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

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell 
per la qual es concedeix un ajut macrofinancer a Ucraïna
Tram. 295-00183/10
Coneixement de la proposta p. 3

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 200-00015/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 3

Projecte de llei de cooperatives
Tram. 200-00020/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 3

Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya
Tram. 200-00026/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 3

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2015
Tram. 200-00033/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 485) p. 4
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 4

Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives
Tram. 200-00034/10
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 4

Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 200-00037/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 5

Projecte de llei de creació del Registre de traduc-
tors i intèrprets judicials per a la seva actuació davant els 
òrgans judicials amb seu a Catalunya
Tram. 200-00038/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 5

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habi-
tatge
Tram. 202-00018/08
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 5

Proposició de llei de concessió d’un suplement de 
crèdit i de necessitats financeres del sector públic en pròr-
roga pressupostària
Tram. 202-00072/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 5

Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 
10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 202-00073/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 5

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la retribució als autors 
pels préstecs de llurs obres en determinats establiments 
públics
Tram. 250-01384/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 5

Proposta de resolució sobre la revisió de l’ordre re-
lativa als criteris per a determinar la capacitat econòmica 
dels beneficiaris de les prestacions de servei no gratuïtes
Tram. 250-01385/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 6

Proposta de resolució sobre el nom del museu del 
Futbol Club Barcelona
Tram. 250-01386/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 6

Proposta de resolució sobre la demanda a la Con-
federació Hidrogràfica de l’Ebre de la fixació del cabal de 
manteniment dels trams del Segre d’acord amb la Directiva 
marc de l’aigua
Tram. 250-01387/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 6

Proposta de resolució sobre els expedients san-
cionadors incoats contra els mitjans de comunicació que no 
van emetre la campanya institucional del procés participatiu 
del 9 de novembre
Tram. 250-01388/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 6
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

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

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de decisió del Parlament 
Europeu i del Consell per la qual es conce-
deix un ajut macrofinancer a Ucraïna
Tram. 295-00183/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha co-
negut la proposta.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport
Tram. 200-00015/10

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 103264; 
103786; 103820).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 11.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.02.2015.

Projecte de llei de cooperatives
Tram. 200-00020/10

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 103785; 
103822).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 
4 dies hàbils (del 09.02.2015 al 12.02.2015).
Finiment del termini: 13.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.02.2015.

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 103787; 103821).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 
4 dies hàbils (del 09.02.2015 al 12.02.2015).
Finiment del termini: 13.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.02.2015.
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3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 4

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

Correcció d’errades de publicació (BOPC 485)

En el BOPC 485, de 28 de gener de 2015

Títol o epígraf: Disposicions addicionals

A la pàg. 39

On hi diu: 

«IX. Mesures en matèria de justícia i interior

Seixantena. Gestió penitenciària

[...]

Seixanta-unena. Manteniment del material del Cos de 
Mossos d’Esquadra»

Hi ha de dir: 

«Seixantena. Gestió penitenciària

[...]

Seixantena bis

1. El Departament de Justícia, d’acord amb les dispo-
nibilitats pressupostàries per al 2015, ha de dur a ter-
me el Pla d’equipaments penitenciaris.

2. El Departament de Justícia, d’acord amb les dispo-
nibilitats pressupostàries per al 2015, ha de garantir 
els serveis mèdics als centres educatius i d’internament 
de Can Llupià i L’Alzina.»

Seixanta-unena. Manteniment del material del Cos de 
Mossos d’Esquadra»

A la pàg. 40

On hi diu: 

«Seixanta-quatrena. Avaluació del funcionament del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya

[...]

X. Mesures en matèria de territori i mobilitat»

Hi ha de dir: 

«Seixanta-quatrena. Avaluació del funcionament del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya

[...]

Seixanta-quatrena bis. Torn d’ofici

El Departament de Justícia, d’acord amb les disponi-
bilitats pressupostàries per al 2015, ha d’adequar els 
criteris de pagament del torn d’ofici amb la màxima 

celeritat i ha de requerir al Govern de l’Estat les par-
tides necessàries que permetin al Departament de Jus-
tícia la suficiència de recursos de manera estable i se-
gura.

Seixanta-quatrena ter. Oficines, equipaments i perso-
nal judicial

1. El Departament de Justícia, d’acord amb les dispo-
nibilitats pressupostàries per al 2015, ha de garantir 
les inversions i remodelacions necessàries per al man-
teniment dels equipaments judicials de Catalunya.

2. El Departament de Justícia, d’acord amb les dispo-
nibilitats pressupostàries per al 2015, ha de desenvolu-
par i estendre als jutjats de Catalunya la nova oficina 
judicial.

3. El Departament de Justícia, d’acord amb les dispo-
nibilitats pressupostàries per al 2015, ha de garantir la 
dotació de personal necessària per a atendre els jutjats 
de violència de gènere.

X. Mesures en matèria de territori i mobilitat»

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 103850 i 103854).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.02.2015.

N. de la R. : La sol·licitud es reprodueix en la secció 
4.67.

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

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 103849).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.02.2015.

N. de la R. : La sol·licitud es reprodueix en la secció 
4.67.
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3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 5

Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 200-00037/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
103817).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 
3 dies hàbils (del 06.02.2015 al 10.02.2015).
Finiment del termini: 11.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.02.2015.

Projecte de llei de creació del Registre de 
traductors i intèrprets judicials per a la se-
va actuació davant els òrgans judicials amb 
seu a Catalunya
Tram. 200-00038/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
103819).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 
3 dies hàbils (del 03.02.2015 al 05.02.2015).
Finiment del termini: 06.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.02.2015.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
Tram. 202-00018/08

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 102900; 
103784; 103815).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 03.02.2015 al 05.02.2015).
Finiment del termini: 06.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.02.2015.

Proposició de llei de concessió d’un suple-
ment de crèdit i de necessitats financeres 
del sector públic en pròrroga pressupostària
Tram. 202-00072/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
103266; 103818).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 10.02.2015 al 12.02.2015).
Finiment del termini: 13.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.02.2015.

Proposició de llei de derogació de la Llei 
6/2014, del 10 de juny, de modificació de la 
Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de nor-
mes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 202-00073/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
103816).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 17.02.2015 al 23.02.2015).
Finiment del termini: 24.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.02.2015.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la retribució als 
autors pels préstecs de llurs obres en deter-
minats establiments públics
Tram. 250-01384/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 102819; 103272).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2015 al 05.02.2015).
Finiment del termini: 06.02.2015; 09:30 h.
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3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 6

Proposta de resolució sobre la revisió de 
l’ordre relativa als criteris per a determinar la 
capacitat econòmica dels beneficiaris de les 
prestacions de servei no gratuïtes
Tram. 250-01385/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 102820).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2015 al 05.02.2015).
Finiment del termini: 06.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el nom del mu-
seu del Futbol Club Barcelona
Tram. 250-01386/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 102821; 103273).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2015 al 05.02.2015).
Finiment del termini: 06.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la demanda a la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre de la fixa-
ció del cabal de manteniment dels trams del 
Segre d’acord amb la Directiva marc de l’aigua
Tram. 250-01387/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 102822; 103274).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2015 al 05.02.2015).
Finiment del termini: 06.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els expedients 
sancionadors incoats contra els mitjans de 
comunicació que no van emetre la campa-
nya institucional del procés participatiu del 
9 de novembre
Tram. 250-01388/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 102823; 103275).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2015 al 05.02.2015).
Finiment del termini: 06.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el procés de 
tramitació de la licitació del servei d’atenció 
de trucades d’urgència del 112
Tram. 250-01389/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 102824; 103276).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2015 al 05.02.2015).
Finiment del termini: 06.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la finalització 
de les obres dels Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya a Sabadell
Tram. 250-01390/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 102825; 103277).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2015 al 05.02.2015).
Finiment del termini: 06.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei de seguretat del centre d’atenció 
primària de Constantí
Tram. 250-01391/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 102827; 103278).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2015 al 05.02.2015).
Finiment del termini: 06.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la informació 
que s’ha de donar als residents estrangers 
perquè puguin votar a les eleccions munici-
pals
Tram. 250-01392/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 102826; 103279).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2015 al 05.02.2015).
Finiment del termini: 06.02.2015; 09:30 h.
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3.10.45. INFORMACIó 7

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una 
taula de diàleg entre l’Ajuntament de Saba-
dell, el Departament de Salut i els represen-
tants dels treballadors de la Corporació Sa-
nitària Parc Taulí per a fer un seguiment de 
les reivindicacions sanitàries de la ciutat i 
les condicions laborals dels treballadors
Tram. 250-01393/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 102828; 103280).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2015 al 05.02.2015).
Finiment del termini: 06.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el procés de fu-
sió del grup Ficosa
Tram. 250-01394/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 102829; 103281).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2015 al 05.02.2015).
Finiment del termini: 06.02.2015; 09:30 h.

3.10.45. PROCEDIMENTS RELATIUS A UN PLA 
O UN COMUNICAT DEL GOVERN

Projecte del Pla director de cooperació al 
desenvolupament 2015-2018
Tram. 259-00003/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista; Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Grup 
Parlamentari de Ciutadans (reg. 103428; 103782; 
103823).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.02.2015 al 05.02.2015).
Finiment del termini: 06.02.2015; 09:30 h.

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10

Accés al ple exercici de la condició de parla-
mentari

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de fe-
brer de 2015, atès que el diputat David Pérez Ibáñez 
ha complert els requisits que estableix l’article 16.1 
del Reglament (credencial: reg. 103760; acatament 
de la Constitució i de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya: reg. 103834; declaració d’activitats i béns: 
reg. 103835 i 103836), ha constatat i ha manifestat 
que ha accedit al ple exercici de la condició de par-
lamentari.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

El secretari primer La presidenta
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català

4.45.25. GRUPS PARLAMENTARIS

Composició del Grup Parlamentari Socialista
Tram. 399-00001/10

Abandonament del grup parlamentari
Reg. 103644 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, declaro la meva voluntat de 
deixar de pertànyer al Grup parlamentari Socialista i 
d’incorporar-me com a diputada no adscrita al Parla-
ment de Catalunya, segons les condicions i els drets 
que estableix l’article 26 del Reglament del Parlament 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2015

Marina Geli i Fàbrega
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Adscripció de diputats
Reg. 103833 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

David Pérez Ibáñez, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 20.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, 
manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parla-
mentari Socialista.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2015

 Vist i plau
El diputat Maurici Lucena i Betriu
David Pérez Ibáñez Portaveu del GP SOC

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Presentació
Reg. 103850 i 103854

Reg. 103850

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, integrants del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 16.1.b i 23.b de la Llei 
2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Es-
tatutàries, demanen dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries sobre l’adequació a l’Estatut i a la Consti-
tució del Projecte de llei de pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya per al 2015 (tram. 200-00033/10), i 
d’una manera especial dels preceptes següents:

– Article 53.2 i 53.5
– Disposició addicional vuitena

Fonaments jurídics

Primer. Una de les normes bàsiques de tot Estat demo-
cràtic i de dret és que, per tal de mantenir i fer efecti-
va la separació de poders que propugna, és necessari 
garantir que els poders que conformen l’Estat, i per 
tant les seves institucions, tinguin garantida l’autono-
mia organitzativa, però essencialment, la autonomia 
pressupostària.

La normativa pressupostària fa que els pressupostos 
de les institucions i/o poders que conformen l’Estat 
quedin incorporats als pressupostos de l’administració 

principal, però sense que això impliqui cap tipus de 
submissió ni dependència d’aquells respecte d’aquesta.

A Catalunya, la traducció d’aquest principi de separa-
ció de poders, d’acord amb el règim d’autogovern que 
reconeix la Constitució Espanyola i estableix l’Esta-
tut d’Autonomia de Catalunya, les institucions estatu-
tàries, és a dir, aquelles que són regulades a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya (Llei Orgànica 6/2006, 
de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya), gaudeixin d’autonomia pressupostària.

Així resulta de la regulació a la que estan sotmeses 
totes les institucions creades pel Parlament, llevat del 
cas del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que, 
d’acord amb la seva normativa específica, aproven els 
seus pressupostos que, posteriorment, són incorporats 
al Pressupost del Parlament per formar part després 
del Pressupost de la Generalitat.

Per tant, el pressupost de la Generalitat recull el que 
pertoca a l’executiu i als seus òrgans i, a més a més, els 
pressupostos que han estat aprovats per les institucions 
estatuàries i el Parlament d’acord amb les seves com-
petències específiques.

Segon. El Butlletí Oficial del Parlament de Catalu-
nya núm. 485 del dia 28 de gener de 2015 va publicar 
el dictamen de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost sobre el Projecte de llei de pressupostos de 
la Generalitat per al 2015 (tram. 200-00033/10).

Entre l’articulat del dictamen del Projecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat per al 2015 està l’arti-
cle 53 que regula determinats aspectes pressuposta-
ris de les institucions del Síndic de Greuges, el Consell 
de Garanties Estatutàries, la Sindicatura de Comptes i 
l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Concretament els seus apartats 2 i 5 regulen aspectes 
que podrien vulnerar l’autonomia pressupostària que 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en els seus arti-
cles 77.4; 79.3 i 80.2, reconeix a aquestes institucions 
(amb excepció de l’Oficina Antifrau de Catalunya do-
nat que no està regulada a l’Estatut).

L’apartat 2 de l’article 53 del Projecte de llei de pres-
supostos de la Generalitat per al 2015 estableix que els 
romanent de crèdit del pressupost per al 2014 que 
aquestes institucions hagin pogut generar s’incorpora-
rà en els mateixos capítols del pressupost per al 2015.

Aquesta és una limitació a la seva autonomia pressu-
postària ja que determina a què s’ha de destinar una 
part dels recursos que provenen dels romanents de 
l’exercici anterior, sense que els òrgans de les institu-
cions afectades puguin decidir amb llibertat, fent ús a 
seva e l’autonomia pressupostària.

Per la seva part, l’apartat 5 de l’article 53 estableix 
l’obligació que el Síndic de Greuges, el Consell de 
Garanties Estatutàries, la Sindicatura de Comptes i 
l’Oficina Antifrau de Catalunya presentin davant el 
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departament competent en matèria de pressupostos la 
mateixa informació economicofinancera que l’article 
71 del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, del 
24 de desembre, imposa per a les entitats que formen 
el sector públic de la Generalitat.

Aquesta obligació però, a part de representar un nou 
atac a l’autonomia pressupostària de les institucions 
estatutàries, suposa sotmetre a aquestes institucions al 
control econòmic i financer de la Intervenció de la Ge-
neral de la Generalitat sense que cap norma l’habiliti 
a fer-ho, en estar únicament vinculades al control i a 
la fiscalització de la Sindicatura de Comptes, d’acord 
amb l’article 3.a) de la Llei 18/2010, de 17 de juny, de 
la Sindicatura de Comptes.

Al nostre entendre, per tant, el Projecte de llei de pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 
incorre en una vulneració de l’autonomia pressupos-
tària que l’Estatut d’Autonomia reconeix per el Síndic 
de Greuges, el Consell de Garanties Estatutàries, i la 
Sindicatura de Comptes.

En aquest sentit, els apartats 2 i 5 de l’article 53 són 
contraris als articles 77.4; 79.3 i 80.2 de l’EAC.

Tercer. En el mateix sentit expressat al fonament an-
terior cal valorar la Disposició addicional vuitena del 
Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2015.

Aquesta disposició addicional imposa al Parlament 
de Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries, la 
Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges i l’Ofi-
cina Antifrau «[a]plicar mesures en matèria de despe-
ses de personal amb un impacte econòmic equivalent 
a les mesures establertes pel títol III per al personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat i el seu 
sector públic».

El text d’aquesta Disposició addicional, tot i que diu 
«dins l’àmbit de llur respectiva autonomia estableix de 
manera imperativa ([...] han d’aplicar [...]) les matei-
xes mesures que la Generalitat ha contemplat al títol 
III del projecte de llei per al seu personal i el del seu 
sector públic.

Creiem que la expressió «amb un impacte econò-
mic equivalent» i «dins l’àmbit de llur respectiva 
autonomia» no són element suficients per a garantir 
l’autonomia pressupostària i organitzativa del seu 
personal que l’Estatut contempla tant pel Parlament 
de Catalunya, com per les institucions Estatutà-
ries contemplades al capítol V del títol II de l’Estatut 
d’Au tonomia.

Aquest tipus de regulacions no ajuden a fer factible i 
real la separació de poders i donar garanties a les po-
testats que legalment es donen a determinades institu-
cions amb l’objectiu de assegurar la seva independèn-

cia respecte a la institució/administració principal que 
les engloba.

De la mateixa manera que al fonament anterior, el text 
actual de la Disposició addicional vuitena és contrari 
als articles 58.1 i 58.2; 77.4; 79.3 i 80.2 de l’EAC.

Per tots els motius indicats, entenem, doncs, que és 
del tot necessari que el Consell de Garanties Estatu-
tàries es pronunciï sobre l’ajust dels articles 53.2; 53.5 
i Disposició addicional vuitena Projecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat per al 2015 (N.T: 200-
00033/10) a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Alícia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta; Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, 
portaveu adjunt; Pere Calbó i Roca, María José García 
Cuevas, Eva García Rodríguez, María Dolors Mont-
serrat i Culleré, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri 
Pujol, Alícia Alegret Martí, Rafael Luna Vivas, Rafa-
el López Rueda, Juan Milián Querol, Manuel Reyes 
López, Jordi Roca Mas, José Antonio Coto Roquet, 
Sergio Santamaría Santigosa, Fernando Sánchez Cos-
ta,  Sergio García Pérez, diputats, del GP del PPC

Reg. 103854

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, integrants del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 16.1.b i 23.b de la Llei 
2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Es-
tatutàries, presenten una Addenda a l’escrit sol·licitant 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre 
l’adequació a l’Estatut i a la Constitució del Projecte 
de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2015 (tram. 200-00033/10),

Fonament jurídic

Únic. En els pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya per a l’exercici de 2015, es dóna el cas que 
l’equilibri entre ingressos i despeses s’obté mitjan-
çant tres grans partides d’ingressos quina execució i 
realització és del tot punt inversemblant ja que depe-
nen de transferències que l’Estat en els seus pressu-
postos no han inclòs i que per tant no tenen la precep-
tiva consignació.

Aquests ingressos concretament són: una bestreta del 
Fons de Competitivitat per l’any 2015 de 789 milions 
d’euros, que no toca liquidar en aquest exercici, sinó 
l’any 2017; la compensació de 635 milions per l’impost 
sobre els dipòsits bancaris; i 759 milions en aplicació 
de la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’Au-
tonomia.
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És amb aquests ingressos que s’evidencia que l’ob-
jectiu d’estabilitat pressupostària fixat pel Govern de 
l’Estat per al govern de la Generalitat per al present 
exercici serà incomplert, infringint-se l’article 135 de 
la Constitució.

La seva inclusió en el projecte suposen la introducció 
d’una condició de compliment impossible.

Per tots els motius indicats, sol·licitem ampliar la peti-
ció de dictamen sobre el Projecte de llei de pressupos-
tos de la Generalitat per al 2015 (N.T: 200-00033/10) 
a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en l’aspecte in-
dicat.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Alícia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta; Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, 
portaveu adjunt; Pere Calbó i Roca, María José García 
Cuevas, Eva García Rodríguez, María Dolors Mont-
serrat i Culleré, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri 
Pujol, Alícia Alegret Martí, Rafael Luna Vivas, Rafa-
el López Rueda, Juan Milián Querol, Manuel Reyes 
López, Jordi Roca Mas, José Antonio Coto Roquet, 
Sergio Santamaría Santigosa, Fernando Sánchez Cos-
ta,  Sergio García Pérez, diputats, del GP del PPC

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Presentació
Reg. 103849

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, integrants del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 16.1.b i 23.b de la Llei 
2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Es-
tatutàries, demanen dictamen del Consell de Ga-
ranties Estatutàries sobre l’adequació a l’Estatut i a 
la Constitució del Projecte de llei de mesures fiscals, 
financeres i administratives (tram. 200-00034/10), 
i d’una manera especial de les esmenes reserva-
des del GP d’ERC al dictamen del Projecte de llei 
de mesures fiscals, financeres i administratives, se-
güents: 

– Esmenes 426, 427, 428, 429, 431 i 433 dels preceptes 
següents: 

I, d’acord amb allò que estableix 24.2 de la Llei 2/2009, 
del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, 
demanen dictamen del Consell de Garanties Estatutà-
ries sobre l’adequació a l’Estatut i a la Constitució del 
precepte següent:

– Article 36

Fonaments jurídics

Primer. D’acord amb l’article 24.2 de la Llei 2/2009, 
del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, 
sotmetem a l’Alt Òrgan Consultiu de la Generalitat un 
seguit d’esmenes reservades al Dictamen del Projecte 
de llei de mesures fiscals, financeres i administratives.

Segons el BOPC 486 en el que es publica el Dicta-
men de la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post consten com a reservades les esmenes 426, 427, 
428, 429, 431, 433 del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya.

Al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 
481 del 23 de gener de 2015 hi conta el text de cadas-
cuna de les esmenes assenyalades al paràgraf anterior.

Totes aquestes esmenes tenen una estructura similar. To -
tes tenen per objecte incloure al text articulat del Pro-
jecte de llei de mesures fiscals, financeres i administra-
tives (tram. 200-00034/10) un seguit de disposicions 
addicionals amb mandats dirigits al poder executiu de 
la Generalitat perquè adopti accions legislatives sense 
que la Generalitat disposi de competències per poder 
fer-ho, amb l’objectiu de construir les que se han deno-
minat «estructures d’estat»...

Segon. L’esmena 426 diu: 

«Nova disposició addicional. Llei tributària de Cata-
lunya

»En el termini de tres mesos, el Govern trametrà al 
Parlament un projecte de Llei tributària de Catalunya, 
que regularà els procediments de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels tributs suportats a Catalu-
nya.»

Tot i que en una primera lectura pot semblar que el 
text d’aquesta disposició estigui en concordança amb 
el que estableix l’article 203.4 de l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya, cal interpretar-ho d’acord el que es-
tableix l’apartat 1 de l’article 204 i la jurisprudència 
constitucional, per determinar l’àmbit de les compe-
tències financeres de la Generalitat de Catalunya.

I d’acord amb aquesta interpretació, allò previst en la 
disposició només seria constitucionalment acceptable 
i entraria dins l’àmbit competencial de la Generalitat, 
si es referís a la gestió, la recaptació, la liquidació i la 
inspecció dels tributs estatals cedits totalment i es fes 
en els termes establerts per l’Estat en l’acte de delega-
ció o cessió.

Com ha determinat el Tribunal Constitucional en la 
seva sentència 31/2010, de 28 de juny, «[N]ingún pro-
blema de constitucionalidad suscitan las potestades 
autonómicas de gestión tributaria enunciadas en el art. 
204.1 EAC (de gestión, recaudación, liquidación e ins-
pección) cuando se proyectan sobre los tributos propi-
os de la Generalitat […]» però continua dient que «[e]l 



4 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 490

4.45.25. INFORMACIó 11

art. 156.2 CE prevé que “las Comunidades Autónomas 
podrán actuar como delegados o colaboradores del Es-
tado para la recaudación, la gestión y la liquidación de 
los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las 
leyes y los Estatutos”, y ésta es, precisamente, la previ-
sión constitucional que concreta el artículo impugna-
do, al determinar que las potestades cuestionadas sean 
ejercidas por delegación del Estado, obviamente en los 
términos que éste establezca.»

Així mateix, la citada STC concreta que «[C]orres-
ponde al legislador orgánico regular «el ejercicio de 
las competencias financieras» (art. 157.3 CE) enuncia-
das en el precepto estatutario y, consecuentemente, el 
ejercicio de las potestades autonómicas vinculadas a 
la cesión de tributos, las cuales serán establecidas en 
la correspondiente Ley de cesión con el alcance que el 
legislador estatal estime oportuno (disposición adicio-
nal séptima EAC).»

D’acord amb l’art.204.1 de l’EAC i la interpretació 
constitucional donada per la STC 31/2010, en cas 
d’aprovar-se aquesta esmena, en els termes actualment 
plantejats, la Llei de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives inclouria una disposició que supera els 
límits competencials fixats al propi Estatut, ja que en 
cap cas, i menys de formar unilateral sense la celebra-
ció d’un acord amb l’Estat, el Govern pot presentar un 
projecte de llei i el Parlament aprovar una llei que tin-
gui per objecte regular els procediment per a la gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs suportats 
a Catalunya, amb independència de la titularitat dels 
impostos en qüestió.

Tercer. L’esmena 427 que diu: 

«Nova disposició adicional. Modificació del Decret 
Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’apro-
va el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generali-
tat de Catalunya.

»En el termini de tres mesos, el Govern trametrà al 
Parlament un projecte de llei de modificació del De-
cret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de preveu-
re els mecanismes d’inventari, divisió i reassignació 
dels actius i passius de les administracions públiques 
amb presència actual a Catalunya o amb implicació a 
Catalunya, i que puguin ser afectades per una ratifi-
cació per part del Regne d’Espanya de la Convenció 
de Viena sobre Successió d’Estats en Matèria de Béns, 
Arxius i Deutes d’Estat de 1983.»

Primer de tot aclarir que perquè pugui haver-hi suc-
cessió en els actius i passius tal i com contempla la dis-
posició addicional continguda a l’esmena 427 cal un 
acord entre l’estat predecessor i l’estat escindit, i d’a-
quest acord, que és un autèntic tractat internacional, 
només en poden ser part els subjectes de dret interna-
cional, cosa que Catalunya no és.

El mandat al poder executiu per a presentar la modifi-
cació legal no troba empara competencial al text esta-
tutari ni encaix constitucional.

Tal com diu l’art.215.1 de l’EAC «el patrimoni de la 
Generalitat és integrat pels béns i del drets dels quals 
és titular i pel que adquireixi per qualsevol títol jurí-
dic» i considerar que una hipotètica aplicació de la 
Convenció de Viena sobre Successió d’Estats en Ma-
tèria de Béns, Arxius i Deutes d’Estat de 1983 pot 
representar la successió de la Generalitat en el pa-
trimoni de l’Estat no té encaix en l’actual configura-
ció constitucional de l’Estat espanyol ni tampoc en 
el dret internacional, especialment tenint en compte 
que la Convenció de referència encara no ha estat ra-
tificada per Espanya.

La Generalitat només pot adquirir patrimoni per qual-
sevol títol jurídic i l’aplicació d’aquesta Convenció, de 
la que Catalunya no és i no pot ser part, no és títol ju-
rídic que causi l’adquisició de patrimoni d’acord amb 
el nostre dret intern.

Per tant, aquesta no es matèria que pugui ser inclosa 
en la llei del Parlament que regula el patrimoni de la 
Generalitat, ja que no són facultats que puguin quedar 
incloses dins l’expressió «administració» (art.215.2 
EAC) al ser indisponibles per la Generalitat de Cata-
lunya.

Quart. L’esmena 428 que diu: 

«Nova disposició addicional. Protecció i garantia de 
servei de les infraestructures crítiques de Catalunya

»En el marc de les competències que ens atorga l’ar-
ticle 164 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i 
en el context establert per la Directiva 2008/114 
del Consell, de 8 de desembre, sobre la identifica-
ció i la designació d’infraestructures crítiques eu-
ropees i l’avaluació de la necessitat de millorar-ne 
la protecció, en el termini de sis mesos, el Govern 
aprovarà un projecte de Llei de protecció de les in-
fraestructures crítiques de Catalunya. Aquesta llei 
ha d’establir els procediments per catalogar el con-
junt de les infraestructures que presten serveis es-
sencials a la nostra societat i, de l’altra, dissenyar 
un planejament que contingui mesures que garan-
teixin la continuïtat del seu funcionament, així 
com de prevenció i protecció eficaces contra les 
possibles amenaces envers aquestes infraestructu-
res, tant en el pla de la seguretat física com en el 
de la seguretat de les tecnologies de la informació 
i les comunicacions. En un termini de 12 mesos, el 
Govern elaborarà el catàleg d’infraestructures es-
tratègiques de Catalunya, i posarà en funcionament 
una comissió interdepartamental que desplegui les 
mesures oportunes per garantir la continuïtat del 
servei i funcionament de les infraestructures estra-
tègiques de Catalunya.»
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La referència a l’habilitació competencial per a dur a 
terme el mandat que implica la disposició addicional 
proposada per l’esmena 428 no té cap sustentació.

L’article 164 de l’Estatut d’Autonomia que regula les 
competències en seguretat pública no inclou en cap 
dels seus apartats una habilitació competencial per a 
la Generalitat per a regular a través de llei els aspec-
tes que l’esmena estableix que han de ser les matèries 
regulades per la llei en qüestió relacionades amb les 
infraestructures.

Cinquè. L’esmena 429 diu: 

«Nova disposició addicional. Llei de creació de 
l’Agència catalana de la Seguretat Social

»El Govern trametrà al Parlament un projecte de llei 
de creació de l’Agència Catalana de la Seguretat So-
cial en el termini de sis mesos a comptar des de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei.

Aquesta Agència assumiria de forma immediata les 
competències sobre les prestacions de protecció social 
pròpies o transferides per l’Estat que actualment ges-
tionen diversos departaments del Govern català, afe-
gint-hi les prestacions o millores que eventualment es 
decidís incorporar. L’estructura de l’Agència Catala-
na de la Seguretat Social ha de preveure la futura as-
sumpció de les competències que actualment són exer-
cides per l’administració de l’Estat.»

No podem obviar que aquesta esmena té com a ob-
jectiu impulsar la creació de la Seguretat Social de la 
Generalitat en substitució a Catalunya del Sistema de 
Seguretat Social i de la Tresoreria General de la Se-
guretat Social de l’Administració General de l’Estat, i 
per això l’incís final de la pròpia esmena.

La Generalitat és competent per crear, dins de les ser-
ves competències, les agències i ens que tingui per ne-
cessari i oportú, així com regular la gestió de les seves 
agències quan a les prestacions que són pròpies de la 
Generalitat.

Però no és constitucional que la Generalitat, a través 
de les agències que pugui crear, assumeixi i gestio-
ni competències que no li són pròpies d’acord amb la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia.

El redactat de l’esmena és inconstitucional al no res-
pectar la competència exclusiva de l’Estat sobre la le-
gislació bàsica i règim econòmic de la Seguretat Soci-
al (art.149.1.17a.), així com tampoc les competències 
que l’article 126 i 165 de l’Estatut atribueixen a la Ge-
neralitat.

D’acord amb la Constitució, les comunitats autònomes 
podran executar els serveis relatiu a la Seguretat Soci-
al però no assumir com a pròpies altres competències 
que no li corresponen.

Al dir l’esmena que »L’estructura de l’Agència Cata-
lana de la Seguretat Social ha de preveure la futura 

assumpció de les competències que actualment són 
exercides per l’administració de l’Estat« no respecta 
allò contemplat a l’art.149.1.17ª CE, ni arts. 126 i 165 
EAC ja que les competències que actualment són exer-
cides per l’administració de l’Estat no són susceptible 
de transferència i delegació cap a les comunitat autò-
nomes.

L’assumpció de les competències actuals de l’Estat 
de la Generalitat atempta contra els principis d’unitat 
econòmica, patrimonial i de solidaritat de la segure-
tat social que actualment estan garantits tant de la CE 
com per l’EAC (art.165).

Sisè. L’esmena 431 diu: 

«Nova disposició addicional. Modificació de la llei de 
l’Autoritat Catalana de la Competència

»En el termini de sis mesos a comptar des de la pu-
blicació d’aquesta llei, el Govern presentarà al Par-
lament un projecte de llei de modificació de la Llei 
1/2009, del 12 de febrer, de l’Autoritat Catalana de 
la Competència, per tal de preveure una eventual as-
sumpció de les funcions reguladores en l’àmbit de la 
garantia de l’accés a xarxes en l’energia, les teleco-
municacions i el transport ferroviari, i adaptar l’orga-
nització; l’estructura de personal; el règim econòmic, 
de contractació i patrimonial; i la col·laboració amb 
l’administració de la Generalitat i altres administra-
cions a aquesta funció.»

Aquesta esmena conté un mandat per a què el Govern 
aprovi un projecte de llei que modifiqui la Llei 1/2009, 
del 12 de febrer, de l’Autoritat Catalana de la Compe-
tència per tal que aquesta llei inclogui funcions regu-
ladores que actualment no són competència de la Ge-
neralitat.

Per exemple, en l’àmbit de l’energia.

La disposició addicional que pretén introduir l’esme-
na al Dictamen del projecte de llei de mesures fiscals, 
financeres i administratives contempla l’assumpció de 
funcions reguladores en l’àmbit de l’accés a xarxes en 
l’energia que no entra dins el repartiment de compe-
tències recollit a l’EAC.

La Generalitat té competència compartida, per la qual 
cosa la seva actuació ha de respectar les bases que fi-
xi l’Estat en «[l]a regulació de l’activitat de distribució 
d’energia que s’acompleixi a Catalunya» (art.133.1.b) 
EAC). Per tant en aquest sentit la redacció de la Dispo-
sició donada per l’esmena no respecte l’Estatut d’Au-
tonomia.

Redacció que tampoc respecte algunes de les com-
petències exclusives de l’Estat com les recollides a 
l’art.149.1.21a. CE al no posar cap condicionant a l’as-
sumpció de l’exercici de les competències de funcions 
reguladores en determinats àmbits com el del trans-
port per ferrocarril.
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Setè. L’esmena 433 diu: 

«Nova disposició addicional. Llei de seguretat nuclear

»En el marc de les competències que ens atorga l’arti-
cle 132 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i en el 
context establert per la Directiva 2014/87, de 8 de ju-
liol de 2014, de la Comissió, sobre diferents aspectes 
relatius a la seguretat nuclear, i en especial a tot allò 
que fa referència a la supervisió de les instal·lacions 
nuclears i de la seva operativa, així com a l’atorga-
ment i renovació de les llicències d’operació d’aques-
tes instal·lacions, a l’emmagatzematge dels residus nu-
clears, i a la implementació dels plans d’emergència i 
de protecció civil, en el termini de sis mesos el Govern 
elaborarà un projecte de llei de Seguretat nuclear que 
estableixi el planejament de la normativa bàsica de se-
guretat que hauran de complir les instal·lacions nucle-
ars que vulguin operar en territori català i determinarà 
la creació d’un ens supervisor de la seguretat nuclear.»

L’objecte d’aquesta disposició és que el Govern aprovi 
un projecte de llei en una matèria, la seguretat nuclear, 
en la que la Generalitat no té competència exclusiva.

L’article 132.4 de l’EAC determina que «[l]a Generali-
tat participa en l’execució en matèria de seguretat nu-
clear [...]». Aquesta participació de la que parla l’EAC 
però no es pot entendre’s ampliada a la possibilitat de 
legislar sobre aquesta matèria.

És l’Estat qui a través de la seva competència sobre les 
bases del règim miner i energètic (art.149.1.25ª) pot le-
gislar sobre el planejament de la normativa bàsica de 
seguretat de les centrals nuclears a Espanya i no pas 
les comunitats autònomes. No pot ser d’altra manera 
que la seguretat de les centrals nuclears siguin matèria 
a regular per normativa bàsica de l’Estat.

Ni les competències exclusives, ni compartides, ni 
executives en matèria d’emergències i protecció civil 
(art.132 EAC) ni les competències compartides sobre 
energia i mines (art.133 EAC), emparen la regulació 
que la disposició addicional que pretén introduir l’es-
mena 433 al dictamen del Projecte de Llei de mesures 
fiscals, financeres i administratives.

Vuitè. El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
(BOPC) núm. 486 de 28 de gener de 2015 va publicar el 
Dictamen de la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost aprovat en les sessions tingudes el 26 i 27 de ge-
ner de 2015 sobre el Projecte de llei de mesures fiscals, 
financeres i administratives (Tram. 200-00034/10).

El referit Dictamen a la Subsecció dinovena, inclou 
l’article 36 pel que es modifica el capítol XX del títol 
XII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legis-
latiu 3/2008, del 25 de juny.

La modificació de l’article 36 del Dictamen de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost consisteix 
en incorporar com a fet imposable de la taxa «[...] la 

prestació de serveis administratius inherents a l’ex-
pedició de les autoritzacions per a la captura en viu 
d’ocells fringíl·lids per a concursos de cant [...]» junta-
ment amb el fet imposable que fins ara gravava que és 
«[l’expedició] de les anelles oficial que són necessàries 
per a la captura en viu d’ocells fringíl·lids d’acord amb 
la legislació vigent.»

Per tant, i a partir de l’entrada en vigor de la Llei de 
mesures fiscal, financera i administratives que conté 
el Dictamen que sotmetem a la consideració del Con-
sell de Garanties Estatutàries, aquesta taxa grava-
rà la prestació dels serveis administratius inherents a 
l’expedició de les autoritzacions de la captura en viu 
d’ocells fringíl·lids per a activitats tradicional destina-
des a concursos de cant.

Tot i que l’article 34 Decret legislatiu 2/2008, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, autoritza de forma excepcional la captura en viu 
d’ocells fringíl·lids per a activitats tradicional destina-
des a concursos de cant, recentment el Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya a través de la sentèn-
cia 476/2014 de 26 de maig de 2014 ha confirmat una 
sentència del Jutjat Contenciós núm. 13 de Barcelona 
per la que es declara il·legal la captura en viu d’ocells 
fringíl·lids encara que les aus capturades es destinin a 
activitats tradicionals destinades a concursos de cant 
d’ocells.

Els motius de la decisió judicial ve motivada perquè 
aquest tipus d’activitats és contraria a l’ordenament 
comunitari, concretament a la Directiva 2009/147/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, així com també a 
l’ordenament intern recollit al Reial Decret 1095/1989, 
de 8 de setembre i a la Llei 42/2007, del Patrimoni Na-
tural i la biodiversitat.

La creació d’una taxa que grava l’expedició d’una lli-
cència d’una activitat que ha estat declara il·legal per 
ser contrària a la legislació comunitària i espanyola, 
tot i que la norma que la empara estigui vigent, és con-
trària al principi de legalitat que consagra l’article 9.3 
de la Constitució Espanyola.

És una obvietat dir que la Generalitat, com qualsevol 
altre administració de l’Estat, està subjecte a la Consti-
tució i a la resta de l’ordenament jurídic. Fruit d’aquesta 
subjecció i d’acord amb l’article 118 de la CE la Gene-
ralitat està obligada a complir les sentències judicials, 
i també la del TSJC abans referida, cosa que compor-
ta la impossibilitat d’ampliar el fet imposable d’una ta-
xa existent per a incloure dins d’aquesta l’autorització 
d’una activitat declarada il·legal per via judicial.

Totes les esmenes reservades, juntament amb l’article 
36 del dictamen del Projecte de Llei de mesures fiscals, 
financeres i administratives, pels motius indicats ente-
nem que no tenen encaix constitucional ni estatutari.

Per tots els motius indicats, entenem, doncs, que és 
del tot necessari que el Consell de Garanties Estatu-
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tàries es pronunciï sobre l’ajust del Projecte de llei de 
mesures fiscal, financeres i administratives (N.T: 200-
00034/10) i de les esmenes 426, 427, 428, 429, 431, 
433 a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015 

Alícia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta; Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, 
portaveu adjunt; Pere Calbó i Roca, María José García 
Cuevas, Eva García Rodríguez, María Dolors Mont-
serrat i Culleré, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri 
Pujol, Alícia Alegret Martí, Rafael Luna Vivas, Rafa-
el López Rueda, Juan Milián Querol, Manuel Reyes 
López, Jordi Roca Mas, José Antonio Coto Roquet, 
Sergio Santamaría Santigosa, Fernando Sánchez Cos-
ta,  Sergio García Pérez, diputats, del GP del PPC

4.95. ALTRES INFORMACIONS

Credencial del diputat David Pérez Ibáñez

Presentació
Reg. 103760 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

Credencial de diputado autonómico

Don Carlos Granados Pérez, Presidente de la Junta 
Electoral Central, expido la presente credencial expre-
siva de que ha sido designado diputado del Parlamento 
de Cataluña

Don David Pérez Ibáñez

por estar incluído en la lista de candidatos presenta-
da por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE) a las elecciones al Parlamento de Cataluña de 
25 de noviembre de 2012, en sustitución, por renuncia, 
de Don Daniel Fernández González y previa renuncia 
anticipada de Doña María Soler Sala y Doña Caterina 
Mieras Barceló.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de 
Cataluña, expido la presente en Madrid, a 29 de enero 
de 2015.

Carlos Granados Pérez
Presidente de la Junta Electoral Central
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