com valora el Govern que el banc brasiler BTG Pac-
tual hagi venut la seva participació en l’empresa que ges-
tiona els peatges dels túnels de Vallvidrera i del Cadí?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de trucades re
budes al servei d’emergències 112 del 2012 
ençà
Tram. 311-02008/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99145 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin ha estat el nombre de trucades que ha gestionat 
el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 Catalunya en l’any 2012, 2013 i 2014, desglossat 
per anys?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la tecnologia del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 per a filtrar l’accés del ciutadà al 112
Tram. 311-02009/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99146 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-

bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins són els mètodes tecnològics que utilitza el 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya (CAGTU) per a filtrar i limitar o restringir 
l’accés del ciutadà al 112?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el contacte amb el servei 
d’emergències 112 des d’un nucli urbà
Tram. 311-02010/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99147 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Per quines raons un ciutadà des de nucli urbà sovint 
no pot contactar amb el 112, quan les trucades d’emer-
gència han de ser accessibles a tothom?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les raons de la disminució de 
les trucades al servei d’emergències 112
Tram. 311-02011/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99148 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Per quines raons es produeix l’alarmant disminució 
de trucades al 112, considerant el volum de població i 
extensió del territori a Catalunya, en comparativa amb 
els 112s de la resta de l’Estat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el temps d’espera des que 
es fa una trucada al servei d’emergències 
112 fins que és atesa per un operador
Tram. 311-02012/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99149 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el temps d’entrada de la trucada des què el 
ciutadà marca fins que li respon un operador un ope-
rador físic –especificant nombre de contestadors auto-
màtics i desviadors de trucades, temps d’espera artifi-

cial introduït– i el temps real per tipologia d’incident 
en la qual es gestiona l’emergència del servei 112?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el funcionament del disposi
tiu de telecomunicacions anomenat «nacio
nal 112 roaming»
Tram. 311-02013/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99150 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Funciona correctament el dispositiu de telecomuni-
cacions que s’anomena «nacional 112 roaming» i que 
fa que quan el trucant no disposa de cobertura pròpia 
del seu operador, es connecti a qualsevol altra opera-
dor disponible de la xarxa mòbil nacional?

– En aquests casos, el trucant de Catalunya pot accedir 
al 112 sense problemes?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les zones sense cobertu
ra de telefonia per a contactar amb el ser
vei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112
Tram. 311-02014/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99151 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quantes i quines zones a Catalunya es troben actu-
alment sense cobertura de cap operador de telefonia 
per poder contactar amb el servei del Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 
(CAGTU)?

– Quin és el cost dels postes instal·lats per a la senyalit-
zació de les zones de cobertura rural i urbana, i motiu 
per la seva instal·lació?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la recomanació del Cen
tre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn
cia 112 de trucar al 112 des de línies fixes de 
telèfon
Tram. 311-02015/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99152 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Recomana el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (CAGTU) trucar al 112 des 
de línies fixes?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la integració de la resta de 
números d’emergència al 112
Tram. 311-02016/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99153 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és la progressió prevista la integració al 112 
de la resta de números d’emergència: 092, 080, etc?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les trucades no ateses i el 
funcionament del servei del Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112 els dies 
8,9 i 10 de desembre de 2014 a Barcelona i a 
Reus (Baix Camp)
Tram. 311-02017/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99154 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quantes trucades no van ser ateses pel Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112, des-
glossat pel centre de Barcelona i el de Reus, els passats 
dies 8, 9 i 10 de Desembre de 2014?

– Quin dispositiu especial hi havia previst al servei 
112 davant de l’activació del pla Procicat?

– Hi van haver problemes tecnològics el dia 9?

– Descripció i temps de resolució de les incidències 
tècniques.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la tecnologia, l’equipament i 
el cost del servei del Centre d’Atenció i Ges
tió de Trucades d’Urgència 112 a Reus (Baix 
Camp) i a l’Hospitalet de Llobregat (Barce
lonès)
Tram. 311-02018/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99155 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és l’actual tecnologia i equipament amb els 
què treballa el servei 112 i cost de cada apartat: te-
lefonia, maquinari, programari, ofimàtica, tant en el 
centre de Reus com el de l’Hospitalet i altres seus re-
dundants pel manteniment d’unitats de backup, recu-
peració d’informació i operativa d’emergència?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el calendari i els mitjans 
previstos per a l’adaptació tecnològica de la 
rebuda automàtica de trucades «ecall» al 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur
gència 112
Tram. 311-02019/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99156 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.



31 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 471

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 41

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el calendari i mitjans previstos per l’adap-
tació tecnològica d’implantació del dispositiu tec-
nològic per rebre trucades automàtiques e-Call. 
(COM(2009)0434) segons proposta de la Resolució 
del Parlament Europeu (2012/2056(INI) en el Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Cata-
lunya (CAGTU)?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions amb relació al 
Programa tecnològic per al futur del servei 
d’emergències 112
Tram. 311-02020/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99157 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines són les previsions del Govern envers el Pro-
grama tecnològic pel futur del servei 112?

– Quin calendari previst hi ha per la recepció d’avisos 
mitjançant les noves eines de missatgeria electrònica, 
xarxes socials, aplicacions mòbils dedicades i localit-
zació automàtica del trucant (AML, A-GNSS...) en el 
112?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el protocol d’actuació i l’es
tandardització de procediments, l’homolo
gació i l’harmonització europea del servei 
d’emergències 112
Tram. 311-02021/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99158 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el protocol actual d’actuació del 112? Qui-
na previsió d’estandardització de procediments, ho-
mologació i harmonització europea (ESENET) té el 
Govern?

– Quin ha estat el procediment oficial d’aprovació dels 
protocols i d’actuació utilitzats actualment?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els problemes de la base de 
dades del Centre d’Atenció i Gestió de Tru
cades d’Urgència 112
Tram. 311-02022/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99159 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quins són els problemes actuals existents de la ba-
se de dades el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (CAGTU)?

– Quin és el termini previst per tenir operativa una ba-
se de dades actualitzada, àgil i funcional, en català, 
amb la informació integrada i actualitzada de tots els 
abonats de les diferents empreses operadores de tele-
fonia?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost de la cessió de les 
dades d’abonats de les operadores de tele
fonia al Centre d’Atenció i Gestió de Truca
des d’Urgència 112
Tram. 311-02023/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99160 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el cost pel Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 Catalunya (CAGTU) de la cessió 
de les dades d’abonats per part de les operadores de 
telefonia?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el termini previst per a dis
posar d’un sistema de localització geogràfi
ca actualitzat i àgil al Centre d’Atenció i Ges
tió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-02024/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99161 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Donat que es treballa actualment en el Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalu-
nya (CAGTU) amb un sistema de localització geogrà-
fica amb dades obsoletes, quin és el termini previst per 
disposar d’un sistema de localització geogràfica actu-
alitzat i àgil?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió del Centre d’Aten
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de 
revisar o d’adaptar el programari de gestió 
Sèneca
Tram. 311-02025/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99162 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Té previst el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 una revisió o adaptació del programari 
de gestió Sèneca?

– Quan serà operativa? Quin és el seu cost?

– Compleix la normativa de riscos laborals?

– És un nou programari adaptat a les necessitats ac-
tuals de la operativa, i resol els problemes endèmics 
existents?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost del manteniment del 
programari Sèneca del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-02026/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99163 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el cost del manteniment del programari Sè-
neca del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112?

– Quina empresa externa gestiona el manteniment ac-
tualment?

– Quin és el cost, la durada i acotacions del esmentat 
contracte de manteniment?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el cost de la creació de 
l’arbre de codis integrat al programari Sène
ca del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112
Tram. 311-02027/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99164 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Funcionalitat, efectivitat i conveniència del arbre de 
tipificacions actual. Quina és (va ésser) la despesa eco-
nòmica addicional per a la confecció del mencionat ar-
bre de codis integrat al programari Sèneca.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la formació en emergències 
dels coordinadors i supervisors del servei 
d’emergències 112 i el programa de forma
ció continuada dels gestors d’operacions
Tram. 311-02028/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99165 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina formació específica en emergències tenen els 
coordinadors i supervisors del servei 112 en funció del 
càrrec que ocupen?
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– Quina és la descripció del programa previst de for-
mació continuada general en emergències dels gestors 
d’operació del 112 i quin és el pressupost específic as-
sociat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’aplicació de l’article 18 
del conveni col·lectiu del sector de contact 
center en la licitació del servei d’emergèn
cies 112
Tram. 311-02029/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99166 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Perquè es decideix aplicar l’art. 18 del Conveni Call 
Center en la recent licitació del servei quan hi ha 9 
sentències judicials vinculades directament a 112 que 
reconeixen la subrogació del personal amb l’art. 44 de 
l’E.T?

– De qui és responsabilitat dins el Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 
(CAGTU) aquesta decisió?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la situació de la licitació del 
servei d’emergències 112
Tram. 311-02030/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99167 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Donades les queixes presentades en la recent licita-
ció del servei telefònic 112, en quina situació es troba 
actualment aquesta licitació?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la idoneïtat que el personal 
especialitzat d’atenció del servei d’emergèn
cies 112 es regeixi pel conveni de màrque
ting telefònic
Tram. 311-02031/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99168 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Respecte a la gestió del Govern del el Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 
(CAGTU), considera que es apropiat per una central 
d’emergències de gestió crítica que el seu personal es-
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pecialitzat d’atenció es regeixi pel Conveni de Tele-
marketing?

– Quins canvis o millores laborals hi han previstos a 
curt termini?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el millorament de les condi
cions de treball del centre de servei d’emer
gències 112 de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 311-02032/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99169 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina previsió de millora hi ha en les condicions de 
treball actuals del centre de l’Hospitalet de Llobregat 
(riscos laborals, mobiliari ergonòmic, higiene i segu-
retat, condicionament ambiental, correcció de defectes 
del edifici, etc)?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les licitacions en curs i les 
previstes del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-02033/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99170 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines són les properes licitacions en curs i previstes 
per 2015 i 2016, del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència i Emergència (CAGTU) del Depar-
tament d’Interior, indicant objecte i preu aproximat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la despesa feta per les ex
ternalitzacions i contractacions del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 del 2009 ençà
Tram. 311-02034/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99171 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és la despesa efectuada de les externalitzaci-
ons i contractacions del el Centre d’Atenció i Gestió de 



31 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 471

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 46

Trucades d’Urgència 112 Catalunya (CAGTU) des de 
2009 fins a l’actualitat, desglossat per exercicis?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions d’emplaçament 
del centre operatiu del Barcelonès del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-02035/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99172 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines són previsions del Govern per la reubicació 
del centre operatiu del Barcelonès del Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 
(CAGTU), especialment pel que fa a les mesures de 
protecció i seguretat de la instal·lació?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el cost del lloguer de les 
instal·lacions que ocupa el Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112 a Reus 
(Baix Camp) i a l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 311-02036/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99173 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-

bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el cost de lloguer actual per el Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Cata-
lunya (CAGTU) de les instal·lacions que ocupa tant a 
L’Hospitalet com a Reus?

– Quines altres despeses associades de manteniment 
de les instal·lacions suporta?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió del Centre d’Aten
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de 
fer alguna campanya divulgativa per al millo
rament de l’ús del servei d’emergències
Tram. 311-02037/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99174 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Té previst el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (CAGTU) efectuar alguna 
campanya divulgativa d’educació als ciutadans per la 
millor utilització del servei 112?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició del Grup de Treball de la Llei de 
Salut Sexual i Reproductiva
Tram. 409-00001/10

Substitució de diputats
Reg. 91466 / Coneixement: Mesa de 

la Comissió de Salut, 19.12.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica que la diputada 
M. Assumpció Laïlla i Jou ha estat designada repre-
sentant del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
per a formar part de Grup de Treball de la Llei de Sa-
lut Sexual i Reproductiva en substitució de la diputada 
M. Mercè Jou i Torras.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre el dispositiu del Cos de Mossos d’Es
quadra en el marc de l’operació Pandora
Tram. 354-00372/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: David Companyon i 
Costa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 98995).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
23.12.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Observatori dels Drets Econòmics, 
Socials i Culturals amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit dels serveis bà
sics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02618/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
97786).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Aliança contra la Pobresa Energè
tica amb relació a la Proposta per a presen
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de l’impost so
bre el valor afegit dels serveis bàsics d’ai
gua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02619/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
97786).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sec
tor Social de Catalunya amb relació a la Pro
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit dels serveis 
bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02620/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
97786).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo
sició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, elec
tricitat, gas i transport
Tram. 352-02621/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
97786).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Comissions Obreres de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo
sició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, elec
tricitat, gas i transport
Tram. 352-02622/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
97786).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença del síndic de 
greuges amb relació a la Proposta per a pre
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’ai
gua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02623/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98457).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Aliança contra la Pobresa Energè
tica amb relació a la Proposta per a presen
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de l’impost so
bre el valor afegit dels serveis bàsics d’ai
gua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02624/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98457).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Plataforma Stop Pujades amb re
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afe
git dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, 
gas i transport
Tram. 352-02625/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98457).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença del president 
de la Taula sobre la Pobresa Energètica amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi
ció de llei de reforma de l’impost sobre el va
lor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electri
citat, gas i transport
Tram. 352-02626/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98457).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.
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Proposta de compareixença d’Agustí Colom, 
economista, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu
tats la Proposició de llei de reforma de l’im
post sobre el valor afegit dels serveis bàsics 
d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02627/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98457).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença del represen
tant de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques a la Taula sobre la Pobresa 
Energètica amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu
tats la Proposició de llei de reforma de l’im
post sobre el valor afegit dels serveis bàsics 
d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02628/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98457).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença del represen
tant de la Federació de Municipis de Cata
lunya a la Taula sobre la Pobresa Energètica 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo
sició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, elec
tricitat, gas i transport
Tram. 352-02629/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98457).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença del represen
tant de l’Ajuntament de Barcelona a la Tau
la sobre la Pobresa Energètica amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas 
i transport
Tram. 352-02630/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98457).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença del represen
tant d’Endesa a la Taula sobre la Pobresa 
Energètica amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu
tats la Proposició de llei de reforma de l’im
post sobre el valor afegit dels serveis bàsics 
d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02631/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98457).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença del represen
tant de Gas Natural a la Taula sobre la Po
bresa Energètica amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit dels serveis bà
sics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02632/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98457).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.
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Proposta de compareixença del represen
tant de Repsol a la Taula sobre la Proposta 
Energètica amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu
tats la Proposició de llei de reforma de l’im
post sobre el valor afegit dels serveis bàsics 
d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02633/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98457).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença del represen
tant d’Aseme a la Taula sobre la Proposta 
Energètica amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu
tats la Proposició de llei de reforma de l’im
post sobre el valor afegit dels serveis bàsics 
d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02634/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98457).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença del represen
tant de Càritas Diocesana a la Taula sobre 
la Proposta Energètica amb relació a la Pro
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit dels serveis 
bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02635/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98457).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença del represen
tant de la Fundació Mambré a la Taula sobre 
la Proposta Energètica amb relació a la Pro
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit dels serveis 
bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02636/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98457).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença del represen
tant de la Creu Roja a la Taula sobre la Pro
posta Energètica amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit dels serveis bà
sics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02637/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98457).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença del represen
tant de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya a la Taula sobre la Pro
posta Energètica amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit dels serveis bà
sics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02638/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98457).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.



31 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 471

4.53.05. INFORMACIó 51

Proposta de compareixença del represen
tant d’Ecoserveis a la Taula sobre la Pro
posta Energètica amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit dels serveis bà
sics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02639/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98457).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença del represen
tant de la cooperativa Tarpuna a la Taula 
sobre la Pobresa Energètica amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas 
i transport
Tram. 352-02640/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98457).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença del represen
tant de la Coordinadora d’Assemblees de 
Treballadors en Atur de Catalunya a la Tau
la sobre la Pobresa Energètica amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas 
i transport
Tram. 352-02641/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98457).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença del represen
tant de les associacions de consumidors a 
la Taula sobre la Pobresa Energètica amb re
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afe
git dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, 
gas i transport
Tram. 352-02642/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98457).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Aliança Espanyola contra la Pobre
sa amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro
posició de llei de reforma de l’impost sobre 
el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, 
electricitat, gas i transport
Tram. 352-02644/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 98908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Aliança contra la Pobresa Energè
tica amb relació a la Proposta per a presen
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de l’impost so
bre el valor afegit dels serveis bàsics d’ai
gua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02645/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 98908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Plataforma Pobresa Zero amb re
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afe
git dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, 
gas i transport
Tram. 352-02646/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 98908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Plataforma per una Fiscali
tat Justa, Ambiental i Solidària amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas 
i transport
Tram. 352-02647/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 98908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sec
tor Social de Catalunya amb relació a la Pro
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit dels serveis 
bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02648/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 98908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació d’Ecoserveis, experts en cultura ener
gètica, amb relació a la Proposta per a pre
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’ai
gua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02649/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 98908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença del síndic de 
greuges amb relació a la Proposta per a pre
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’ai
gua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02650/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 98908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Facua Catalunya  Consumidors en 
Acció amb relació a la Proposta per a pre
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’ai
gua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02651/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 98908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Organització de Consumidors 
i Usuaris de Catalunya amb relació a la Pro
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit dels serveis 
bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02652/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 98908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Municipis de Cata
lunya amb relació a la Proposta per a pre
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’ai
gua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02653/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 98908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu
tats la Proposició de llei de reforma de l’im
post sobre el valor afegit dels serveis bàsics 
d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02654/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 98908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Gas Natural amb relació a la Pro
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit dels serveis 
bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02655/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 98908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Repsol amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit dels serveis bà
sics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02656/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 98908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Espanyola de la Indús
tria Elèctrica (UNESA) amb relació a la Pro
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit dels serveis 
bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02657/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 98908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Càritas Diocesana amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas 
i transport
Tram. 352-02658/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 98908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Creu Roja amb relació a la Pro
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit dels serveis 
bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02659/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 98908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo
sició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, elec
tricitat, gas i transport
Tram. 352-02660/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 98908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Comissions Obreres amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas 
i transport
Tram. 352-02661/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 98908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Foment del Treball Nacional amb re
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afe
git dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, 
gas i transport
Tram. 352-02662/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 98908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Pimec amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit dels serveis bà
sics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02663/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 98908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació de Productors d’Ener
gies Renovables amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit dels serveis bà
sics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02664/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 98908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Eòlica de Catalunya 
(Eoliccat) amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu
tats la Proposició de llei de reforma de l’im
post sobre el valor afegit dels serveis bàsics 
d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02665/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 98908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Som Energia amb relació a la Pro
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit dels serveis 
bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02666/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 98908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Unió Espanyola Fotovoltaica 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo
sició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, elec
tricitat, gas i transport
Tram. 352-02667/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 98908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Confederació d’Associacions Veï
nals de Catalunya amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit dels serveis bà
sics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02668/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 98908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sec
tor Social de Catalunya amb relació a la Pro
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit dels serveis 
bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02669/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 98978).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell de Persones Consumido
res de Catalunya amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit dels serveis bà
sics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02670/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 98978).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Col·legi d’Enginyers Industrials de 
Catalunya amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu
tats la Proposició de llei de reforma de l’im
post sobre el valor afegit dels serveis bàsics 
d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02671/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 98978).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Departament d’Empresa i Ocupa
ció amb relació a la Proposta per a presen
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de l’impost so
bre el valor afegit dels serveis bàsics d’ai
gua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02672/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 98978).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Departament de Territori i Sosteni
bilitat amb relació a la Proposta per a pre
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’ai
gua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02673/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 98978).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Agència Catalana de l’Aigua amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi
ció de llei de reforma de l’impost sobre el va
lor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electri
citat, gas i transport
Tram. 352-02674/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 98978).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’Endesa amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit dels serveis bà
sics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02675/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 98978).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Gas Natural Fenosa amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas 
i transport
Tram. 352-02676/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 98978).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Comissions Obreres amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas 
i transport
Tram. 352-02677/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 98979).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Unió General de Treballadors de 
Catalunya amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu
tats la Proposició de llei de reforma de l’im
post sobre el valor afegit dels serveis bàsics 
d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02678/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 98979).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Confederació d’Associacions 
de Veïns de Catalunya amb relació a la Pro
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit dels serveis 
bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02679/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 98979).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Aliança contra la Pobresa Energè
tica amb relació a la Proposta per a presen
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de l’impost so
bre el valor afegit dels serveis bàsics d’ai
gua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02680/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 98979).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença del síndic de 
greuges amb relació a la Proposta per a pre
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’ai
gua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02681/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 98979).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sec
tor Social de Catalunya amb relació a la Pro
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit dels serveis 
bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02682/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 98979).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Organització de Consumidors 
i Usuaris de Catalunya amb relació a la Pro
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit dels serveis 
bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
Tram. 352-02683/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 98979).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 23.12.2014.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre les actuacions del seu departament 
davant la crisi amb Rússia
Tram. 355-00185/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural (reg. 99957).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 23.12.2014.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Ferran Tarradellas, direc
tor de la Representació de la Comissió Eu
ropea a Barcelona, davant la Comissió d’Ac
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació, per 
a participar en la sessió monogràfica sobre 
l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la 
Inversió, convocada per a donar compliment 
a la Resolució 787/X del Parlament de Cata
lunya, sobre l’Associació Transatlàntica per 
al Comerç i la Inversió
Tram. 357-01025/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació en la sessió 43, tinguda el 
17.12.2014.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 22.12.2014, DSPC-C 570.

Compareixença de Joan Tugores, catedrà
tic d’economia de la Universitat de Barce
lona, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació, per a participar 
en la sessió monogràfica sobre l’Associació 
Transatlàntica per al Comerç i la Inversió, 
convocada per a donar compliment a la Re
solució 787/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’Associació Transatlàntica per al Co
merç i la Inversió
Tram. 357-01026/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació en la sessió 43, tinguda el 
17.12.2014.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 22.12.2014, DSPC-C 570.
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Compareixença d’una representació de Pi
mec davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació, per a participar 
en la sessió monogràfica sobre l’Associació 
Transatlàntica per al Comerç i la Inversió, 
convocada per a donar compliment a la Re
solució 787/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’Associació Transatlàntica per al Co
merç i la Inversió
Tram. 357-01027/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació en la sessió 43, tinguda el 
17.12.2014.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 22.12.2014, DSPC-C 570.

Compareixença de Ricard Bellera i Kirchhoff, 
secretari d’Internacional, Migracions i Co
operació de Comissions Obreres, davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació, per a participar en la sessió 
monogràfica sobre l’Associació Transatlàn
tica per al Comerç i la Inversió, convocada 
per a donar compliment a la Resolució 787/X 
del Parlament de Catalunya, sobre l’Associa
ció Transatlàntica per al Comerç i la Inversió
Tram. 357-01028/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació en la sessió 43, tinguda el 
17.12.2014.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 22.12.2014, DSPC-C 570.

Compareixença de Carles Seijó i Àlex Gui
llamon, membres de la campanya «Catalu
nya, no al TTIP», davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació, per a 
participar en la sessió monogràfica sobre 
l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la 
Inversió, convocada per a donar compliment 
a la Resolució 787/X del Parlament de Cata
lunya, sobre l’Associació Transatlàntica per 
al Comerç i la Inversió
Tram. 357-01029/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació en la sessió 43, tinguda el 
17.12.2014.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 22.12.2014, DSPC-C 570.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel 
Parlament 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. 380-00006/10

Al·legacions que formula el Parlament

Al Tribunal Constitucional

El letrado del Parlamento de Cataluña, obrando en 
nombre y representación de éste según se acredita me-
diante la certificación de la resolución de la Mesa del 
Parlamento de 1 de marzo de 2011, y en cumplimiento 
de la Resolución 906/X del Pleno del Parlamento de 
fecha 19 de diciembre de 2014, según se acredita me-
diante la certificación que acompaña al presente escri-
to en documento adjunto, comparece ante el Tribunal 
Constitucional y como mejor en derecho proceda, 

Dice: 

Que por el presente, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 162.1.a de la Constitución española, 
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61.e y 76.3 del Estatuto de autonomía de Cataluña y 
79 y 32.2 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucio-
nal, interpone recurso de inconstitucionalidad contra 
los artículos 2 y 4, apartados 1 y 3, del Real decreto-
ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan 
medidas urgentes en relación con el sistema gasista y 
la titularidad de centrales nucleares, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado número 241 de 4 de octubre 
de 2014.

Que con relación a dicho Real decreto-ley se ha emiti-
do dictamen por el Consejo de Garantías Estatutarias, 
según certificado que se adjunta, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 76.3 del Estatuto de auto-
nomía.

Basa el presente recurso en las siguientes 

Alegaciones

I

Legitimación de la Generalidad de Cataluña para in-
terponer el presente recurso

Es preciso determinar en primer lugar, si esta dispo-
sición afecta al ámbito de autonomía de Cataluña, a 
fin de poder determinar si la Generalidad de Cataluña 
está legitimada para interponer el presente recurso de 
inconstitucionalidad.

Sobre la interpretación y alcance del concepto «...pro-
pio ámbito de autonomía» que recoge el artículo 32.2 
LOTC, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
avala el criterio que considera que dicho concepto se 
extiende no sólo a las leyes o actos con fuerza de ley, 
del Estado, que puedan menoscabar las competencias 
de la Comunidad Autónoma, sino también que puedan 
incidir en lo intereses peculiares de la misma, es decir, 
que la legitimación existe siempre que pueda estable-
cerse un punto de conexión material entre la norma 
estatal y el ámbito competencial autonómico, puesto 
que el reconocimiento de la legitimación sirve a la fi-
nalidad del recurso de inconstitucionalidad, que es la 
depuración objetiva del ordenamiento jurídico, como 
ponen de manifiesto las SSTC 199/1987, de 27 de fe-
brero, F.J.1, y 48/2003, de 12 de marzo, F. J.1.

En el presente caso, el Real Decreto Ley 13/2014, de 
3 de octubre, invoca como títulos habilitantes para su 
adopción los artículos 149.1.13 y 25, que reservan, al 
Estado respectivamente, la competencia para determi-
nar las bases y coordinación de la planificación gene-
ral de la actividad económica y los bases del régimen 
minero y energético (D.F. 1ª).

Pues bien, cabe recordar que la Generalidad de Cata-
luña tiene competencias en materia de energía y mi-
nas, según dispone el artículo 133 del Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña (EAC), competencia que califica 
como compartida, en la medida que le reconoce tan-

to capacidad de regulación de ciertos aspectos en esta 
materia, como competencias de orden ejecutivo.

Asimismo, dispone de competencia en materia de me-
dio ambiente, ex artículo 144 EAC, también aplicable 
en el presente supuesto dado que la norma impugnada 
dispone la suspensión (aunque la denomine «hiberna-
ción») de la actividad de una instalación de almacena-
miento de gas por sus efectos sobre el medio ambiente, 
y la seguridad de personas y bienes, efectos que, según 
expone el preámbulo del RDL 13/2014, han tenido lu-
gar no sólo en el entorno inmediato de la instalación 
situada en el mar territorial español, sino en el territo-
rio costero de Cataluña, además del de la Comunidad 
Valenciana.

Finalmente, la Generalidad dispone también de com-
petencia exclusiva en materia de consumo, artículo 
123 EAC, lo que incluye, según el apartado 1 de este 
precepto: 

«a) La defensa de los derechos de los consumidores y 
los usuarios, proclamados por el artículo 28, y el esta-
blecimiento y la aplicación de los procedimientos ad-
ministrativos de queja y reclamación.»

Resulta claro que las medidas dispuestas por el RDL 
13/2014, afectan a los derechos de los consumidores en 
cuanto determinan una cantidad económica (art.4) que 
se considerará como coste imputable al sistema gasis-
ta, al cual coste, por lo tanto, habrán de hacer fren-
te los consumidores de suministro de gas, en los tér-
minos fijados en los artículos 5 y 6 del RDL 13/2014. 
En la medida en que una parte del consumo de gas 
natural se produce en Cataluña (la Comunidad Autó-
noma con mayor tasa de consumo de gas de España, 
un 21,4% del total, según la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, Informe periodo 2013), 
la Generalidad será la administración competente para 
atender las quejas o reclamaciones que puedan susci-
tarse por el impacto de las medidas adoptadas en la 
facturación del gas. En conclusión, en el ejercicio de 
sus competencias, la Generalidad de Cataluña puede 
verse afectada por las medidas adoptadas mediante el 
RDL 13/2014, por lo que está legitimada para interpo-
ner el presente recurso.

II

Infraccion por el Real decreto ley 13/2014 de los lími-
tes que recaen sobre las leyes singulares vulnerando 
los artículos 9.3, 14 Y 24.1 CE

1. Los motivos que justifican el reproche que se dirige 
contra los preceptos impugnados, básicamente el in-
cumplimiento de las condiciones que la jurispruden-
cia constitucional ha considerado que debe cumplir 
una ley singular para adecuarse a la CE, y no infringir 
los artículos 14 y 24, servirán también para poner en 
cuestión la existencia del presupuesto de hecho habili-
tante previsto en el art. 86. 1 CE que faculta al Gobier-
no para dictar una norma de este rango, con el peculiar 
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régimen de impugnación que deriva del mismo. Dicho 
en otros términos, el argumento que esta representa-
ción utilizará para fundamentar la contradicción en 
que los preceptos recurridos incurren respecto de los 
parámetros de constitucionalidad de las denominadas 
leyes singulares, pondrá de manifiesto la falta de ne-
cesidad de acudir al decreto ley para adoptar medidas 
como las que se adoptan en el presente caso, y por lo 
tanto, la inconstitucionalidad del empleo de este ins-
trumento normativo, que no es libre e incondicionado 
por el Gobierno. Procederemos, en consecuencia en 
primer lugar, a contrastar los preceptos objeto de re-
curso con las condiciones que delimitan la utilización 
de la ley singular, a fin de demostrar de esta manera su 
inconstitucionalidad.

2. Como es bien sabido, en el constitucionalismo pos-
terior a la Segunda Guerra Mundial, la nota de gene-
ralidad ya no es consustancial a la ley. Por el contra-
rio, el reconocimiento de la primacía de la ley, añadido 
al carácter social del Estado, impulsa la elaboración de 
numerosas leyes singulares y, además, el principio 
de igualdad se incorpora también a las constituciones 
como exigencia al legislador (igualdad «en la ley») y 
opera mediante el control de constitucionalidad, de 
manera que la función garantista de la generalidad 
de la ley se ha relativizado.

La Constitución española no se refiere expresamen-
te a si la ley debe ser de carácter general o puede ser 
singular. El debate sobre la ley singular surgió a raíz 
de la STC 166/1986, de 19 de diciembre, sobre la ex-
propiación ope legis de Rumasa, y se ha mantenido en 
los últimos años como consecuencia de la anulación 
de diversas leyes autonómicas. En todo caso, debe-
mos partir de la legitimidad constitucional de las le-
yes singulares como premisa reiterada por el Tribunal 
Constitucional a lo largo de su doctrina. Así, en aque-
lla primera Sentencia de 1986, remarcó que las leyes 
singulares son: 

«[...] definidas como aquéllas dictadas en atención a 
un supuesto de hecho concreto y singular que agotan 
su contenido y eficacia en la adopción y ejecución de 
la medida tomada por el legislador ante ese supuesto 
de hecho, aislado en la Ley singular y no comunica-
ble con ningún otro. La resistencia conceptual que, en 
principio, suscitó esta clase de Leyes se encuentra ac-
tualmente superada por la moderna doctrina científica, 
según la cual, el dogma de la generalidad de la Ley no 
es obstáculo insalvable que impida al legislador dictar, 
con valor de Ley, preceptos específicos para supues-
tos únicos o sujetos concretos.» (STC 166/1986, FJ 10)

En diversas sentencias posteriores, el Tribunal ha con-
firmado la doctrina sobre la ley singular, la inexisten-
cia de una reserva de reglamento en la Constitución 
y, por tanto, la negación de que la ley, estatal o auto-
nómica, deba tener una determinada estructura (STC 
129/2013, de 4 de junio, FJ 5). Sin embargo, desde la 
primera Sentencia citada, el Tribunal Constitucional 

exige a la ley singular el respeto al principio de igual-
dad, aplicando el test de razonabilidad y proporciona-
lidad de la ley con respecto al supuesto de hecho sobre 
el que se proyecta.

La STC 73/2000, de 14 de marzo, y la STC 248/2000, 
de 19 de octubre, repiten la idea de la legitimidad de 
la ley singular, y argumentan que el Tribunal Consti-
tucional deberá examinar si la finalidad de la ley es 
legítima y si comporta una desproporción de los in-
tereses en conflicto. La STC 48/2005, de 3 de marzo 
(expropiación de edificios para ampliar el Parlamento 
de las Islas Canarias), aunque mantiene la admisión de 
la figura de la expropiación ope legis, por ley singular, 
declara la ley inconstitucional porque el Parlamento 
debería haber justificado los edificios que escogió en-
tre los diversos posibles y no lo hizo.

Más allá de estos límites generales mencionados (deli-
mitación de derechos fundamentales, examen del prin-
cipio de igualdad y proporcionalidad), las últimas sen-
tencias del Tribunal Constitucional distinguen otros, 
que dependen del tipo de ley singular de que se trate, 
destacando especialmente la garantía de la tutela ju-
dicial de los derechos e intereses legítimos afectados.

En este sentido, la STC 203/2013, de 5 de diciembre, 
distingue tres tipos de leyes singulares: la ley de desti-
natario único, la ley autoaplicativa y la ley que res-
ponde a una singularidad excepcional del supuesto de 
hecho que regula.

El primer tipo, de destinatario único, requiere que la 
ley tenga un ámbito de aplicación constituido por uno 
o diversos sujetos o entidades determinados, y no ha 
sido considerado como tal por el Tribunal Constitucio-
nal cuando se trata de todos los afectados por un pla-
neamiento urbanístico, aunque este tenga un ámbito 
territorial específico (STC 203/2013, FJ 3).

El segundo, que el Tribunal ha designado como «ley 
autoaplicativa» es definido como las «leyes que con-
tienen una actividad típicamente ejecutiva, de aplica-
ción de la norma al caso concreto» (STC 203/2013, FJ 
3), sobre todo cuando el interés regulado no puede ser 
controlado por los tribunales de lo contencioso-admi-
nistrativo, de manera que niegan la tutela judicial que 
a todos corresponde de acuerdo con el artículo 24.1 
CE. Por esta razón, el Tribunal exige que la ley autoa-
plicativa justifique su rango por la imposibilidad de al-
canzar el mismo objetivo mediante una actuación ad-
ministrativa del Gobierno (STC 129/2013, FJ 4).

Y el tercero presenta la singularidad o excepcionali-
dad del supuesto de hecho que regula, determinante de 
la utilización de la ley (STC 203/2013, FJ 3). Este su-
puesto se ha tratado sobre todo a raíz de la revisión de 
leyes elaboradas para superar resoluciones judiciales 
que habían anulado disposiciones de rango normativo 
inferior con un contenido idéntico, puesto que la utili-
zación de la ley evitaba el control judicial. Por esta ra-
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zón el Tribunal insiste en que la situación excepcional 
a que responde la ley: 

«[...] incide de forma directa, aunque no necesaria-
mente ilegítima, en el derecho a la tutela judicial efec-
tiva, pues la aprobación por ley impide el control de 
la jurisdicción contencioso-administrativa a que se so-
meten el resto de planes urbanísticos regionales que, 
por carecer de dicha excepcionalidad, son aprobados 
por el Consejo de Gobierno. En consecuencia, el ca-
non de constitucionalidad que habremos de aplicar es 
el establecido en la doctrina constitucional para las 
leyes de esta naturaleza, con las particularidades que 
derivan de las especiales características de este género 
de leyes singulares, que no son ni de destinatario úni-
co ni autoaplicativas.» (STC 203/2013, FJ 3).

A modo de recapitulación, cabe señalar que la cate-
goría de «ley singular» no plantea, como hemos visto, 
por sí misma, problemas de constitucionalidad, si bien 
requiere el examen de sus límites, especialmente con 
respecto a los derechos fundamentales y al principio 
de igualdad.

3. Una vez expuesto el cánon de constitucionalidad de 
la Ley singular y previamente a su aplicación en el ca-
so concreto del RDL 13/2014 de 3 de octubre, debe-
mos describir sucintamente y específicamente los ar-
tículos 2 y 4, en los cuales, de manera más específica, 
incide más directamente la doctrina constitucional de 
la ley singular, por tratarse, como se expondrá poste-
riormente, de preceptos encuadrables dentro del con-
cepto de ley singular de destinatario único y al mismo 
tiempo, autoaplicativa.

En primer lugar, el artículo 2 del RDL 13/2014 de 3 de 
octubre declara la extinción de la concesión de la ins-
talación de almacenamiento de gas denominada «Cas-
tor», por la causa prevista en el artículo 34.1.c de la ley 
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, 
(LSH, en adelante), es decir: 

«Por renuncia total o parcialmente del titular, una vez 
cumplidas las condiciones en que fueron otorgados».

En consonancia con lo dispuesto en este apartado 1, 
en el apartado siguiente se regulan los efectos econó-
micos de dicha extinción, y en el apartado 3, los efec-
tos jurídicos; en el apartado 4 se establece el régimen 
de responsabilidad exigible a la titular de la concesión 
hasta el momento, por los vicios o defectos que pue-
dan presentar las instalaciones y se pongan de mani-
fiesto dentro de los diez años posteriores a la entrada 
en vigor del RDL, así como por las acciones y omisio-
nes que, como titular de la concesión «Castor» haya 
desarrollado durante toda la vigencia hasta que la so-
ciedad Enagás Transporte, SAU se haya hecho cargo. 
Y finalmente, en el apartado 5, se determina la impu-
tación al sistema gasista de las indemnizaciones deri-
vadas de las responsabilidades que se puedan declarar 
en procedimientos administrativos y judiciales.

Por su parte, el artículo 4, en su apartado 1, recono-
ce el importe de la compensación económica que de-
be percibir la titular de la concesión extinguida, co-
mo consecuencia de tal extinción, y que se fija en 
1.350.729 miles de euros. En su apartado 2 determina 
las condiciones de pago de esta compensación, y en 
el apartado 3 establece que la cuantía de la compen-
sación determinada en el apartado 1, no excluye los 
derechos retributivos devengados por la titular de la 
concesión en el periodo comprendido entre el acto de 
puesta en servicio y la entrada en vigor del decreto ley, 
que comprende una retribución financiera y abono de 
costes de operación y mantenimiento.

Hay que señalar que respecto de los restantes precep-
tos que integran el decreto-ley no cabe plantear opo-
sición por esta representación, desde el punto de vista 
de su adecuación a la Constitución en cuanto ley sin-
gular, en la medida que establecen una regulación ab-
solutamente nueva, sin antecedente ni parangón pre-
vio, como es la «hibernación» de la instalación de la 
plataforma marina «Castor» (artículo 1), y, como con-
secuencia de esta innovación en la regulación de las 
instalaciones de almacenamiento de gas, la adminis-
tración de dichas instalaciones durante tal «hiberna-
ción» (artículo 3). Finalmente, en los artículos 5 y 6 
se regula la consideración de la compensación esta-
blecida en el artículo 4 como coste imputable al siste-
ma gasista, y las características concretas de su cobro 
por el titular inicial de la obligación de pago de dicha 
compensación, así como la percepción de otros costes 
por el mismo titular. En la medida que el artículo 59.4 
de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitivi-
dad y la eficiencia, exige que cualquier nuevo coste 
imputable al sistema gasista sea reconocido expresa-
mente por una norma con rango de ley, era necesario 
incluir también en el decreto ley las precisiones conte-
nidas en los artículos 5 y 6.

4. Una vez descrito el contenido de los artículos 2 y 4 
del Real Decreto-Ley, debe procederse, como ya se ha 
anunciado, a proyectar sobre los mismos el canon de 
constitucionalidad aplicable a la ley singular.

La primera constatación, obvia, es que el RDL 13/2014 
es una norma singular en cuanto tiene dos destinata-
rios directos concretos e identificados, ESCAL UGS, 
SL y ENAGAS Transporte SAU. Ello, por sí mismo, 
no constituye ningún defecto o vicio, sino que hay que 
atender al contenido concreto de la disposición para 
determinar si ésta respeta las limitaciones que se de-
rivan del texto constitucional. A este respecto, la STC 
129/2013, de 4 de junio ha señalado que: 

«[e]l principio de igualdad exige que la ley singular 
responda a una situación excepcional igualmente sin-
gular. Esto equivale a decir que la prohibición de des-
igualdad arbitraria o injustificada no se refiere al al-
cance subjetivo de la norma, sino a su contenido, y en 
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su virtud, que la ley singular... debe responder a una 
situación excepcional igualmente singular.

En segundo lugar «la adopción de leyes singulares de-
be estar circunscrita a aquellos casos excepcionales 
que, por su extraordinaria trascendencia y compleji-
dad, no son remediables por los instrumentos norma-
les de que dispone la Administración, constreñida a 
actuar con sujeción al principio de legalidad, ni por los 
instrumentos normativos ordinarios, haciéndose por 
ello necesario que el legislador intervenga singular-
mente, al objeto exclusivo de arbitrar solución adecua-
da, a una situación singular. Finalmente no es posible 
condicionar o impedir por una ley singular el ejercicio 
de derechos fundamentales que son materia reservada 
a leyes generales (STC 166/1986, de 19 de diciembre, 
FJ. 11). Y concluye el Tribunal, a partir de lo expuesto, 
que «el canon de constitucionalidad que debe utilizar 
este Tribunal al ejercer su función de control de este ti-
po de leyes es el de la razonabilidad, proporcionalidad 
y adecuación» (STC 129/2013, de 4 de junio, FJ 4).

No puede suscitar discusión que la situación que se en-
cuentra en el origen de las medidas adoptadas por el 
RDL 13/2014 constituye un supuesto de hecho excep-
cional y extraordinario. Los eventos sísmicos, de nota-
ble intensidad que según los informes disponibles son 
atribuibles a la inyección de gas en la instalación de 
almacenamiento «Castor» no son generalizables a to-
das las instalaciones de este tipo, y requieren un tipo 
de intervención administrativa no prevista específica-
mente en la legislación sobre hidrocarburos (LSH). Se 
trata de una situación no habitual y de gran transcen-
dencia por el eventual peligro para personas, bienes 
y el medio ambiente. Pero esta situación, ya ha sido 
afrontada por el Gobierno, al acordar la suspensión 
de la actividad de la instalación «Castor» el 26 de sep-
tiembre de 2013. Una consecuencia ulterior es la que 
se produce a raíz de la renuncia de ESCAL UGS, SL, 
a la concesión, que es justamente la situación concre-
ta que pretende resolver el RDL 13/2014. No se trata, 
evidentemente, de un supuesto de hecho creado por la 
norma, o posterior a la misma. Ahora bien, no es éste 
el único criterio establecido en la jurisprudencia cons-
titucional para enjuiciar esta clase de operaciones nor-
mativas. Debe entrarse a valorar si concurren en este 
caso «la razonabilidad, proporcionalidad y adecua-
ción» necesarias para admitir su constitucionalidad. 
Y éste análisis requiere examinar si el caso planteado 
por los problemas generados por la instalación «Cas-
tor» no hubieran podido ser resueltos mediante instru-
mentos normativos ordinarios, o incluso, sin necesi-
dad de acudir a ninguna regulación nueva, puesto que 
las competencias atribuidas a la Administración por 
la legislación correspondiente ya son suficientes para 
resolver la situación creada. En tal caso, si así fuese, el 
uso de una norma como el decreto ley no sólo no esta-
ría justificado (ni siquiera aunque fuera una ley), sino 
que además podría incurrir en la lesión de derechos 
fundamentales, más allá del artículo 14 CE que es el 

primero que una ley singular es susceptible de infrin-
gir por cuanto establece una regulación que constituye 
un privilegio arbitrario.

5. Primeramente, consideremos lo que dispone el ar-
tículo 2. Como ya se ha expuesto, este precepto, en 
su apartado 1, establece la extinción de la concesión 
de explotación de almacenamiento subterráneo de gas 
denominada «Castor». Pero, además, añade a conti-
nuación, que dicha extinción se declara por la causa 
que determina el artículo 34.1, apartado c) LSH, y con 
los efectos también previstos en el artículo 14 LSH. 
El RDL 13/2014, pues, no añade nada nuevo en este 
aspecto, pues ya la legislación vigente, que ni se mo-
difica ni se deroga, contempla la posibilidad de un su-
puesto como el que justifica dicho real decreto ley.

Ciertamente, el mismo apartado dispone, in fine, que 
la extinción de la concesión se produce de acuerdo con 
las condiciones particulares que determina el presen-
te Real Decreto Ley, las cuales, sin embargo, como se 
verá, podrían establecerse, o deducirse, con normali-
dad, salvo la referida al sistema de pago de la indem-
nización, a partir de la citada legislación vigente, y ha-
cerlo mediante los instrumentos ordinarios de que ya 
dispone la Administración.

El contraste entre El RDL 13/2014 y el artículo 34.1 
c) LSH permite constatar que el primero se acoge ple-
namente a la causa de extinción de una concesión co-
mo la del caso planteado, regulada en la segunda sin 
ningún tipo de matización ni añadido. Del relato de 
los hechos que fundamentan el RDL 13/2014 y que 
se exponen en el preámbulo del mismo, resulta que el 
titular de la concesión, ESCAL UGS, S.L comunicó 
por escrito al Ministerio de Industria, Energía y Tu-
rismo, el 18 de julio de 2014, su decisión de ejercer el 
derecho de renuncia a la concesión. Como en dicho 
preámbulo se reconoce, tal renuncia debe ser autori-
zada por la Administración para ser efectiva, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 14 del Real De-
creto 855/2008, de 16 de mayo, por el que se otorga a 
ESCAL, UGS S.L. la concesión de explotación para el 
almacenamiento subterráneo de gas natural denomi-
nado «Castor». Concretamente, el artículo 14, en su 
tercer párrafo establece: 

«La extinción de la concesión por la causa prevista en 
el artículo 34.1, apartado c) [LSH] habrá de ser expre-
samente autorizada por resolución administrativa»

Por lo tanto, si ya estaba previsto un supuesto de he-
cho como el que ha sucedido y se determinaba el ins-
trumento administrativo para actuar frente al mismo, 
una resolución administrativa (adoptada de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo común y 
disposiciones que la desarrollan, según dispone el art 
36 LSH), no era necesario acudir al instrumento de 
una ley singular para adoptar esta decisión. Es más, 
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el RDL 13/2014 dictado 2 meses y 16 días después de 
la presentación del escrito de renuncia a la concesión, 
ni siquiera justifica la urgencia para acudir al mismo 
frente a una hipotética mayor duración o retraso del 
procedimiento para dictar la resolución administrativa 
correspondiente, para la que, además, era competente 
el mismo órgano que dicta el RDL 13/2014. Es decir, 
la iniciación, la instrucción y la resolución del corres-
pondiente expediente de autorización de la renuncia a 
la concesión, y consiguiente declaración de extinción 
de la misma, se habrían podido llevar a cabo, sin de-
mora, a partir del día siguiente a la presentación del 
escrito de renuncia por ESCAL, UGS, S.L (el 18 de 
julio de 2014), hasta finalizar en la resolución mera-
mente administrativa tal como ya preveía la legislación 
aplicable. De ello puede concluirse que la utilización de 
una ley singular, revestida de la forma de real decre-
to ley, era absolutamente innecesaria, y por ello, un 
instrumento ni razonable ni proporcionado para actuar 
en la situación planteada. Naturalmente, la elusión del 
procedimiento administrativo regular que correspon-
día conlleva consecuencias importantes pues puede 
afectar a la integridad de los derechos de terceros inte-
resados, tanto ciudadanos particulares, como adminis-
traciones públicas, que hubieran podido comparecer 
en dicho procedimiento, bien formulando alegaciones, 
disponiendo de un derecho de audiencia, y de acce-
so al expediente, e incluso discutir el mismo median-
te el oportuno recurso administrativo, y llegado el ca-
so, contencioso administrativo, derechos de los que se 
han visto privados, lo cual acarrea la lesión, incluso, 
de un derecho fundamental, como es el de la tutela ju-
dicial efectiva reconocida en el artículo 24.1 CE.

6. Si la declaración de la extinción de la concesión por 
si misma, en este caso, no encuentra justificación pa-
ra su adopción mediante una ley singular, en la forma 
de real decreto ley, (el cual, en este aspecto, tampoco 
resulta necesario, por lo que cabe considerar que de-
cae el posible presupuesto de hecho habilitante que lo 
ampararía), por cuanto constituye un instrumento no 
razonable ni proporcionado para lograr el fin propues-
to, tampoco lo justificarían la existencia de las hipo-
téticas condiciones particulares que se establecen en 
esta extinción. Estas condiciones, puede suponerse, 
como se desprende del apartado IV del preámbulo, y 
de los artículos 2 a 6 del RDL 13/2014, consisten en: 
a) la determinación del valor neto de la inversión por 
la que se compensa al titular de la concesión, ESCAL, 
UGS, S.L, b) la imposición del pago de dicha cantidad 
a ENAGAS TRANSPORTE, S.A. U, c) La considera-
ción de dicho pago como coste imputable al sistema 
gasista y d) La asignación a ésta última sociedad de 
la Administración de la instalación mientras la misma 
se encuentre «hibernada» de acuerdo con lo que dis-
pone el artículo 1 del Real Decreto Ley 13/2014 de 3 
de octubre.

Por lo que se refiere a la primera «particularidad» del 
caso señalada, la determinación de la cuantía concreta 

del valor neto de la inversión, no era necesario utilizar 
un real decreto ley, puesto que el artículo 14 del RD 
855/2008, de 16 de mayo, de otorgamiento de la con-
cesión, ya establece este efecto económico de la extin-
ción de la misma, así como otros efectos, de manera 
que proporcionaba suficiente cobertura para incluir las 
precisiones que requiriera el caso concreto en la re-
solución administrativa que correspondería dictar pa-
ra declarar la extinción de la concesión. La inclusión 
de la determinación de valor neto de la inversión en 
un Real Decreto Ley carece, pues, de justificación y 
resulta desproporcionado, por lo que no cumple con 
las condiciones que la jurisprudencia constitucional 
exige a las leyes singulares para poder considerarlas 
ajustadas a la Constitución, y convierten a la norma 
impugnada en una norma que crea un privilegio no ra-
zonable, en favor este caso del titular de la concesión, 
respecto de cualquier otro sujeto titular de una con-
cesión de la reguladas por la LSH, con infracción, en 
consecuencia, del artículo 14 CE.

Por lo que respecta a las otras peculiaridades del pre-
sente caso, debe admitirse que sí podrían requerir una 
nueva regulación, pues o bien no se hallan contempla-
dos en la actual como es la creación de la figura de la 
«hibernación» de la instalación, y como consecuencia 
de la misma la asignación de su administración, mien-
tras perdure la situación, a una empresa determinada, 
o bien la legislación vigente exige que se haga a través 
de norma con rango de ley, como es la consideración 
como coste imputable al sistema gasista del pago del 
valor neto de la instalación. Pero ambos casos pueden 
separarse perfectamente de la declaración de extinción 
de la concesión y de la determinación del valor neto de 
la instalación, pues son operaciones posteriores o in-
dependientes, aunque traigan causa de aquella.

E incluso, también podría discutirse la necesidad de 
crear la figuración de la «hibernación» mediante el 
presente real decreto ley, pues aunque se considerara 
necesario que dicha nueva figura requiriera una norma 
con rango de ley, ello no significa que debiera tratar-
se de una norma como la que finalmente la ha instru-
mentado, puesto que no existía urgencia en aplicarla 
a la situación actual ya que las operaciones de alma-
cenamiento de gas en la instalación a que se refiere 
el RDL 13/2014 de 3 de octubre, se hallaban suspen-
didos mediante resolución administrativa de la Direc-
ción General de Política Energética y Minas de 26 de 
septiembre de 2013, prorrogada posteriormente por re-
solución de 18 de junio de 2014. Evidentemente, puede 
sostenerse que el pago de la indemnización dispuesta 
en el artículo 4.1 del RDL 13/2014, si no se hubiera 
dictado el mismo podría ser perfectamente discutible, 
el artículo 14 del RD 855/2008, exige que la instala-
ción esté «operativa» para que la concesionaria tenga 
derecho a una compensación por la inversión realiza-
da. Ahora bien, si la «hibernación» equivale o no a 
considerar operativa la instalación a los efectos de pro-
ceder a la compensación prevista, sería una discusión 
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que podría plantearse ante la jurisdicción contencioso 
administrativa, si no se hubiera reconocido dicha com-
pensación en el artículo 4.1 del RDL 13/2014, además 
de otras compensaciones a partir del apartado 3 del 
mismo artículo, posibilidad que se ve impedida al ha-
berse incluido estas últimas disposiciones citadas en 
el decreto ley.

7. Por lo que se refiere al artículo 4 del RDL 13/2014 
de 3 de octubre, puede llegarse a una conclusión aná-
loga a lo expuesto respecto al artículo 2. Efectivamen-
te, el reconocimiento del valor de las inversiones y 
costes de operación a la concesionaria para determinar 
el importe de la compensación económica que tiene 
derecho a percibir como resultado de la renuncia a la 
concesión, es consecuencia inmediata de la declara-
ción de extinción. Dicho de otra manera, el artículo 
4 debe considerarse como un correlato necesario del 
artículo 2, en el sentido de que sin la «declaración» 
previa de extinción del título habilitante, no puede 
reconocerse el derecho a percibir la correspondiente 
compensación, con la determinación, en este caso, de 
los criterios para efectuar la valoración de la misma. 
Y para efectuar el reconocimiento de dicho derecho a 
percibir una compensación y establecer su cuantía no 
era necesario acudir a un real decreto ley pues se po-
día haber hecho perfectamente con los instrumentos 
ordinarios de que dispone la Administración, al estar 
ya previsto así en la legislación vigente en el momen-
to de dictar el RDL 13/2014, que regula el supuesto de 
hecho y atribuye competencia a la Administración pa-
ra actuar mediante orden ministerial.

Efectivamente, el artículo 14 del Real Decreto 
855/2008, de 16 de mayo en coherencia con el artículo 
92 1 a) LSH dispone que se compensará a la empresa 
concesionaria de una instalación de este tipo en el ca-
so de extinción de la concesión por el valor neto con-
table de las instalaciones afectas al almacenamiento 
subterráneo. Y si la extinción podía acordarse por Re-
al Decreto, la misma resolución podría incluir la de-
terminación de la cuantía de la compensación corres-
pondiente, o sino por medio de una orden ministerial, 
de acuerdo con lo que establece la Disposición Final 
Primera del mismo Real Decreto 855/2008 que otorga 
la concesión.

En este sentido, cabe añadir que el preámbulo del mis-
mo RDL 13/2014 de 3 de octubre, en su apartado III, 
reconoce que «...tanto el Real Decreto 855/2008 de 16 
de mayo, como la ya referida Orden ITC/3995/206, de 
29 de diciembre, contemplan la posibilidad de renuncia 
anticipada a la concesión y el reconocimiento de una 
compensación por inversiones efectuadas, siendo preci-
sa la expresa autorización administrativa de tal renuncia 
de conformidad con lo previsto en el artículo 14 del 
referido Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo».

En conclusión, la utilización de una ley singular para 
resolver una situación que podía ser remediada por los 
instrumentos normales de que dispone la Administra-

ción como es el caso que tratan los artículos 2 y 4 del 
RDL 13/2014 de 3 de octubre, determina que los mis-
mos no superan el cánon de constitucionalidad que la 
jurisprudencia constitucional ha señalado como crite-
rio para valorar la validez constitucional de esta clase 
de leyes, es decir, la razonabilidad, proporcionalidad 
y adecuación (STC 129/2013, de 4 de junio, FJ4). De 
ello resulta que la ley incurre en la arbitrariedad ve-
dada a los poderes públicos (art. 9.3 CE), incluido el 
legislador.

Finalmente, no debe olvidarse que cuando la jurispru-
dencia constitucional ha abordado la cuestión de las 
leyes singulares también ha distinguido dentro de es-
tas las que ha denominado autoaplicativas, como sus-
ceptibles de producir una lesión en el derecho a la tu-
tela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24.1 CE 
como dice la STC 129/2013: 

«Así pues el cánon de constitucionalidad del artículo 
24.1 CE debe necesariamente operar cuando una ley 
singular que encierra una actividad materialmente ad-
ministrativa de aplicación de la norma al caso concre-
to, afecte a los derechos o intereses legítimos a los que 
el precepto constitucional antes citado presta cobertu-
ra» (F.J.4).

En el presente caso, es preciso entrar a valorar si los 
artículos 2 y 4 del RDL 13/2014 de 3 de octubre, al 
establecer por medio de una norma legal la declara-
ción de extinción de la concesión de explotación del 
almacenamiento de gas «Castor» y la compensación 
económica derivada de la misma, han impedido el ac-
ceso a la jurisdicción de los titulares de los derechos e 
intereses legítimos afectados y han eliminado, por lo 
tanto, la posibilidad de un control judicial de la misma 
intensidad que hubieran podido llevar a cabo los Tri-
bunales de la jurisdicción contencioso administrativa 
si lo que disponen ambos artículos se hubiera realiza-
do por medio de una resolución administrativa, o, a lo 
sumo, por una norma reglamentaria.

En el caso del artículo 2, el hecho que la resolución 
se hubiera dictado por Real Decreto, resolución del 
mismo rango que la que otorgó la concesión, habría 
permitido que terceros interesados (pensemos por 
ejemplo, en los que se consideraran perjudicados por la 
decisión adoptada, entendiendo que la renuncia del 
concesionario no podía aceptarse por incumplimiento 
de las condiciones establecidas en el artículo 34 LSH) 
hubieran podido ejercer las acciones judiciales opor-
tunas. En este sentido, al no haberse llevado a cabo la 
declaración de extinción de la concesión mediante Re-
al Decreto no han podido tener acceso al expediente y 
efectuar las correspondientes alegaciones, en favor o 
en contra de la decisión adoptada, las administracio-
nes públicas que, en el procedimiento de otorgamiento 
de la concesión, si lo hicieron.

Por lo que respecta al artículo 4, se hubiera podido dis-
cutir en sede judicial aspectos de diversa índole, desde 
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los criterios de valoración, de la compensación econó-
mica, hasta las circunstancias de toda clase que hayan 
podido concurrir, (si la instalación continua realmente 
operativa, si ha existido dolo o negligencia, etc) con la 
siguiente repercusión en la determinación del importe 
de la compensación económica, minorizándola.

Además, respecto de la valoración de la compensa-
ción económica, no se han acreditado en ningún mo-
mento, ni en el preámbulo ni el mismo artículo 4 del 
Real decreto ley, los criterios y los diferentes elemen-
tos que han podido tenerse en cuenta para efectuar-
la, elementos algunos de ellos fácilmente objetivables. 
En este sentido, el artículo 4.1 del RDL 13/2014 solo 
utiliza como criterio el «valor neto de la inversión», 
que asciende a 1.350.729 miles de euros, y determina 
sus condiciones de pago, pero en ningún caso se jus-
tifica este importe, más si tenemos en cuenta que el 
artículo 14 del RD 855/2008, que es el título concesio-
nal, establece varios criterios para su determinación 
en función de diferentes circunstancias, como la con-
currencia de dolo o culpa. En este sentido, el artículo 
14, declara que: 

«En caso de caducidad o extinción de la concesión, las 
instalaciones revertirán al Estado. En tal caso, y para 
asegurar la recuperación de la inversión realizada por 
los titulares, en coherencia con lo establecido en el ar-
tículo 92.1.a) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos se compensará a la empresa 
concesionaria por el valor neto contable de las instala-
ciones afectas al almacenamiento subterráneo siempre 
que estas continúen operativas»

Y finaliza, en el último inciso: 

«Lo anterior no será de aplicación en caso de dolo o 
negligencia imputable a la empresa concesionaria, en 
cuyo caso la compensación se limitará al valor resi-
dual de las instalaciones, sin perjuicio de otras respon-
sabilidades de la empresa concesionaria»

Por lo tanto, no se ha acreditado que se haya valorado 
si concurrían en el supuesto de hecho circunstancias 
imputables a una posible actuación dolosa o negligente 
por parte de la empresa concesionaria, situación esta 
que habría podido modificar los criterios de cálculo 
aplicables para determinar la correspondiente com-
pensación económica, o si concurrían otros hechos o 
circunstancias valorables que hubiesen permitido mo-
dular la compensación económica. Puede resultar ilus-
trativa, en este caso, la Sentencia del Tribunal Supre-
mo de 14 de octubre de 2013, que resuelve el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la Admi-
nistración General del Estado, previa declaración de le-
sividad, contra el inciso final del mencionado artícu lo 
14 del Real decreto 855/2008, en un sentido desfavo-
rable para las pretensiones de la Administración re-
currente, que pretendía la nulidad del precepto por 
prever una compensación por el valor residual de las 
instalaciones incluso en los supuestos en que existiese 

dolo o culpa por parte del concesionario en la extin-
ción del título concesional. El Tribunal Supremo, a pe-
sar de declarar la legalidad del inciso del artículo men-
cionado, indicó que la efectiva percepción por parte de 
la empresa de la compensación, tanto por el valor neto 
contable de las instalaciones como por el valor resi-
dual, dependerá de las causas que hayan llevado a la 
extinción de la concesión y de las circunstancias con-
currentes en el caso concreto. En cambio, esta valora-
ción circunstanciada del importe de la compensación, 
en el caso del Decreto ley objeto de dictamen, no ha 
sido acreditada ni es susceptible de control jurisdic-
cional debido al instrumento normativo utilizado para 
fijar su cuantía.

La argumentación anterior no puede proyectarse, en 
cambio, sobre el apartado 2 del artículo 4, que impone 
a Enagás Transporte, SAU, la obligación del pago del 
importe de la indemnización en un plazo de treinta y 
cinco días hábiles a partir de la entrada en vigor del 
Decreto ley. En efecto, nos encontramos ante la im-
posición de una prestación patrimonial sobre un su-
jeto que no encuentra amparo en un título habilitan-
te previo y que únicamente la ley puede establecer, 
como limitación del derecho de propiedad, por razo-
nes de interés general, con la consiguiente compensa-
ción, en este caso establecida por el artículo 5 del RDL 
13/2014.

En conclusión, los artículos 2 y 4, apartados 1 y 3, del 
Real decreto ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que 
se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema 
gasista y la titularidad de centrales nucleares, no respe-
tan los límites contitucionales que recaen sobre las le-
yes singulares por suponer una vulneración del derecho 
fundamental a la tutela judicial del artículo 24.1 CE.

III

El incumplimiento de los requisitos constitucionales 
del Decreto-ley por el RDL 13/2014 

1. En este apartado se abordará la adecuación de los 
artículos 2 y 4 del Real Decreto Legislativo 13/2014 de 
3 de octubre a lo dispuesto en el artículo 86.1 CE, par-
ticularmente en lo que se refiere al requisito del pre-
supuesto de hecho habilitante que faculta al Gobierno 
para utilizar este instrumento normativo específico.

En la medida que la potestad legislativa corresponde 
con carácter general a las Cortes Generales (art. 66.2 
CE), el reconocimiento de la capacidad para dictar de-
cretos leyes al Gobierno supone una excepción que se 
somete a límites formales y materiales estrictos en el 
artículo 86.1 CE, a fin de evitar los posibles abusos en 
la utilización de este instrumento normativo. Resulta 
por ello esencial, para valorar el correcto ejercicio de 
la facultad para dictar decretos leyes conferida por el 
artículo 86.1 CE, que se acredite la existencia del pre-
supuesto de hecho habilitante que justifica la adopción 
de una norma de estas características.
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La naturaleza extraordinaria de la necesidad ha sido 
interpretada por el Tribunal Constitucional como el 
supuesto extraordinario en el que una situación co-
yuntural de difícil previsión requiere una intervención 
normativa inmediata por parte del Gobierno para ha-
cer frente a los objetivos de la gobernabilidad (por 
todas, STC 137/2011,de 14 de septiembre, FJ4), y es 
suficiente, por lo que se refiere al alcance de la nece-
sidad, que la misma se origine en las tareas concre-
tas y habituales del Gobierno, no siendo preciso que 
sean necesidades extremas o absolutas (STC 6/41983, 
de 4 de febrero, FJ5). Respecto al elemento de la ur-
gencia, la jurisprudencia constitucional ha interpre-
tado que: 

«[e]l fin que justifica la legislación de urgencia no es 
otro que subvenir a “situaciones concretas de los ob-
jetivos gubernamentales que por razones difíciles de 
prever requieran una acción normativa inmediata en 
un plazo más breve que el requerido por la vía normal 
o por el procedimiento de urgencia para la tramitación 
parlamentaria de las leyes»

Por lo que se refiere a la conexión de sentido, o la con-
gruencia entre las medidas adoptadas por la disposi-
ción y la finalidad que persigue, debe haber un víncu-
lo razonable entre aquellas medidas y la situación que 
exige la acción normativa (STC 1/2012, de 13 de ene-
ro, FJ 6,7 Y 11), a la que cabe añadir que las medidas 
han de tener efectos inmediatos (STC 332/2005, de 15 
de diciembre, FJ7, y STC 96/2014 de 12 de junio), es 
decir, han de modificar de manera instantánea la situa-
ción jurídica existente (STC 39/2013, de 14 de febrero, 
FJ 9 Y 1/2012, FJ 11, entre otros).

Finalmente, y desde un punto de vista formal, el Tri-
bunal Constitucional también ha establecido que el 
presupuesto habilitante debe ser verificable, y por lo 
tanto, los motivos de su justificación deben constar de 
manera expresa. Una evidencia que se debe despren-
der en todo caso del análisis conjunto del preámbulo 
de la norma de los documentos que acompañan su ex-
pediente de tramitación y del debate parlamentario de 
su convalidación.

2. Corresponde ahora proyectar los criterios expues-
tos, y extraídos de la jurisprudencia constitucional, 
sobre los preceptos objeto del presente recurso de in-
constitucionalidad, a fin de verificar si se ajustan a los 
mismos, pues en caso contrario el RDL 13/2014, incu-
rriría en inconstitucionalidad.

Primeramente, habría que comprobar si la necesidad 
invocada para justificar el uso de un decreto-ley, en 
este caso, merece considerarse como extraordinaria, 
de acuerdo con la caracterización que debe darse a 
este calificativo según la jurisprudencia constitucio-
nal. A este respecto, cabe recordar que ya se ha se-
ñalado anteriormente que para declarar la extinción 
de la concesión de almacenamiento de gas, como se 
dispone en el artículo 2 del RDL 13/2014, ni se re-

quería ninguna norma nueva, ni tampoco era preci-
so hacerlo por medio de un real decreto-ley. Por una 
parte, el artículo 34. 1 c) LSH ya contempla la ex-
tinción de la concesión por renuncia del titular, y la 
sujeta a autorización. Por otro, el título concesional, 
en este caso, el RD 855/2008, de 16 de mayo, en su 
artículo 14 también prevé la extinción, remitiéndose 
al 34.1 LSH, no exigiendo ninguno de ellos el em-
pleo de norma con rango de Ley, para autorizar dicha 
extinción, desprendiéndose del RD 855/2008, que, a 
lo sumo, podría requerirse que la resolución por la 
que se autorizara la extinción revirtiera la misma for-
ma que la resolución por la que se otorga la conce-
sión, es decir, un Real Decreto. La Administración 
disponía ya, por lo tanto de instrumentos ordinarios 
para afrontar la situación creada, por lo que resulta 
injustificado recurrir a uno extraordinario. El RDL 
13/2014 de 3 de octubre no innova el marco jurídico, 
en este aspecto, que se mantiene intacto. Y las posi-
bles especificidades de la extinción de la concesión, 
en el presente caso, podían perfectamente incluirse 
en la posible resolución administrativa correspon-
diente, dentro del marco legal vigente, pues los di-
versos apartados del artículo 2 no añaden nada que 
pudiera considerarse contrario al mismo. Incluso, 
por lo que respecta a la determinación de la cuantía 
del va lor neto contable de la inversión, el artícu-
lo 14 del RD 855/2008 ya contemplaba la obligación 
de compensar, que ahora no se modifica. Ni tan si-
quiera, la declaración que en su día hizo el Gobierno 
sobre el sentido del párrafo final de dicho artículo 
14 como lesivo, y contrario al artículo 29.1 LSH, fue 
estimada por el Tribunal Supremo, y rechazada, por 
consiguiente, su anulación, en la Sentencia de 14 de 
octubre de 2013, que entendió que la percepción por 
la concesionaria de la compensación establecida en 
el título concesional dependería de las causas y cir-
cunstancias que concurrieran el caso concreto, y que 
por lo tanto, sería perfectamente posible modular la 
cuantía de la compensación en la resolución admi-
nistrativa que declarara la extinción de la citada con-
cesión, modulación que podría ser discutida por los 
interesados en sede judicial en caso de discrepancia, 
cosa que ahora no es posible.

Cuestión distinta es la de la creación de la figura de 
la «hibernación» por el RDL 13/2014 de 3 de octubre, 
pues ésta sería aplicable después de la extinción de la 
concesión, de la que sería separable, y que efectiva-
mente tiene más que ver con la situación producida no 
prevista normativamente, es decir, con las circunstan-
cias concretas del caso, con independencia de la ex-
tinción acaecida por la renuncia de la concesionaria. 
Aunque es lícito preguntarse sobre la necesidad de una 
figura como ésta, si, como se expone en el apartado 
IV del preámbulo del RDL 13/2014, lo único que se 
persigue es no proceder a la suspensión definitiva de 
la actividad y posterior desmantelamiento de la ins-
talación, a la espera de disponer de nuevos estudios 
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técnicos (en la misma línea, el Ministro de Industria, 
Energía y Turismo, en el debate parlamentario de con-
solidación «[este real decreto-ley] fija la hibernación 
de las instalaciones; hibernación durante el tiempo ne-
cesario para seguir recabando informes técnicos, más 
allá de los que ya han sido elaborados por el Instituto 
Geológico Minero y el Instituto Geográfico Nacional, 
y, por tanto, disponer de informes más completos que 
permitan adoptar a la postre una decisión en conse-
cuencia...» Diario de sesiones del Congreso de los Di-
putados, número 230 P-L, de 16 de octubre de 2014, 
pág. 6) dicho de otro modo, la actividad de la insta-
lación objeto de la concesión extinguida ya se hallaba 
suspendida desde el 26 de septiembre de 2013, por lo 
que la «hibernación» tan sólo supone darle otra cober-
tura jurídica a la situación que ya existía, aunque, eso 
sí, contemplando la asignación de la administración de 
la planta a Enagas Transporte, S.A.U 

Finalmente, puede deducirse que no constituye una 
necesidad de carácter extraordinario la de declarar 
la extinción mediante este RDL 13/2014 de la justifi-
cación ofrecida por el Ministro de Industria, Energía 
y Turismo, en su defensa del mismo ante el Congre-
so de los Diputados, cuando al exponer las medidas 
que incluye dicha norma, no se refiere precisamente 
a aquella en concreto, sino a otras (la «hibernación», 
la asignación de la administración a Enagas Trans-
porte, S.A.U, la reintegración al dominio público del 
derecho de uso del almacenamiento subterráneo, y 
finalmente la posibilidad de exigir responsabilidades 
a la concesionaria, por vicios o defectos en la cons-
trucción o por acciones u omisiones durante la vi-
gencia de la concesión, vid. DSCD citado, pág. 6). El 
Ministro no incluye, pues, la extinción de la conce-
sión, y sus consecuencias regladas, como las medidas 
que requieren su instrumentación mediante decreto 
ley, consciente, probablemente, de la suficiencia de 
los instrumentos ordinarios para poder acordarla. En 
definitiva, los datos disponibles no avalan la existen-
cia de una necesidad de carácter extraordinario que 
obligue a actuar mediante decreto ley para interve-
nir frente a la situación creada, por lo que el artículo 
2 del RDL 13/2014, de 3 de octubre no cumple con 
uno de los requisitos para sostener su validez consti-
tucional.

3. También adolecería del mismo defecto el artículo 4, 
apartados 1 y 3, cuando determina el valor neto de la 
inversión «a que hace referencia el apartado 3 del ar-
tículo 5 de la Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciem-
bre...» y reconoce que el pago de la anterior cantidad 
a ESCAL, UGS, S.L se produce sin perjuicio de otros 
«derechos retributivos» en favor de la misma por cos-
tes y otros conceptos devengados con anterioridad a 
la entrada en vigor del decreto ley. Por una parte, la 
cuantía de la compensación por el valor neto de la in-
versión ya estaba establecida o prefijada en el artículo 
14, párrafo 3º del RD 855/2008, es decir, en el títu-
lo concesional, el cual se refería al «valor contable» y 

no, por lo tanto, a una cuantía determinada por la Ad-
ministración según sus cálculos. El derecho a percibir 
la citada indemnización de la Administración conce-
dente ya estaba reconocido en la legislación previa al 
RDL 13/2014, (y por ello éste se limita a «reconocer» 
la cantidad ya predeterminada) y el derecho a perci-
bir una indemnización por otros conceptos también se 
hallaba ya reconocido, como se desprende de la previ-
sión final del apartado 3 del artículo 4, cuando se re-
mite a la Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciembre, y 
demás normativa de aplicación, a estos efectos, de lo 
que se desprende que la previsión que establece el re-
al decreto ley no era necesaria pues ya la contemplaba 
también la legislación vigente.

Por lo que se refiere al otro requisito constitucional 
ex artículo 86.1 CE, de que la necesidad que el decre-
to ley pretende afrontar tenga el carácter de urgen-
te, la jurisprudencia constitucional la ha entendido 
en el sentido de que la situación que la norma nueva 
regula no podría ser tramitada por la vía legislativa 
con la celeridad indispensable para garantizar la ob-
tención de la finalidad por las medidas que contie-
ne (STC 137/2011, de 14 de septiembre, FJ7). En el 
presente caso, debe observarse que la actividad de la 
instalación de almacenamiento de gas «Castor» esta-
ba suspendida por resolución de la Dirección General 
de Política Energética y Minas de 26 de septiembre 
de 2013, prorrogada posteriormente por otra de 18 de 
junio de 2014. Por lo tanto, la actividad que podía su-
poner un riesgo para las personas, bienes o el medio 
ambiente ya no se desarrollaba desde más de un año 
antes de que se dictara el RDL 13/2014. No existía, 
así pues, una situación material que exigiera medi-
das urgentes. Otra cuestión es la relativa a la situa-
ción jurídica de la explotación, su resolución y sus 
posibles consecuencias económicas para la concesio-
naria, el Estado o los consumidores de gas natural. 
En este caso, hay que tener presente que desde que 
se dispone de los informes del Instituto Geológico y 
Minero (uno primero, el 20 de diciembre de 2013, y 
posteriormente otro más concluyente de 14 de febre-
ro de 2014) el Gobierno habría podido proceder al 
rescate de la concesión, si la considerara perjudicial, 
determinando posteriormente las posibles indemni-
zaciones a la concesionaria de acuerdo con la Ley de 
Patrimonio del Estado, y los criterios de cálculo es-
tablecido en las normas más específicas de la Orden 
Ministerial ITC/3995/2006. Existía, pues, un marco 
normativo para hacer frente a la situación con tiempo 
suficiente antes de que la concesionaria presentara la 
renuncia a la concesión. Y a partir de la presentación 
de la renuncia, el Gobierno ha dispuesto de 2 meses 
y 15 días para acordar la extinción, a través de los 
instrumentos ordinarios que le confería la legislación 
aplicable, con las consecuencias económicas previs-
tas en la misma, para el caso de que la instalación no 
estuviera operativa como era lo que sucedía antes del 
RDL 13/2014.
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Asimismo, debe considerarse que la fijación de la 
cuantía de la indemnización tampoco estaba afectada 
de urgencia, pues las reglas para determinarla ya es-
taban establecidas de antemano, y a ellas se remite el 
artículo 4.3 del RDL 13/2014, de 3 de octubre no exis-
tiendo, por lo tanto, a este respecto, ningún vacío nor-
mativo que debiera completarse.

Por ello, cabe concluir que no puede aplicarse la cali-
ficación de urgente a la necesidad de actuar como lo 
ha hecho el Gobierno mediante el RDL 13/2014, pues-
to que podía haberlo hecho con anterioridad por otros 
medios ordinarios, y en consecuencia, los artículos 2 y 
4, apartados 1 y 3 del mencionado decreto ley infrin-
gen el artículo 86. 1 CE por no existir el presupuesto 
de hecho habilitante para justificarlo.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional, 

Solicita

Que, que teniendo por presentado el presente escrito 
en tiempo y forma, y los documentos que lo acompa-
ñan, se sirva admitirlo, tenga por interpuesto recur-
so de inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 4, 
apartados 1 y 3, del Real decreto-ley 13/2014, de 3 de 
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en re-
lación con el sistema gasista y la titularidad de cen-
trales nucleares, y en mérito al mismo, y previos los 
trámites oportunos, dicte sentencia declarando la in-
constitucionalidad de dichos preceptos.

Barcelona para Madrid, a 29 de diciembre de 2014.

Xavier Muro i Bas
Letrado del Parlamento de Cataluña
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	Tram. 352-02640/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del representant de la Coordinadora d’Assemblees de Treballadors en Atur de Catalunya a la Taula sobre la Pobresa Energètica amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de r
	Tram. 352-02641/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del representant de les associacions de consumidors a la Taula sobre la Pobresa Energètica amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor 
	Tram. 352-02642/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Aliança Espanyola contra la Pobresa amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’a
	Tram. 352-02644/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Aliança contra la Pobresa Energètica amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’
	Tram. 352-02645/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma Pobresa Zero amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, elect
	Tram. 352-02646/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit
	Tram. 352-02647/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit del
	Tram. 352-02648/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Ecoserveis, experts en cultura energètica, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics
	Tram. 352-02649/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
	Tram. 352-02650/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Facua Catalunya - Consumidors en Acció amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’
	Tram. 352-02651/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels ser
	Tram. 352-02652/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’
	Tram. 352-02653/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis b
	Tram. 352-02654/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Gas Natural amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i 
	Tram. 352-02655/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Repsol amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i trans
	Tram. 352-02656/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica (UNESA) amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels
	Tram. 352-02657/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Càritas Diocesana amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, 
	Tram. 352-02658/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Creu Roja amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i
	Tram. 352-02659/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, 
	Tram. 352-02660/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat,
	Tram. 352-02661/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, elec
	Tram. 352-02662/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i transp
	Tram. 352-02663/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Productors d’Energies Renovables amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis
	Tram. 352-02664/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Eòlica de Catalunya (Eoliccat) amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsi
	Tram. 352-02665/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Som Energia amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i 
	Tram. 352-02666/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Espanyola Fotovoltaica amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, e
	Tram. 352-02667/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serv
	Tram. 352-02668/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit del
	Tram. 352-02669/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Persones Consumidores de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis b
	Tram. 352-02670/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis b
	Tram. 352-02671/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Departament d’Empresa i Ocupació amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua
	Tram. 352-02672/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Departament de Territori i Sostenibilitat amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsic
	Tram. 352-02673/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, el
	Tram. 352-02674/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Endesa amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i transp
	Tram. 352-02675/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Gas Natural Fenosa amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat,
	Tram. 352-02676/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat,
	Tram. 352-02677/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàs
	Tram. 352-02678/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels ser
	Tram. 352-02679/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Aliança contra la Pobresa Energètica amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’
	Tram. 352-02680/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i transport
	Tram. 352-02681/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit del
	Tram. 352-02682/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit dels ser
	Tram. 352-02683/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre les actuacions del seu departament davant la crisi amb Rússia
	Tram. 355-00185/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, per a participar en la sessió monogràfica sobre l’Associació Transatlàntica per al Comerç
	Tram. 357-01025/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença de Joan Tugores, catedràtic d’economia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, per a participar en la sessió monogràfica sobre l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió, c
	Tram. 357-01026/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Pimec davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, per a participar en la sessió monogràfica sobre l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió, convocada per a donar compliment a la Resol
	Tram. 357-01027/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença de Ricard Bellera i Kirchhoff, secretari d’Internacional, Migracions i Cooperació de Comissions Obreres, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, per a participar en la sessió monogràfica sobre l’Associació Transatlànt
	Tram. 357-01028/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença de Carles Seijó i Àlex Guillamon, membres de la campanya «Catalunya, no al TTIP», davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, per a participar en la sessió monogràfica sobre l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la 
	Tram. 357-01029/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació


	4.87.	Procediments davant el Tribunal Constitucional
	4.87.05.	Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament
	Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parlament 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. 380-00006/10
	Al·legacions que formula el Parlament






