
2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la rebaixa del preu del 
bitllet i de l’abonament del tren Avant entre Lleida i Barce-
lona
Tram. 250-01433/10
Retirada p. 9

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 20/2010, 
del 7 de juliol, del cinema
Tram. 200-00019/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 9
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 11

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
Tram. 200-00028/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 11

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 1/2015, del 24 de març, de mesures ex-
traordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària
Tram. 203-00020/10
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat p. 11
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 17

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el documental Ciutat 
morta i sobre els incidents que es van produir a Barcelona el 
4 de febrer de 2006
Tram. 250-01421/10
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a Calaf
Tram. 250-01439/10
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a Calaf
Tram. 250-01443/10
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre els bombers voluntaris
Tram. 250-01447/10
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre la participació del Cos 
de Mossos d’Esquadra en els organismes internacionals de 
coordinació policial
Tram. 250-01448/10
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre la difusió dels contin-
guts d’iCat.cat per la freqüència modulada
Tram. 250-01579/10
Presentació p. 19

Proposta de resolució sobre el centre de recerca 
Agrotecnio
Tram. 250-01580/10
Presentació p. 20

Proposta de resolució sobre les mesures per a evi-
tar l’abocament d’aigües fecals a la desembocadura del Foix 
a Cubelles
Tram. 250-01581/10
Presentació p. 20

Proposta de resolució sobre la situació del pres en 
vaga de fam José Antúnez Becerra
Tram. 250-01582/10
Presentació p. 21

Proposta de resolució sobre la dotació dels Mossos 
d’Esquadra amb pistoles Taser
Tram. 250-01583/10
Presentació p. 22

4. INFORMACIÓ

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 847/X, rela-
tiva a l’Informe de fiscalització 14/2014, sobre l’Autoritat del 
Transport Metropolità, corresponent al 2010, al 2011 i al 2012
Tram. 290-00760/10
Sol·licitud de pròrroga p. 24
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 24
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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 la decisió de prohibir 
l’entrada de banderes palestines i pancartes en àrab al partit 
de bàsquet entre el FC Barcelona i el Maccabi Tel Aviv del 12 
de març de 2015
Tram. 354-00406/10
Sol·licitud i tramitació p. 25

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre els 
tres assessors nomenats a proposta d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Tram. 354-00407/10
Sol·licitud i tramitació p. 25

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre el nomenament de tres experts per a assessorar el Go-
vern en el desplegament de les estructures d’estat
Tram. 354-00409/10
Sol·licitud i tramitació p. 25

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Re-
lacions Institucionals sobre el nomenament de tres experts 
per a assessorar el Govern en el desplegament de les es-
tructures d’estat
Tram. 354-00410/10
Sol·licitud i tramitació p. 25

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Gemma Calvet i 
Barot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre les seves funcions com a assessora 
del Govern
Tram. 356-01161/10
Sol·licitud p. 25

Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch, 
enginyer de telecomunicacions i vicepresident de la Comis-
sió del Mercat de les Telecomunicacions, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre les seves funcions 
com a assessor del Govern
Tram. 356-01162/10
Sol·licitud p. 25

Sol·licitud de compareixença de Josep Ginesta, ex-
pert en treball i relacions laborals i president de la sectorial 
de treball, autònoms i economia social d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre les seves funcions com a assessor del 
Govern
Tram. 356-01163/10
Sol·licitud p. 26

Sol·licitud de compareixença de Gemma Calvet i 
Barot, diputada del Parlament, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre el seu nomenament per 
a assessorar el Govern en el desplegament de les estructu-
res d’estat
Tram. 356-01169/10
Sol·licitud p. 26

Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch i 
Collell, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya 
i vicepresident de la Comissió del Mercat de les Telecomu-
nicacions, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 

informi sobre el seu nomenament per a assessorar el Govern 
en el desplegament de les estructures d’estat
Tram. 356-01170/10
Sol·licitud p. 26

Sol·licitud de compareixença de Josep Ginesta i Vi-
cente davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè infor-
mi sobre el seu nomenament per a assessorar el Govern en 
el desplegament de les estructures d’estat
Tram. 356-01171/10
Sol·licitud p. 26

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

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 353-00589/10
Decaïment p. 26

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00590/10
Substanciació p. 26

Compareixença d’Oriol Josa Fresno, secretari ge-
neral del Coordinating Committee for International Voluntary 
Service, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00593/10
Substanciació p. 26

Compareixença d’una representació de La Con-
federació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00594/10
Substanciació p. 27

Compareixença de Francesc Ventura, sotsdirector 
de l’Àrea Social de la Fundació “la Caixa”, o d’una represen-
tació de l’Àrea Social de la Fundació “la Caixa”, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00602/10
Substanciació p. 27

Compareixença de Josep Fornés i Garcia, gestor 
cultural, director del Museu Etnològic de Barcelona i mem-
bre del Consell de Cultura de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00605/10
Substanciació p. 27

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 353-00607/10
Substanciació p. 27

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00608/10
Substanciació p. 27

Compareixença d’una representació de la Coordi-
nadora de Colles Castelleres de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00622/10
Substanciació p. 27

Compareixença d’una representació de l’Agrupació 
de Colles de Geganters de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 353-00623/10
Substanciació p. 27
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Compareixença d’una representació de la Funda-
ció Catalana de l’Esplai amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00636/10
Substanciació p. 27

Compareixença d’una representació del Banc dels 
Aliments amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00637/10
Substanciació p. 28

Compareixença de Lluc V. Peláez, alcalde de Figa-
ró-Montmany, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00640/10
Substanciació p. 28

Compareixença del president del Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts, o de la persona d’aquesta entitat 
en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00905/10
Substanciació p. 28

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Actors de Doblatge de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00916/10
Substanciació p. 28

Compareixença de Ramon Torrent Macau, cate-
dràtic d’economia política de la Universitat de Barcelona i 
titular de la càtedra d’integració internacional de l’Organitza-
ció Mundial del Comerç a la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del cinema
Tram. 353-00917/10
Substanciació p. 28

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma per la Llengua amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00918/10
Substanciació p. 28

Compareixença d’Isona Passola, presidenta de 
l’Acadèmia del Cinema Català, o de la persona d’aquesta 
entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00919/10
Substanciació p. 28

Compareixença de Xavier Guitart i Domènech, 
president del Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00923/10
Substanciació p. 28

Compareixença d’Agustí Argelich, president del 
CI&VI, Festivals de Cinema Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00926/10
Substanciació p. 29

Compareixença de Joan Manuel Tresserras i Gaju, 
exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 353-00932/10
Substanciació p. 29

Compareixença d’Eduard Voltas, exsecretari de 
Cultura, amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00933/10
Decaïment p. 29

Compareixença d’Antoni Lladó, exdirector de l’Ins-
titut Català d’Indústries Culturals, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00934/10
Substanciació p. 29

Compareixença d’una representació de l’Institut 
Català de les Empreses Culturals amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00935/10
Substanciació p. 29

Compareixença d’una representació del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00936/10
Substanciació p. 29

Compareixença d’una representació de Filmax amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del cinema
Tram. 353-00937/10
Substanciació p. 29

Compareixença d’una representació del Consell de 
Treball, Econòmic i Social de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00939/10
Substanciació p. 29

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del cinema
Tram. 353-00940/10
Substanciació p. 30

Compareixença d’una representació de la Coordi-
nadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00941/10
Substanciació p. 30

Compareixença d’Oriol Amat, catedràtic d’econo-
mia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00943/10
Substanciació p. 30

Compareixença de Pau Guix, expert audiovisu-
al, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00945/10
Substanciació p. 30

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 353-01170/10
Decaïment p. 30

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Sales de Concerts de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives
Tram. 353-01179/10
Substanciació p. 30

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Catalana de Societats Musicals amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 353-01180/10
Substanciació p. 30
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Compareixença d’una representació del Gremi 
d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives
Tram. 353-01181/10
Substanciació p. 30

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
Tram. 353-01182/10
Substanciació p. 31

Compareixença d’una representació de l’Ens de 
l’Associacionisme Cultural Català amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 353-01184/10
Substanciació p. 31

Compareixença d’una representació de la Coordi-
nadora de Trabucaires de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 353-01185/10
Substanciació p. 31

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Internautes amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 353-01187/10
Substanciació p. 31

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01199/10
Substanciació p. 31

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01200/10
Substanciació p. 31

Compareixença de Francesc Xavier Forcadell Esteller, 
coordinador general de la Diputació de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01201/10
Substanciació p. 31

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Adminis-
tració Local de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 353-01202/10
Substanciació p. 31

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb 
relació al 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. 353-01203/10
Substanciació p. 32

Compareixença d’una representació del Col·legi Ofici-
al d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-

tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01204/10
Substanciació p. 32

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01205/10
Decaïment p. 32

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01206/10
Substanciació p. 32

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01207/10
Substanciació p. 32

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01208/10
Decaïment p. 32

Compareixença d’una representació de la Comis-
sió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01209/10
Decaïment p. 32

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01210/10
Substanciació p. 32

Compareixença d’una representació de la Intersindi-
cal - Confederació Sindical Catalana amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01211/10
Substanciació p. 33

Compareixença de Salvador Duarte Soto, de la 
Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, amb 
relació al 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. 353-01212/10
Substanciació p. 33

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 353-01213/10
Substanciació p. 33
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Compareixença d’una representació de la Cecot 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01214/10
Substanciació p. 33

Compareixença d’una representació de Pimec amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01215/10
Substanciació p. 33

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01216/10
Substanciació p. 33

Compareixença d’una representació del Consell Ge-
neral de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Nave-
gació de Catalunya amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 353-01217/10
Substanciació p. 33

Compareixença d’Oriol Guixà, empresari i conseller 
delegat del grup La Farga, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01218/10
Substanciació p. 33

Compareixença d’Alfredo Galán, director del Depar-
tament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 353-01219/10
Substanciació p. 34

Compareixença de Joan Manuel Trayter Jiménez, 
catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Girona, 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01220/10
Substanciació p. 34

Compareixença de Martí Boada i Juncà, científic 
ambiental i geògraf, amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 353-01221/10
Substanciació p. 34

Compareixença d’Oriol Mir, catedràtic de dret ad-
ministratiu i processal de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al 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. 353-01222/10
Substanciació p. 34

Compareixença de Lluís Xavier Toldrà Bastida, ad-
vocat, especialista en dret ambiental, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-

nistració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01223/10
Substanciació p. 34

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01224/10
Substanciació p. 34

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació de Veïns de la Barceloneta amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01225/10
Decaïment p. 34

Compareixença d’Itziar González, arquitecta i exre-
gidora de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01226/10
Decaïment p. 35

Compareixença d’una representació del Gremi de 
Restauració de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01227/10
Substanciació p. 35

Compareixença de Marina Subirats, o d’una repre-
sentació de Feministes de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01264/10
Substanciació p. 35

Compareixença d’Anna Berga, presidenta de la Co-
missió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de Cata-
lunya, o d’una representació d’aquesta entitat, amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01268/10
Substanciació p. 35

Compareixença de Maria Àngels Cabré, directora 
de l’Observatori Cultural de Gènere, o d’una representació 
d’aquesta entitat, amb relació a la Proposició de llei d’igual-
tat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01269/10
Substanciació p. 35

Compareixença de Carme Figueras i Siñol, conse-
llera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, o d’una re-
presentació d’aquesta entitat, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01271/10
Substanciació p. 35

Compareixença de Núria Ramon, presidenta del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, o d’una repre-
sentació d’aquesta entitat, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01274/10
Substanciació p. 35

Compareixença de Carolina Barber, presidenta de 
l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, o d’una re-
presentació d’aquesta entitat, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01276/10
Substanciació p. 35
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Compareixença de Montse Pineda, de Creación 
Positiva, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 353-01277/10
Substanciació p. 36

Compareixença de María de la Fuente Vázquez, 
doctora en ciència política, col·laboradora de l’Institut de 
Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i directora de l’Observatori IQ, amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01278/10
Substanciació p. 36

Compareixença d’una representació de l’Àrea de 
Mediació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 353-01279/10
Decaïment p. 36

Compareixença d’Elena Sintes, doctora en socio-
logia i experta en educació i usos del temps, amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01280/10
Decaïment p. 36

Compareixença de Jordi Ojeda, enginyer industrial 
i especialista en flexibilitat horària i calendari laboral, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 353-01281/10
Substanciació p. 36

Compareixença d’una representació del Grup Set 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 353-01282/10
Decaïment p. 36

Compareixença de Teresa Torns i Martín, doctora 
en sociologia i membre del Centre d’Estudis Sociològics so-
bre la Vida Quotidiana i el Treball de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01284/10
Decaïment p. 36

Compareixença de Mercè Otero Vidal, catedràti-
ca de llatí i experta en temes de coeducació, amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01285/10
Substanciació p. 36

Compareixença d’Encarna Bodelón González, doc-
tora en dret i directora del grup d’investigació Antígona, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 353-01286/10
Decaïment p. 37

Compareixença de Carme Sanmartí, doctora en 
història, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 353-01287/10
Decaïment p. 37

Compareixença d’una representació de la Secre-
taria de la Dona de Comissions Obreres de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 353-01289/10
Substanciació p. 37

Compareixença d’una representació del Consell 
Nacional de les Dones amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01293/10
Decaïment p. 37

Compareixença d’una representació de la Xarxa de 
Dones per la Salut amb relació a la Proposició de llei d’igual-
tat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01303/10
Substanciació p. 37

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Planificació Familiar de Catalunya i Balears amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 353-01304/10
Substanciació p. 37

Compareixença d’una representació de la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01305/10
Substanciació p. 37

Compareixença d’una representació de la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01306/10
Substanciació p. 37

Compareixença d’una representació de dones del 
Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgène-
res i Intersexuals amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01307/10
Decaïment p. 38

Compareixença d’una representació de l’associ-
ació Homes Igualitaris amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01308/10
Decaïment p. 38

Compareixença d’una representació de l’associa-
ció Col·lectiu Punt 6 amb relació a la Proposició de llei d’igu-
altat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01309/10
Substanciació p. 38

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Provincial de Dones en Igualtat de Barcelona amb relació 
a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01311/10
Substanciació p. 38

Compareixença de Maria Sanahuja, magistrada de 
l’Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01312/10
Decaïment p. 38

Compareixença de Núria Chinchilla, professora i 
directora del Centre Internacional Treball i Família de l’IESE 
Business School, amb relació a la Proposició de llei d’igual-
tat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01313/10
Decaïment p. 38

Compareixença de Teresa Freixes Sanjuán, cate-
dràtica de dret constitucional de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 353-01314/10
Decaïment p. 38

Compareixença de Joaquima Alemany Roca, presi-
denta de l’entitat Network of Liberal Women, amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01315/10
Substanciació p. 38
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Compareixença de Núria Gómez Granés, experta 
feminista, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efecti-
va entre dones i homes
Tram. 353-01316/10
Substanciació p. 39

Compareixença d’una representació de la plata-
forma Temps de Dones amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01317/10
Substanciació p. 39

Compareixença d’una representació d’Unió de Pa-
gesos davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 357-01223/10
Substanciació p. 39

Compareixença d’una representació de Joves Agri-
cultors i Ramaders de Catalunya davant la Subcomissió 
d’Estudi dels Transgènics
Tram. 357-01224/10
Substanciació p. 39

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Agrària Joves Agricultors de Lleida davant la Subcomissió 
d’Estudi dels Transgènics
Tram. 357-01225/10
Substanciació p. 39

Compareixença d’una representació de l’Institut 
Agrícola Català Sant Isidre davant la Subcomissió d’Estudi 
dels Transgènics
Tram. 357-01226/10
Substanciació p. 39

Compareixença d’una representació de l’Agència 
Catalana del Consum davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics
Tram. 357-01260/10
Substanciació p. 39

Compareixença de Joan Gallart Olivé, cap del Ser-
vei de Prevenció de la Subdirecció General Tècnica de la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salva-
ments, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les 
activitats d’espectacles públics i recreatives i llur regulació
Tram. 357-01273/10
Substanciació p. 39

Compareixença de Xavier Salvadó Rovira, cap de la 
Unitat Central de Jocs i Espectacles dels Mossos d’Esqua-
dra, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les 
activitats d’espectacles públics i recreatives i llur regulació
Tram. 357-01274/10
Decaïment p. 40

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona davant la Co-
missió d’Interior per a exposar la seva opinió sobre l’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 357-01302/10
Decaïment p. 40

Compareixença d’una representació del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió 
d’Interior per a exposar la seva opinió sobre l’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 357-01303/10
Substanciació p. 40

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals per a ex-
plicar els criteris i procediments de tramitació de denún cies 
presentades a l’Oficina
Tram. 357-01308/10
Substanciació p. 40

Compareixença de Georgina Monge, experta en 
plans i polítiques d’igualtat, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 357-01314/10
Substanciació p. 40

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Presentació p. 40

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i 
comunicacions del Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i al-
tres normes

Memòria del Consell Interuniversitari de Catalunya 
corresponent al 2014
Tram. 334-00113/10
Presentació p. 44
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2.10.25. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANvI O DECAïMENT 9

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la rebaixa del 
preu del bitllet i de l’abonament del tren Avant 
entre Lleida i Barcelona
Tram. 250-01433/10

Retirada

Retirada en la sessió 35 de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, tinguda el 25.03.2015, DSPC-C 673.

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 
20/2010, del 7 de juliol, del cinema
Tram. 200-00019/10

Tinguda de les compareixences d’organitzaci-
ons i grups socials
Comissió de Cultura i Llengua, 12.03.2015, 

DSPC-C 661; 26.03.2015, DSPC-C 678

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes

El 12 de març de 2015, DSPC-C 661

Compareixença d’Àlex Martínez Roig, director gene-
ral de Continguts de Canal Plus, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del ci-
nema (tram. 353-00924/10).

Compareixença de Camilo Tarrazón, president del Gre-
mi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya, o de la 
persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema (tram. 353-00915/10).

Compareixença de Julio Lamaña, secretari i vocal de 
relacions internacionals de la Federació Catalana de 
Cineclubs, o de la persona d’aquesta entitat en qui de-
legui, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00920/10).

Compareixença de Luis de Val, president de Distribuï-
dors Independents Cinematogràfics Associats, o de la 
persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema (tram. 353-00907/10).

Compareixença d’Ignacio Segura, director general de 
DeAPlaneta, amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00922/10).

Compareixença d’Adolfo Blanco, fundador i conseller 
delegat de l’empresa A Contracorriente Films, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema (tram. 353-00938/10).

Compareixença d’Esteve Riambau, director de la Fil-
moteca de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 
353-00931/10).

Compareixença d’una representació dels Cinemes Bo-
liche amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00929/10).
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Compareixença d’una representació dels Cinemes Gi-
rona amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00930/10).

Compareixença de Jaume Ripoll, director editorial de 
la plataforma de cinema en línia Filmin, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del cinema (tram. 353-00942/10).

Compareixença d’Estela Artacho, presidenta de la Fe-
deració de Distribuïdors Cinematogràfics, o de la per-
sona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema (tram. 353-00906/10).

Compareixença de Jan Runge, director de la Unió In-
ternacional de Cinemes, o de la persona d’aquesta en-
titat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-
00921/10).

Compareixença de Christopher P. Marcich, president 
i director general de Motion Picture Association, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema (tram. 353-00944/10).

Compareixença d’una representació de Barcelona Au-
diovisual amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00913/10).

Compareixença de Tono Folguera o d’una representa-
ció de l’Associació de Productors de Documentals de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00914/10).

Compareixença d’Àngels Seix Salvat, gerent de Drac 
Màgic, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00925/10).

Compareixença de Raimon Masllorens, president de 
Productors Audiovisuals Federats, o de la persona 
d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema 
(tram. 353-00910/10).

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Productors d’Animació amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cine-
ma (tram. 353-00908/10).

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Productors Independents de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema (tram. 353-00911/10).

Compareixença d’una representació de Productors Au-
diovisuals de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 
353-00909/10).

Compareixença de David Alfaràs, director d’Alfa Pic-
tures, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00927/10).

Compareixença de Ventura Pons, director de Raig 
d’Idees i Propostes Visuals, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema 
(tram. 353-00928/10).

El 26 de març de 2015, DSPC-C 678

Compareixença d’una representació de l’Institut Cata-
là de les Empreses Culturals amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema 
(tram. 353-00935/10).

Compareixença d’Antoni Lladó, exdirector de l’Insti-
tut Català d’Indústries Culturals, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del ci-
nema (tram. 353-00934/10).

Compareixença d’una representació del Consell de Tre-
ball, Econòmic i Social de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema (tram. 353-00939/10).

Compareixença de Xavier Guitart i Domènech, presi-
dent del Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00923/10).

Compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Acadè-
mia del Cinema Català, o de la persona d’aquesta entitat 
en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00919/10).

Compareixença d’Agustí Argelich, president del CI&VI, 
Festivals de Cinema Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema 
(tram. 353-00926/10).

Compareixença d’una representació de la Coordinado-
ra de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00941/10).

Compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Actors i Directors Professionals de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema (tram. 353-00940/10).

Compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Actors de Doblatge de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del ci-
nema (tram. 353-00916/10).

Compareixença d’una representació de la Plataforma 
per la Llengua amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-
00918/10).

Compareixença d’una representació de Filmax amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del cinema (tram. 353-00937/10).

Compareixença de Pau Guix, expert audiovisual, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema (tram. 353-00945/10).
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Compareixença d’Oriol Amat, catedràtic d’economia 
financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00943/10).

Compareixença d’una representació del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-
00936/10).

Compareixença del president del Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts, o de la persona d’aquesta en-
titat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-
00905/10).

Compareixença de Joan Manuel Tresserras i Gaju, ex-
conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema (tram. 353-00932/10).

Compareixença de Ramon Torrent Macau, catedràtic 
d’economia política de la Universitat de Barcelona i ti-
tular de la càtedra d’integració internacional de l’Orga-
nització Mundial del Comerç a la Universitat de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00917/10).

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença de Montse Guiu, vicepresidenta de la 
delegació catalana de la Societat d’Empresaris de Cine-
mes d’Espanya, o de la persona d’aquesta entitat en qui 
delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00912/10).

Compareixença d’Eduard Voltas, exsecretari de Cultu-
ra i Mitjans de Comunicació, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema 
(tram. 353-00933/10).

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (del 08.04.2015 al 28.04.2015).
Finiment del termini: 29.04.2015; 09:30 h.

Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 200-00028/10

Ponència per a elaborar l’Informe

La Comissió d’Interior, en sessió tinguda el 26 de fe-
brer de 2015, ha nomenat la ponència que ha d’elabo-
rar l’Informe sobre el Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 

200-00028/10) i les esmenes presentades, d’acord amb 
l’article 109.1 i els concordants del Reglament del Par-
lament. La Ponència és integrada pels diputats se-
güents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Lluís Guinó i Subirós

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Gemma Calvet i Barot

Grup Parlamentari Socialista
Cristòfol Gimeno Iglesias

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
Jaume Bosch i Mestres

Grup Parlamentari de Ciutadans
Matías Alonso Ruiz

Grup Mixt
David Fernàndez i Ramos

Palau del Parlament, 26 de març de 2015

El secretari de la Comissió, Josep Cosconera Carabas-
sa; el president de la Comissió, Celestino Corbacho i 
Chaves

3.01.03. DECRETS LLEI

Decret llei 1/2015, del 24 de març, de mesu-
res extraordinàries i urgents per a la mobilit-
zació dels habitatges provinents de proces-
sos d’execució hipotecària
Tram. 203-00020/10

Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
Reg. 111574 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 
27 de març de 2015, ha pres coneixement del Decret 
llei 1/2015, del 24 de març, de mesures extraordinàries 
i urgents per a la mobilització dels habitatges provi-
nents de processos d’execució hipotecària, publicat al 
DOGC 6839, 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 27 de març de 2015.

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,
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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 Territori i Sostenibilitat, 
s’aprova el Projecte de decret llei de mesures extraor-
dinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària».

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na el 24 de març de 2015.

Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització 
dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària

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

La crisi econòmica iniciada l’any 2007, combinada amb 
el que s’ha anomenat l’esclat de la bombolla immo-
biliària, ha provocat un impacte enorme en tot l’àm-
bit del sector de l’habitatge del nostre país. En pocs 
mesos aquesta crisi va fer canviar les prioritats de les 
polítiques d’habitatge que es desenvolupaven des de 
l’Administració pública. Així, els programes socials 
per tal que les famílies poguessin mantenir el seu ha-
bitatge van passar davant dels que tenien com a únic 
objectiu facilitar l’accés a un habitatge. L’impacte, pe-
rò, ha anat adoptant diverses formes i ha afectat amb 
diferents intensitats diversos col·lectius al llarg de tots 
aquests anys.

En un primer moment van quedar afectats els habitat-
ges dels promotors, en no poder-se comercialitzar edi-
ficis en construcció o ja finalitzats que, en molts casos, 
s’han acabat adjudicant a les entitats financeres que en 
tenien la garantia hipotecària. Molts dels habitatges 
d’aquests blocs, situats en àmbits territorials d’escassa 
densitat i demanda residencial, i allunyats del que po-
dríem considerar conurbacions metropolitanes, encara 
continuen buits, i probablement continuaran així per 
molts anys, i en una situació que farà difícil que com-
pleixin la funció social per a la qual van ser construïts.

L’existència d’habitatges en municipis que no presen-
ten cap mena de demanda residencial i que a més es 
troben en una situació de regressió demogràfica, fa que 
no haguem de considerar com a indispensable la seva 
mobilització immediata per a les polítiques d’habitat-

ge, perquè la seva ubicació, i la disponibilitat d’habi-
tatge existent i prevista ho fan innecessari.

No obstant això, també s’ha evidenciat l’existència 
d’habitatges de nova construcció buits situats en mu-
nicipis amb demanda residencial forta i acreditada, on 
els principals obstacles per a l’ocupació efectiva dels 
habitatges és el règim d’accés previst i el seu preu. Du-
rant els primers anys de la crisi, aquests habitatges, 
promoguts exclusivament en règim de compravenda, 
seguien mantenint uns preus establerts en plena fase 
expansiva, i la majoria de vegades no s’ajustaven a les 
condicions de les persones demandants que veien com 
les condicions per accedir a un finançament per a l’ad-
quisició d’un habitatge havien canviat radicalment i 
que, a més, amb el nou context econòmic, i en base 
al que s’acaba d’exposar, disposaven d’una renda més 
baixa que no els permetia accedir a un habitatge si no 
era en règim de lloguer.

Mesures legislatives com l’impost sobre els habitatges 
buits, actualment en tramitació parlamentària, inten-
ten respondre a aquesta problemàtica propiciant que 
aquests habitatges puguin ocupar-se bàsicament en 
lloguer i adoptant mesures que incentivin al màxim el 
seu destí com a lloguer social i/o assequible.

De manera paral·lela al desenvolupament de la crisi, s’ha 
anat evidenciant, però, una altra problemàtica deriva-
da dels processos d’execucions hipotecàries, que han 
afectat bàsicament les famílies sobreendeutades com 
a conseqüència de la crisi. Diverses dades, encara que 
no suficientment segregades tant pel que fa a l’objec-
te com al subjecte del procés afectat, han anat confir-
mant la dimensió d’aquest problema. Així, les dades 
del Consell General del Poder Judicial ens indiquen 
que en el període 2007-2013 s’han iniciat a Catalu-
nya 102.578 execucions hipotecàries sobre tot tipus 
de béns immobles. D’altra banda, la recent estadística 
de l’INE sobre aquesta matèria, indica que el 2014 el 
nombre d’execucions corresponents a habitatge inici-
ades a Catalunya ha estat de 14.230, incloent-hi tant 
les realitzades contra persones físiques com jurídi-
ques. També ho confirmen les mateixes dades d’Ofi-
deute, servei que ha atès, des del seu origen i a partir 
del 2011, un total de més de 10.000 famílies amb pro-
blemes de pagament de la hipoteca del seu habitatge.

La constància i regularitat del nombre d’execucions 
hipotecàries des del 2008 ha comportat de manera 
progressiva que les entitats financeres hagin anat ad-
quirint milers de productes immobiliaris, en bona part 
habitatges de persones jurídiques i físiques, per la via 
de l’adjudicació judicial, però també a través de meca-
nismes convencionals com la dació en pagament del 
deute. A diferència del parc de nova construcció buit, 
al qual ens hem referit abans, aquests milers d’habi-
tatges provinents d’execucions hipotecàries es troben 
dispersos en el territori, però moltes vegades concen-
trats en barris amb dificultats de cohesió social on la 
crisi, d’altra banda, ha tingut un impacte més impor-
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tant i on precisament l’existència d’aquests habitatges 
agreuja aquestes problemàtiques.

Igualment, a diferència dels habitatges de nova cons-
trucció, aquests habitatges, propietat de les entitats fi-
nanceres i també de la Sareb, es troben en una mul-
tiplicitat de situacions que fan més difícil abordar la 
problemàtica que generen. Alguns encara estan ocu-
pats pels antics propietaris que no han estat objecte de 
llançament com a conseqüència del procés d’execució 
hipotecària, però que no disposen de cap títol jurídic 
que empari mantenir de la seva ocupació; d’altres han 
estat objecte d’algun tipus d’ocupació irregular; altres 
ja han estat llogats per les entitats financeres; i d’altres, 
senzillament estan buits.

També hi ha molts d’aquests habitatges, propietat d’en-
titats financeres, que estan buits, però no poden ocu-
par-se ja que en molts casos són necessàries obres de 
rehabilitació i d’adequació als requeriments mínims 
que estableix el Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel 
qual es regulen les condicions d’habitabilitat dels ha-
bitatges i la cèdula d’habitabilitat, que ha aprovat el 
Govern. També els mateixos col·legis oficials d’admi-
nistradors de finques han palesat, amb la seva queixa, 
l’incompliment de les obligacions de la propietat dels 
habitatges adquirits en processos d’execució hipotecà-
ria respecte de les comunitats de propietaris.

Aquests habitatges, els derivats dels processos d’exe-
cució hipotecària i en la multiplicitat de situacions en 
què es troben, segons s’ha explicat, són, principalment, 
els habitatges que constitueixen l’objecte del present 
Decret llei, que pretén coadjuvar en la mobilització del 
parc desocupat d’habitatges per causa de la manca de 
condicions d’habitabilitat i afavorir-ne l’ocupació.

Hi ha, però, dues circumstàncies que fan imprescindi-
ble adoptar mesures extraordinàries i urgents respecte 
d’aquests habitatges per tal de poder fer front als ob-
jectius de governabilitat en matèria d’habitatge D’una 
banda, el fet que algunes entitats financeres i societats 
vinculades han començat a vendre part de la seva car-
tera hipotecària, o fins i tot aquests habitatges, a fons 
d’inversió internacionals, que en la seva majoria perse-
gueixen la materialització de beneficis a curt termini 
mitjançant diferents mecanismes que inclouen la pos-
sible nova venda dels habitatges a altres inversors. Cal 
dir que molts d’aquests habitatges o carteres hipotecà-
ries venudes en paquets s’estan transmetent amb uns 
descomptes sobre els preus molt importants. Es tracta 
d’operacions que poden acabar suposant milers d’ha-
bitatges en mans d’aquests fons d’inversió, que poden 
suposar una greu afectació del mercat si no es prenen 
mesures que afavoreixin la mobilització d’aquests ha-
bitatges prioritàriament en lloguer i impedeixin també 
una nova dinàmica especulativa al seu voltant.

L’altre element que obliga a prendre mesures imme-
diates és la constatació del nombre d’habitatges pro-
pietat d’entitats financeres o la Sareb que, en aquests 

moments, no poden mobilitzar-se perquè requereixen 
obres d’adequació a l’habitabilitat vigent. La Gene-
ralitat ha pogut inspeccionar un total de 1.258 habi-
tatges propietat de les entitats financeres, i de les ins-
peccions efectuades en aquests habitatges resulta que 
en un 65% dels casos dels habitatges que es constata 
que estan efectivament buits, és necessari dur a terme 
obres d’adequació a les condicions i als requisits d’ha-
bitabilitat. La no-execució d’aquestes obres està supo-
sant un obstacle molt important per a la mobilització 
d’aquests habitatges i en aquests moments la posició 
dels grans tenidors d’habitatges és la de no executar 
aquestes obres, fet que genera un increment exponen-
cial del problema quan aquests tenidors van adquirint 
més i més habitatges.

Davant, doncs, d’aquesta situació, el present Decret 
llei adopta una sèrie de mesures que pretenen, en el 
marc de les competències de la Generalitat de Cata-
lunya, mobilitzar directament els parcs d’habitatges 
sotmesos a processos d’execució hipotecària, sens per-
judici que aquestes mesures afavoreixin a més l’inte-
rès i la funció social d’aquests habitatges i tendeixin 
a possibilitar que les famílies residents en aquests ha-
bitatges puguin romandre-hi en règim de lloguer. Ai-
xí, davant l’eventualitat que es puguin produir vendes 
massives d’aquests habitatges per les entitats finance-
res, s’estableix un dret de tanteig i retracte a favor de 
l’Administració, del qual també podran ser-ne benefi-
ciaris els municipis i altres entitats, i que garanteix que 
l’Administració pública pugui beneficiar-se dels bai-
xos preus d’aquestes transaccions per incrementar el 
seu parc d’habitatge social.

Finalment, i no menys important, davant d’aquesta pro-
blemàtica la Generalitat ha de disposar de dades so-
bre aquests habitatges per poder fer-ne el seguiment 
i, eventualment, a més, atendre a les famílies que hi 
resideixen quan sigui necessari.

Les principals mesures adoptades mitjançant el pre-
sent Decret llei són, doncs, les següents:

Sotmetre al dret de tanteig i retracte a favor de l’Ad-
ministració de la Generalitat les transmissions d’ha-
bitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària 
o mitjançant compensació o pagament de deute amb 
garantia hipotecària, en el conjunt de tots i cada un 
dels municipis considerats com de demanda residen-
cial forta i acreditada pel PTSH o, si no, pel Pla per al 
dret a l’habitatge.

Tipificar una nova infracció greu en matèria de qua-
litat del parc immobiliari, consistent en la no-execu-
ció de les obres necessàries per al compliment dels re-
quisits d’habitabilitat exigits als habitatges provinents 
d’execucions hipotecàries o mitjançant compensació o 
pagament de deute amb garantia hipotecària. Aquesta 
mesura serà efectiva a partir dels 6 mesos següents a 
l’entrada en vigor del Decret llei, temps suficient per 
tal que els propietaris puguin realitzar aquestes obres.
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S’estableix també un nou instrument en favor de l’Ad-
ministració per tal de poder forçar l’execució de les 
obres de rehabilitació necessàries en aquests habitat-
ges per tal que compleixin les condicions i els requisits 
d’habitabilitat i no restin fora d’opció de ser ocupats, 
quan es trobin en un municipi considerat de demanda 
residencial forta i acreditada. Es tracta de l’expropia-
ció temporal de l’usdefruit en el marc d’una execució 
forçosa subsidiària per part de l’Administració i a càr-
rec del titular de l’habitatge, per un termini màxim de 
10 anys, per aquells supòsits de negativa en el compli-
ment de l’obligació per part del titular. La disposició 
de l’usdefruit per part de l’Administració li permet per 
una banda el rescabalament del cost de les obres, sens 
perjudici que també li permet un ús social de l’habi-
tatge amb caràcter temporal. En aquests casos, es pre-
veu que l’Administració dedueixi de la indemnització 
a abonar al propietari l’import de les obres que s’han 
previst executar per dotar l’habitatge de condicions 
d’habitabilitat.

Finalment, també s’inclou en el Decret llei el deure de 
comunicació a la Generalitat dels habitatges adquirits 
en un procés d’execució hipotecària, tant si l’habitatge 
està buit com si l’habitatge està ocupat sense títol ha-
bilitant. Les dades sobre aquests habitatges s’integren 
en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges sense 
títol habilitant, que es crea mitjançant el Decret llei, i 
així també es dóna compliment al que preveu la Moció 
93/X del Parlament de Catalunya, aprovada en la ses-
sió de 27 de març de 2014, sense perjudici de l’amplia-
ció dels habitatges objecte d’inscripció i del seu desen-
volupament en seu reglamentària.

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

Per tot això, en ús de l’autorització concedida a l’article 
64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta 
del conseller de Territori i Sostenibilitat i d’acord amb 
el Govern,

Decreto:

Article 1. Modificació de la Llei 18/2007, de 28 
de desembre, del dret a l’habitatge

U. S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 2 de l’article 
15, amb la redacció següent:

«2. Als efectes de la transmissió dels habitatges adqui-
rits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant 
compensació o pagament de deute amb garantia hipo-
tecària, les àrees de tanteig i retracte poden coincidir 
amb les àrees de demanda residencial forta i acredita-
da delimitades en els plans locals d’habitatge, en el Pla 
territorial sectorial d’habitatge o, mentre aquestes no 
estiguin delimitades, amb les que preveu l’annex del 
Pla per al dret a l’habitatge.»

Dos. Es modifica la lletra f de l’article 124.1, que que-
da amb la redacció següent:

«f) Negar-se a subministrar dades a l’Administració, 
obstruir o no facilitar les funcions d’informació, con-
trol o inspecció, incomplir les obligacions de comuni-
cació veraç de les dades que han de ser objecte d’ins-
cripció en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges 
ocupats sense títol habilitant.»

Tres. S’afegeix una nova disposició addicional 24, amb 
la redacció següent:

«Disposició addicional vint-i-quatrena. El Registre d’ha-
bitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant

1. Es crea el Registre d’habitatges buits i d’habitatges 
ocupats sense títol habilitant, amb caràcter adminis-
tratiu, que depèn de l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya, en el qual han de ser objecte d’inscripció els 
habitatges que s’indiquin per reglament i en tot cas 
els habitatges següents:

Els habitatges adquirits en un procés d’execució hipo-
tecària o mitjançant compensació o pagament de deu-
te amb garantia hipotecària que no disposin d’un con-
tracte que habiliti per a la seva ocupació.

La inscripció es durà a terme en la forma i terminis 
que determini el reglament que reguli el funcionament 
del Registre.

2. Les persones titulars d’habitatges buits o d’habitat-
ges ocupats sense títol habilitant objecte d’inscripció 
han de comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Cata-
lunya el nombre i la relació d’habitatges de què siguin 
titulars a Catalunya, on han de fer constar les dades 
relatives a la situació dels habitatges desocupats o ocu-
pats sense títol habilitant, la titularitat, la ubicació, la 
superfície, si disposen de cèdula d’habitabilitat i altres 
dades que permetin determinar les condicions de con-
servació i manteniment de l’immoble, en els termes i 
en la forma que es determinin per reglament.

Així mateix, les persones titulars dels habitatges des-
crits a l’apartat primer també hauran de comunicar a 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, sense que cal-
gui el consentiment de les persones afectades a efectes 
d’inscripció en el Registre, l’adjudicació a favor seu o 
d’un tercer de l’habitatge, especificant, a banda de les 
dades previstes al paràgraf anterior, la identificació de 
l’anterior titular, l’import amb què s’ha adjudicat, i la 
data, si s’escau, del llançament o la desocupació.

Els titulars dels habitatges inscrits hauran de comuni-
car igualment les circumstàncies i condicions en què 
cessi la condició de desocupació, l’execució d’obres de 
rehabilitació o reforma que justifiquin la desocupació 
temporal, així com les dades relatives a la transmissió, 
per qualsevol títol, dels habitatges objecte d’inscripció.

L’Administració competent en matèria d’habitatge pot, 
en qualsevol moment, requerir als obligats a la ins-
cripció l’acreditació de dades.»
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Article 2. Drets de tanteig i retracte

1. La transmissió dels habitatges adquirits en un pro-
cés d’execució hipotecària o mitjançant compensació 
o pagament de deute amb garantia hipotecària que es-
tiguin situats en àrees de demanda residencial forta i 
acreditada i hagin estat adquirits després de l’entrada 
en vigor de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 
dret a l’habitatge, està subjecta al dret de tanteig i re-
tracte de l’Administració de la Generalitat.

2. L’exercici dels drets de tanteig i retracte es durà a 
terme de conformitat amb els procediments i en els 
termes que estableixen els articles 87 al 91 i els arti-
cles 134 al 136 de la Llei esmentada, per a l’exercici 
dels drets d’adquisició a favor de l’Administració so-
bre la transmissió dels habitatges amb protecció oficial 
amb les particularitats següents:

a) Els drets de tanteig i retracte els pot exercir l’Admi-
nistració de la Generalitat, directament o a través d’en-
titats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia 
competents en matèria d’habitatge, en benefici propi, 
del municipi, d’altres entitats vinculades que en depe-
nen, de societats mercantils de capital íntegrament pú-
blic, o en benefici d’entitats sense ànim de lucre que 
formin part de la Xarxa d’habitatges d’inserció o que 
tinguin la consideració de promotors socials d’acord 
amb el que estableix l’article 51.2.b de la Llei 18/2007, 
del dret a l’habitatge. En el cas de les entitats sense 
ànim de lucre, caldrà que manifestin expressament la 
voluntat d’adquirir els habitatges provinents d’aquests 
processos.

b) La decisió de transmetre l’habitatge s’ha de comuni-
car per part del titular transmissor a l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya. La notificació ha d’incloure la 
informació que estableix l’article 89.2 i 89.3.a i b, de la 
dita Llei, el preu de venda previst, una declaració ex-
pressa de l’estat d’ocupació de l’habitatge, així com la 
valoració justificada sobre el seu estat de conservació.

c) Un cop notificada la decisió de transmetre, el titu-
lar està obligat a mostrar l’habitatge a l’Administració 
quan aquesta li ho sol·liciti. L’incompliment d’aquest 
deure en la data assenyalada suspèn el termini d’exer-
cici del dret de tanteig fins a la data del seu compli-
ment efectiu, sens perjudici de l’aplicació del règim 
sancionador que correspongui.

d) Transcorregut el termini d’exercici del dret de tan-
teig sense que l’Administració hagi notificat la seva 
voluntat d’exercir-lo, s’entendrà que renuncia a exercir 
el dret en relació amb aquesta transmissió.

e) El dret de retracte es pot exercir d’acord amb el que 
preveu l’article 91 de la dita Llei, però pel mateix preu 
i en les mateixes condicions d’adquisició en què efecti-
vament s’hagi produït la transmissió.

f) Es prioritzarà l’exercici del dret de tanteig i retracte 
sobre els habitatges en bon estat de conservació, situ-

ats en barris subjectes a una especial degradació social 
i que tinguin un preu inferior al del mercat.

També serà prioritari l’exercici del dret de tanteig i re-
tracte en el cas d’habitatges adquirits de persones físi-
ques en els processos d’execució hipotecària o mitjan-
çant compensació o pagament de deute amb garantia 
hipotecària.

Article 3. Infracció greu en matèria de qualitat 
de parc immobiliari

En el cas d’habitatges adquirits en un procés d’execu-
ció hipotecària o mitjançant compensació o pagament 
de deute amb garantia hipotecària, es considera una 
infracció greu en matèria de qualitat del parc immo-
biliari, sancionable amb una quantia mínima de 3.000 
euros i màxima de 90.000 euros, no realitzar les obres 
necessàries per al compliment dels requisits d’habita-
bilitat exigits als habitatges.

Article 4. Execució forçosa de les obres 
necessàries per al compliment dels requisits 
d’habitabilitat dels habitatges

1. Els habitatges adquirits en un procés d’execució hi-
potecària o mitjançant compensació o pagament de 
deute amb garantia hipotecària han de complir i mante-
nir els requisits d’habitabilitat exigibles als habitatges.

2. L’Administració pot ordenar d’ofici o a instància de 
qualsevol persona interessada, l’execució de les obres 
necessàries per complir els requisits a què es refereix 
l’apartat 1. Les ordres d’execució s’han d’ajustar a la 
normativa vigent, amb l’audiència prèvia de les perso-
nes interessades.

3. En el marc d’un procediment d’execució forçosa mit-
jançant execució subsidiària a càrrec del titular, l’Ad-
ministració pot acordar l’expropiació temporal, per un 
termini mínim de quatre anys i màxim de deu anys, de 
l’usdefruit d’habitatges adquirits en un procés d’exe-
cució hipotecària o mitjançant compensació o paga-
ment de deute amb garantia hipotecària, que estiguin 
desocupats per causa de manca de les condicions i dels 
requisits d’habitabilitat, i que estiguin situats en mu-
nicipis considerats àrees de demanda residencial forta 
i acreditada, declarades en el Pla territorial sectorial 
d’habitatge o en el Pla per al dret a l’habitatge, amb 
l’objectiu d’executar les obres necessàries que en per-
metin l’ús i l’ocupació.

No serà procedent acordar l’execució forçosa quan la 
persona propietària cedeixi l’usdefruit a l’Adminis-
tració per tal que aquesta executi les obres i disposi 
de l’habitatge pel període pactat, o quan la persona 
propie tària doni compliment a la resolució de l’Ad-
ministració i efectuï les obres necessàries per garantir 
l’habitabilitat dels habitatges en el termini de sis me-
sos des de la seva notificació.
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L’Administració ha de notificar a la persona propietà-
ria la resolució a executar amb l’advertiment que el seu 
incompliment comportarà l’execució subsidiària per 
part de l’Administració i l’inici de l’expedient expro-
piatori de l’usdefruit de l’habitatge per causa d’interès 
social.

4. El procediment d’expropiació i la determinació del 
preu just s’han d’ajustar al que preveu la legislació ur-
banística i d’expropiació forçosa.

L’expedient d’expropiació temporal s’inicia d’ofici, 
transcorregut el termini de sis mesos establert en la 
resolució sense que el propietari hagi posat en conei-
xement de l’Administració la fi de les obres i l’obtenció 
de la cèdula d’habitabilitat.

La resolució d’inici de l’expedient d’expropiació por-
ta implícita la declaració d’urgent ocupació als efectes 
previstos a l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa.

Per a la determinació del preu a satisfer s’han de dedu-
ir del preu just les despeses previstes per l’Administra-
ció per executar les obres d’adequació a l’habitabilitat 
de l’habitatge.

La resolució que posa fi al procediment ha de deter-
minar la manera com els propietaris poden recuperar 
l’usdefruit de l’habitatge, una vegada transcorregut el 
termini d’expropiació temporal.

Disposicions addicionals

Primera

Es crea el fitxer de dades de caràcter personal del Re-
gistre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense 
títol habilitant.

Nom del fitxer: fitxer del Registre d’habitatges buits i 
d’habitatges ocupats sense títol habilitant.

Finalitat del fitxer i usos previstos: la finalitat del fitxer 
és disposar d’un sistema d’informació sobre els habi-
tatges buits i ocupats sense títol habilitant inscrits en 
el Registre.

Els usos previstos són la gestió d’informació i anàlisi 
de dades. Les dades també es poden utilitzar per a la 
realització d’estadístiques.

Persones o col·lectius afectats: les persones físiques 
titulars, adjudicatàries, terceres adquirents o que os-
tentin la condició d’antics titulars d’habitatges buits 
o d’habitatges ocupats sense títol habilitant, els seus 
representants també persones físiques i les persones 
físiques representants de persones jurídiques titulars, 
adjudicatàries, terceres adquirents o que ostentin la 
condició d’antics titulars d’habitatges buits o d’habitat-
ges ocupats sense títol habilitant.

Procediment de recollida de dades: mitjançant formu-
laris, denúncies, actes d’inspecció, comunicacions, no-

tes simples, certificats registrals o altres documents en 
suport de paper o en suport electrònic.

Procedència de les dades: dades obtingudes directa-
ment de la persona titular de l’habitatge buit o de l’ha-
bitatge ocupat sense títol habilitant, del personal ins-
pector de l’Administració de la Generalitat, dels ens o 
administracions locals, dels registres públics o de les 
empreses subministradores de serveis als habitatges.

Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de 
dades: dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, 
DNI/NIF/NIE i adreça postal/electrònica, el telèfon i 
la signatura.

Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

Cessions previstes: es preveu la cessió de dades a altres 
administracions públiques per a l’exercici de compe-
tències i funcions anàlogues.

Transferències internacionals: no es preveu la transfe-
rència de dades a països tercers.

Responsable del fitxer:

Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Unitat administrativa davant la qual es poden exercir 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Agència de l’Habitatge de Catalunya, carrer Diputa-
ció, 92, 08015 Barcelona, protdades.ahc@gencat.cat

Nivell de seguretat: nivell bàsic.

Segona. Companyies subministradores

Les companyies subministradores de serveis a l’habi-
tatge han de col·laborar amb l’Administració i propor-
cionar, sense que calgui el consentiment de les perso-
nes afectades, la informació que es requereixi per a la 
identificació i el control dels habitatges buits, especial-
ment quan els habitatges es trobin en àrees de deman-
da residencial forta i acreditada.

Disposició transitòria única

1. Les persones titulars dels habitatges que es trobin en 
els supòsits que preveu la nova disposició addicional 24 
de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, a l’entrada en 
vigor del decret llei, han de comunicar a l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, en el termini màxim de tres 
mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, la 
informació prevista en aquella disposició addicional.

2. Mentre no s’aprovi el Reglament que ha de desplegar 
el funcionament del Registre d’habitatges buits i d’habi-
tatges ocupats sense títol habilitant, les persones titulars 
dels habitatges que es trobin en els supòsits que preveu 
la nova disposició addicional 24 de la Llei 18/2007, de 
28 de desembre, han de fer la comunicació prevista en 
aquella disposició addicional en el termini màxim de 
quinze dies des de la data d’adquisició de l’habitatge.
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Disposicions finals

Primera

Les mesures d’intervenció previstes en els articles 2 
i 4 s’estableixen amb caràcter temporal i es limita el 
seu exercici als 6 anys següents a l’entrada en vigor 
d’aquest Decret llei.

La vigència de la mesura sancionadora prevista a l’ar-
ticle 3 també s’estableix amb un caràcter temporal mà-
xim de sis anys des de l’endemà de la publicació del 
Decret llei.

Segona

Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya, llevat de l’article 3, que entrarà en vigor al cap de 
sis mesos des que es publiqui.

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, 24 de març de 2015

Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat; San-
ti Vila i Vicente, conseller de Territori i Sostenibilitat

Antecedents del Decret llei

1. Text aprovat pel Govern.

2. Memòria general.

3. Informe jurídic.

4. Informe destinació de crèdit de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya.

5. Memòria econòmica de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya.

6. Informe Direcció General de Pressupostos.

7. Informe de la Intervenció General.

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

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries

Presentació: presidenta, juntament amb divuit altres 
diputats del GP PPC (reg. 111930).
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 
01.04.2015.

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

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el documental 
Ciutat morta i sobre els incidents que es van 
produir a Barcelona el 4 de febrer de 2006
Tram. 250-01421/10

Esmenes presentades
Reg. 106407; 109031 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CI, 30.03.2015

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 106407)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

Modificació del punt 1

«1. Lamenta el retard en l’emissió del documental per 
la televisió pública de Catalunya i expressa la seva sor-
presa i desacord per la decisió d’un jutjat de prime-
ra instància de Barcelona de prohibir la difusió d’una 
part del mateix.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista (2)

Modificació del punt 2

«2. Davant la versió dels fets exposada pel documen-
tal, que en cas de resultar certa, seria de gravetat, sol-
licita a l’Ajuntament de Barcelona:»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista (3)

Addició en el punt 2.1

«2.1. Que reobri la investigació sobre el que va succe-
ir en els incidents de Barcelona del 4 de febrer i sobre 
l’actuació d’alguns membres de la Guàrdia Urbana que, 
en cas de ser certa la versió dels fets presentada per l’es-
mentat documental, podrien haver infringit maltracta-
ments als detinguts i haver desfigurat el relat dels fets.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista (4)

Addició en el punt 4

«4. Demana a la Fiscalia que, en cas que se’n presentin, 
investigui les noves informacions i proves facilitades i, 
en el seu cas, insti la reobertura de les diligències ju-
dicials per determinar les presumptes responsabilitats 
penals que es puguin derivar dels fets.»
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5 Esmena núm. 5
De supressió
GP Socialista (5)

Supressió de part del punt 5

«5. Demana a les persones que puguin tenir informa-
ció sobre els fets, i en especial als que puguin saber 
qui, presumptament, va poder llençar un test a un po-
licia municipal causant-li lesions gravíssimes, que ho 
posin en coneixement de l’Ajuntament, de la Fiscalia o 
del Síndic de Greuges.»

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 109031)

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

Del punt 5

«5. Instar a totes les persones que tinguin informació 
concreta i veraç i proves no basades en meres insinu-
acions i especulacions, ho posin en coneixement de la 
Fiscalia.» 

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 7

«7. Instar el Govern i a les demés administracions pú-
bliques –locals i estatal– que disposen de competènci-
es de seguretat pública i de centres de detenció, escor-
coll o retenció de persones, a continuar complint amb 
les recomanacions dels Informes de l’Autoritat Catala-
na per a la Prevenció de la Tortura.» 

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 8

«8. Recomanar l’extensió de la instal·lació de càmeres 
de vigilància a les dependències de detenció de perso-
nes per d’altres cossos policials –locals i estatals.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Calaf
Tram. 250-01439/10

Esmenes presentades
Reg. 110967 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 30.03.2015

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 110967)

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

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

Reforçar la capacitat operativa policial a Calaf amb 
planificació i reforç en recursos humans de les dota-
cions de mossos d’esquadra amb labors de prevenció 
a la zona.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Calaf
Tram. 250-01443/10

Esmenes presentades
Reg. 110968 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 30.03.2015

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 110968)

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

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

Reforçar la capacitat operativa policial a Calaf amb 
planificació i reforç en recursos humans de les dota-
cions de mossos d’esquadra amb labors de prevenció 
a la zona.»
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Proposta de resolució sobre els bombers 
voluntaris
Tram. 250-01447/10

Esmenes presentades
Reg. 110891 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 30.03.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 110891)

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

Del punt 4

«4. Amb caràcter urgent, establir un sistema que per-
meti que el bomber voluntari pugui rebre assistència 
sanitària gratuïta per les lesions que pugui patir en acte 
de servei i cercar fórmules que puguin garantir la cober-
tura de les baixes per lesions o accidents dels bombers 
voluntaris produïdes durant la realització de serveis.»

Proposta de resolució sobre la participació 
del Cos de Mossos d’Esquadra en els orga-
nismes internacionals de coordinació policial
Tram. 250-01448/10

Esmenes presentades
Reg. 108219; 110890 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CI, 30.03.2015

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 108219)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

Modificació del punt 1.2

«1.2. Que la coordinació entre cossos i forces de se-
guretat de l’Estat en matèria antiterrorista ha de ser 
plenament compatible amb el respecte als marcs com-
petencials i a les atribucions de cadascun d’aquests 
cossos i forces, fins i tot en cas d’emergència.»

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 110890)

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

Del punt 2

«2. El Parlament sol·licita al Govern de la Generalitat 
continuar negociant amb el Govern de l’Estat per tal 
de materialitzar en principis d’acord que puguin ser 
elevats a acords definitius a la Junta de Seguretat de 

Catalunya, prevista a l’article 164.4 de l’Estatut, pre-
sidida pel President de la Generalitat, per a definir el 
marc de la coordinació entre el Cos de Mossos d’Es-
quadra, els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat i 
les policies locals, pel que fa a la lluita antiterrorista.»

Proposta de resolució sobre la difusió dels 
continguts d’iCat.cat per la freqüència mo-
dulada
Tram. 250-01579/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 110856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals.

Exposició de motius

L’1 d’octubre de 2012, en el marc d’un pla de reordena-
ció d’oferta programàtica i de contenció pressupostària, 
el Consell de Govern de la CCMA va deixar d’emetre 
els continguts d’iCat per la freqüència 92.5 de la FM.

Aquella retallada de canals de televisió i de ràdio feta 
l’any 2012 havia de comportar un estalvi de 12,4 M€ 
especialment «en compra de producció aliena i a la 
xarxa de distribució», segons nota de premsa de la 
CCMA de setembre de 2012.

En canvi, la freqüència buida de contingut d’iCatFM 
ha seguit costant més de 130 mil € l’any, ja que s’hi ha 
estat emetent un senyal acústic (anomenat portadora) 
per a preservar-les de l’ocupació per part d’emissores 
pirates. I els continguts de producció pròpia que eme-
tia iCatFM s’han continuat elaborant però difonent-se, 
bàsicament, per xarxes, via iCat.cat.

La freqüència ha estat buida de contingut fins aquest 
mes de febrer, quan s’ha començat a usar per a emetre la 
retransmissió de partits de futbol en temps real, tant del 
Barça com de l’Espanyol, sense que això comporti un in-
crement de despesa, segons va reconèixer el director de 
Catalunya Ràdio, Fèlix Riera, a la comissió parlamentà-
ria de control de la CCMA del 27 de febrer de 2015.

Donat que bona part dels continguts d’iCatFM con-
tinuen elaborant-se i s’ha mantingut el pagament 
d’emissió d’una portadora pel 92.5 de la FM.
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Donat que els continguts d’iCat.cat continuen sent 
d’alta qualitat i són exemples de clar compliment de 
la missió d’una ràdio pública (continguts musicals i de 
cultura emergent i menys convencional).

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Consell de Govern 
de la CCMA a: 

1. Difondre els continguts d’iCat.cat també a través de 
la freqüència 92.5 de la FM.

2. Plantejar-se altres continguts que, sense cost afegit, 
elaborats pel personal del Grup d’Emissores de Catalu-
nya Ràdio, puguin completar la programació d’aquesta 
freqüència.

Palau del Parlament, 23 de març de 2015

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el centre de re-
cerca Agrotecnio
Tram. 250-01580/10

Presentació
GP PPC

Reg. 111087 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural.

Exposició de motius

L’avantatge competitiu que aporta la recerca bàsica és 
un element del que Catalunya no pot prescindir, par-
ticularment en el sector primari. Els esforços que fan 
tots els catalans en recerca i investigació impulsats 
per les universitats públiques han de concloure en un 
avantatge competitiu de l’industria, potenciant l’acti-
vitat econòmica, les exportacions i, en conseqüència, 
l’ocupació i un millor nivell de vida.

Malauradament, en alguns casos aquests esforços es 
veuen frustrats. Aquest és, pel que sembla, el cas del 
Centre Agrotecnio. Aquest centre està participat tant 

per La universitat de Lleida com per l’IRTA. Per tal 
de que aquest últim pugui dotar el centre dels recursos 
pactats i necessaris, Agrotecnio ha de passar determi-
nades avaluacions. Dites avaluacions resten pendents 
de conclusió a data d’avui des de la seva fundació, el 
desembre del 2012.

La demora de les avaluacions comporta la manca de 
finançament bloquejant els projectes d’investigació i 
ha comportat la dimissió del seu director.

És imperatiu, per tal de que el centre de recerca pu-
gui operar amb uns mínims d’eficàcia i eficiència, l’es-
mentada dotació de recursos. En cas contrari no no-
més no s’assoleixen els objectius de la seva fundació, 
sinó que consumeix recursos públics, frustra els esfor-
ços dels investigadors que una economia com la nostra 
tant necessita.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Realitzar les avaluacions pendents al centre de re-
cerca Agrotecnio per tal que aquest sigui reconegut 
formalment com a centre CERCA.

2. Procedir a executar el finançament i dotació del Cen-
tre Agrotecnio per part de l’IRTA.

Palau del Parlament, 24 de març de 2015

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Dolors López 
Aguilar, Marisa Xandri Pujol, diputades, GP PPC

Proposta de resolució sobre les mesures per 
a evitar l’abocament d’aigües fecals a la de-
sembocadura del Foix a Cubelles
Tram. 250-01581/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 111221 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Els dies de pluja a Cubelles l’estació de bombament 
principal, que recull les aigües del barri Marítim de 
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Cubelles i del Prat de Vilanova (Ibersol), resulta cla-
rament insuficient per tal de bombejar la totalitat de 
les aigües recollides pel clavegueram, fet que provoca 
l’abocament d’aigües fecals al riu Foix.

Es tracta d’un assumpte molt greu que requereix d’una 
actuació d’urgència, donat que els vessaments d’aigües 
residuals actuals afecten a la conca del riu Foix, que 
forma part de la Xarxa Natura 2000 i de l’inventari de 
les zones humides de Catalunya, i tenen una important 
afectació mediambiental.

L’Ajuntament de Cubelles ha dut a terme diverses ac-
tuacions els darrers anys destinades a minimitzar 
l’aportació d’aigües blanques al sistema de clavegue-
ram, com ara la xarxa de pluvials i sistema de reten-
ció de la zona del barri Marítim, el qual ha permès 
de treure una bona quantitat d’aigua del sistema, o la 
construcció de la canonada de clavegueram entre la 
C-31 i l’Estació de bombament principal de Cubelles, 
per tal d’eliminar un dels sobreeixidors que anaven al 
Foix, i està disposat a buscar vies de col·laboració amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua per tal de trobar la solu-
ció més àgil per a aquesta problemàtica tant important.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. A dur a terme les actuacions necessàries per tal de 
reduir els sobreeiximents a les estacions de bombeig 
principal i platja del sistema Cunit-Cubelles al terme 
municipal de Cubelles.

2. Que en decurs de l’any 2015 l’Agència Catalana de 
l’Aigua es faci càrrec de la redacció i execució del pro-
jecte per a la construcció d’un nou col·lector / sobreei-
xidor submarí a l’àrea litoral de Cubelles, a la desem-
bocadura del riu Foix, al terme municipal de Cubelles.

Palau del Parlament, 20 de març de 2015

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la situació del 
pres en vaga de fam José Antúnez Becerra
Tram. 250-01582/10

Presentació
Gemma Calvet i Barot, del GP ERC, Ferran 

Pedret i Santos, del GP SOC, Salvador Milà 

i Solsona, del GP ICv-EUiA, Grup Mixt

Reg. 111428 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Ferran Pe-
dret i Santos, portaveu a la Comissió de Justícia i Drets 
Humans del Grup Parlamentari Socialista, Salvador 
Milà i Solsona, portaveu a la Comissió de Justícia i 
Drets Humans del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, David 
Fernàndez Ramos, president-portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent sobre la situació dels pres José Antú-
nez Becerra actualment en vaga de fam per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans.

Exposició de motius

El pres José Antúnez Becerra, que porta 40 anys gai-
rebé ininterromputs intern en diversos centres peni-
tenciaris, està fent una vaga de fam que dura ja més de 
60 dies, i actualment està ingressat al Hospital Peni-
tenciari de Terrassa.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Que continuï aplicant totes les mesures necessàries 
per atendre correctament al pres José Antúnez Becerra, 
en tant mantingui la seva vaga de fam, en especial pel 
que fa a que sigui atès en els centres hospitalaris més 
adequats i més propers al seu entorn de família, com ho 
ha estat fins ara, així com permetre que el pugui visitar 
també un metge de la seva confiança de forma coor-
dinada amb els serveis sanitaris que ja l’estan atenent.

2. Que mantingui permanentment informats tant al Sín-
dic de Greuges com als seus familiars adoptius i demés 
entitats de solidaritat i defensa de drets humans, sobre 
la seva evolució i les seves demandes, facilitant-ne la 
comunicació àgil i el dret a visita de les entitats de drets 
humans.

3. Que se li ofereixin al pres tots aquells mitjans de trac-
tament penitenciari als que pugui i vulgui acollir-se per 
tal d’afavorir la seva progressió en la classificació pe-
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nitenciària de forma que pugui gaudir quan abans dels 
corresponents permisos penitenciaris.

Palau del Parlament, 25 de març de 2015

Gemma Calvet i Barot, diputada GP ERC. Ferran Pe-
dret i Santos, GP SOC; Salvador Milà i Solsona, GP 
ICV-EUiA; David Fernàndez Ramos, Grup Mixt, por-
taveus a la CJDH

Proposta de resolució sobre la dotació dels 
Mossos d’Esquadra amb pistoles Taser
Tram. 250-01583/10

Presentació
GP SOC

Reg. 111430 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret i San-
tos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Interior.

Exposició de motius

El Conseller d’Interior va anunciar públicament, el 
passat 23 de febrer de 2015, l’adquisició d’un centenar 
d’armes de descàrrega elèctrica, o pistoles tipus Taser, 
en concret del model X26P, a fi de dotar-ne al Cos del 
Mossos d’Esquadra.

Segons va declarar el titular del Departament d’Interi-
or a la premsa, la decisió d’introduir les pistoles elèc-
triques a l’arsenal del Cos de Mossos d’Esquadra no 
s’ha adoptat «en calent», sinó que és fruit d’un procés 
de valoració «mesurada i calibrada», per tal d’ajudar els 
agents a intervenir en reduccions complexes i operaci-
ons de risc. Ja en seu parlamentària, el passat 4 de març, 
el Conseller d’Interior va assegurar que l’ús d’aquestes 
armes «estarà perfectament regulat i reglamentat».

El passat 6 de març el Síndic de Greuges va anunci-
ar l’obertura d’una actuació d’ofici per investigar l’ús 
d’aquestes pistoles elèctriques. El Síndic de Greuges 
també va informar del fet que s’havia adreçat al De-
partament d’Interior i a diversos Ajuntaments per de-
manar-los «informació detallada sobre la qüestió i, 
particularment, sobre les seves intencions respecte 
d’aquesta arma».

Tanmateix, el passat 17 de juliol de 2014, la Comissió 
d’Interior del Parlament de Catalunya va refusar una 
Proposta de Resolució formulada pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular, que proposava dotar de pistoles 
immobilitzadores Taser al Cos de Mossos d’Esquadra.

En el context internacional, ens trobem davant de re-
gulacions ben diverses respecte a aquest tipus d’armes, 
classificades com a «armes menys letals». Tanmateix, 
estan documentades situacions en què s’ha produït un 
resultat de mort en el qual l’ús d’aquestes armes ha es-
tat un factor determinant.

Les pistoles elèctriques han estat, i segueixen essent, 
objecte d’un intens debat, que ha involucrat organis-
mes internacionals, organitzacions no governamentals 
i governs des del moment en què va començar a esten-
dre-se’n l’ús.

Diverses organitzacions en defensa dels drets humans 
insisteixen en què el seu caràcter «less lethal» no ex-
clou un potencial risc letal, i en el fet que solament han 
de ser utilitzades per oficials especialitzats en el seu 
maneig, que coneguin tots els riscos que impliquen.

Cal tenir presents els principis bàsics sobre l’ús de la 
força i d’armes de foc per part dels funcionaris encar-
regats de fer complir la Llei, aprovats pel 8è Congrés 
de Nacions Unides sobre la prevenció del delicte i el 
tractament del delinqüent, celebrat a L’Havana l’any 
1990, per tal com s’hi estableix que: 

«2. Els governs i els organismes encarregats de fer com-
plir la llei establiran una sèrie de mètodes el més àm-
plia possible i dotaran els funcionaris corresponents 
de diferents tipus d’armes i municions de manera que 
puguin fer un ús diferenciat de la força i de les armes 
de foc. Entre aquestes armes haurien de figurar-hi ar-
mes incapacitants no letals per a ser emprades quan 
sigui apropiat, amb la vista posada a restringir cada 
vegada més l’ús de mitjans que puguin ocasionar le-
sions o morts. Amb el mateix objectiu, també s’hau-
ria de permetre que els funcionaris encarregats de fer 
complir la llei comptin amb equipo auto-protector, per 
exemple, escuts, cascs, armilles a prova de bales i mit-
jans de transport a prova de bales a fi de disminuir la 
necessitat d’armes de qualsevol tipus.

3. Es farà una curosa avaluació de la fabricació i distri-
bució d’armes no letals incapacitants a fi de reduir al 
mínim el risc de causar lesions a persones alienes als 
fets i es controlarà amb tota cura el uso de tales armes.

4. Els funcionaris encarregats de fer complir la llei, en 
el desenvolupament de les seves funcions, empraran 
en la mesura del possible mitjans no violents abans de 
recórrer a l’ús de la força i d’armes de foc. Podran em-
prar la força i armes de foc solament quan altres mit-
jans resultin ineficaços o no garanteixin de cap mane-
ra l’assoliment del resultat previst.

5. Quan l’ús de les armes de foc sigui inevitable, els 
funcionaris encarregats de fer complir la llei: 

a) Exerciran moderació i actuaran en proporció a la gra-
vetat del delicte i a l’objectiu legítim que es persegueixi; 

b) Reduiran al mínim els danys i lesions i respectaran 
i protegiran la vida humana; 
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c) Procediran de manera que es prestin a la major bre-
vetat possible assistència i serveis mèdics a les perso-
nes ferides o afectades; [...]»

Aquests principis establerts per l’esmentat Congrés de 
Nacions Unides s’han de posar en relació amb la res-
ta d’estàndards internacionals en la matèria, així com 
amb les exigències del nostre ordenament intern, del 
que en resulta que és necessari que les eines i armes 
a disposició dels cossos policials permetin una grada-
ció en la força aplicable, de manera que sigui possible 
donar compliment a l’exigència de proporcionalitat, i 
tenint en compte que és desitjable que aquesta grada-
ció permeti evitar en allò possible el recurs a l’arma 
de foc.

Per últim, cal tenir present que la implantació d’armes 
de descàrrega elèctrica a Catalunya no és, estricta-
ment, una novetat, sinó que existeixen ja diverses poli-
cies locals que s’han anat dotant d’aquest tipus de pis-
toles, en la seva immensa majoria models antics, que 
no compten amb les innovacions tecnològiques que po-
drien permetre un major grau de traçabilitat i control 
del seu ús. També hi ha cossos de vigilants locals que 
s’han dotat, al llarg dels anys, d’aquest tipus d’armes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Facilitar a la Comissió d’Interior del Parlament de 
Catalunya els informes i documents tècnics sobre els 
quals hagi basat la seva decisió de dotar el Cos de 
Mossos d’Esquadra amb un centenar d’aquestes ar-
mes, apartant-se del sentit de les votacions efectuades 
fins al moment a la Comissió d’Interior del Parlament, 
així com els altres informes i documents que hagi tin-
gut en consideració abans de prendre-la.

2. Atendre la petició de reunió amb el Departament 
d’Interior, formulada al febrer de 2015 i reiterada més 
endavant, per la plataforma Stop Taser, per tractar so-
bre aquesta decisió governamental, així com obrir un 
marc estable de diàleg amb les organitzacions per a 
la defensa dels Drets Humans a Catalunya, compro-
metre’s a la recerca del major consens polític i social 
possible sobre la dotació d’eines de coerció als Cos de 
Mossos d’Esquadra.

3. Dialogar amb els sindicats representatius del Cos de 
Mossos d’Esquadra i de les policies locals, als efectes 
de conèixer el parer dels professionals respecte a les 
pistoles Taser.

4. No iniciar la dotació d’armes de descàrrega elèctri-
ca sense esperar a les conclusions de l’actuació d’ofici 
iniciada pel Síndic de Greuges sobre l’ús d’aquestes 
armes, a fi de poder tenir en compte les seves recoma-
nacions sobre la matèria.

5. No iniciar la dotació d’armes de descàrrega elèctrica 
al Cos de Mossos d’Esquadra sense haver dut a terme 
abans una prova pilot de durada no inferior a un any, a 
la fi del qual s’haurà de presentar un informe d’avalua-
ció del seu ús en situacions operatives per les unitats en 
les quals s’hagi dut a terme aquesta experiència pilot, 
així com a entregar a la Comissió d’Interior del Parla-
ment de Catalunya l’informe d’avaluació esmentat.

6. Atesa l’adquisició de material ja efectuada pel Go-
vern, procedir de manera urgent a ordenar i regular, en 
l’exercici de les seves competències, l’ús de les armes 
de descàrrega elèctrica per part del Cos de Mossos 
d’Esquadra, establint que les característiques tècni-
ques de les armes de descàrrega elèctrica, si en consi-
dera adient la seva dotació, han de permetre almenys 
la seva geolocalització, el registre del moment del seu 
ús, de la durada del seu ús, de la intensitat de la des-
càrrega (mesurada en volts i amperis), i de l’enregis-
trament d’imatges des de la pròpia arma, des del mo-
ment en què es desenfunda. Així mateix, establir el 
corresponent protocol normalitzat de treball, tenint en 
compte els principis de mínima intervenció, d’aplica-
ció mínima de la força, d’avís previ, de precaució, de 
necessitat, subsidiarietat i de proporcionalitat, i d’altra 
banda la formació mínima necessària que han de re-
bre inicialment, i en el marc de la formació contínua, 
els agents als quals s’assigni aquesta arma, que en tot 
cas no es podrà limitar a una formació relativa a la se-
va manipulació i pràctiques de tir, sinó també sobre la 
correcta interpretació del protocol normalitzat de tre-
ball i de les normes deontològiques que atenyen a la 
utilització d’armes.

7. Ordenar i regular, en l’exercici de les seves compe-
tències, l’ús de les armes de descàrrega elèctrica per 
part de les policies locals de Catalunya, establint, en 
cas que es consideri adient la dotació d’aquestes ar-
mes a les policies locals, idèntiques exigències pel que 
fa a les especificacions tècniques dels aparells, en es-
pecial pel que fa a les innovacions tecnològiques que 
permeten la monitorització i control del seu ús, que 
s’estableixin per al seu ús per part del Cos de Mos-
sos d’Esquadra. Així mateix, que estableixi la forma-
ció mínima necessària que han de rebre els agents als 
quals s’assigni armes d’aquest tipus, i els protocols que 
n’hagin de guiar l’ús, en termes equivalents als que 
s’estableixin per al seu ús per part del Cos de Mossos 
d’Esquadra. Garantir que, en tot cas, no es doti mai 
d’aquesta arma a agents interins de les policies locals 
de Catalunya.

8. Disposar que, si es dota una unitat policial amb una 
arma de descàrrega elèctrica, haurà d’estar dotada 
també d’un Desfibril·lador Extern Automatitzat, en l’ús 
del qual hauran d’estar també adequadament formats 
els agents als quals se’ls doti d’aquests dispositius.

9. Definir el paper dels vigilants municipals dins el sis-
tema de seguretat pública de Catalunya, i a ordenar 
i regular, en l’exercici de les seves competències, l’ús 
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de les armes de descàrrega elèctrica per part dels cos-
sos de vigilants municipals de Catalunya, establint la 
interdicció de la seva dotació a aquests professionals 
municipals.

10. Garantir que, en cap cas, s’empraran aquestes ar-
mes de descàrrega elèctrica en situacions operatives 
d’ordre públic o control de concentracions massives.

11. Classificar les pistoles elèctriques, en exercici de 
les seves competències, com a armes, modificant si és 
necessari els instruments mitjançant els quals s’esta-
bleix aquesta qualificació.

Palau del Parlament, 25 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC 

4. INFORMACIÓ

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
847/X, relativa a l’Informe de fiscalització 
14/2014, sobre l’Autoritat del Transport Metro-
polità, corresponent al 2010, al 2011 i al 2012
Tram. 290-00760/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 111065 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Santi Vila i Vicente, Conseller de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la Resolució 847/X, relativa a 
l’Informe de fiscalització 14/2014, sobre l’Autoritat del 
Transport Metropolità, corresponent al 2010, al 2011 i 
al 2012, amb número de tramitació 290-00760/10, el 
control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió de la Sindicatura de Comptes.

Barcelona, 24 de març de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat (reg. 111065).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 28.04.2015 al 19.05.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 20.05.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.03.2015.
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la decisió de prohibir l’entrada de ban-
deres palestines i pancartes en àrab al partit 
de bàsquet entre el FC Barcelona i el Mac-
cabi Tel Aviv del 12 de març de 2015
Tram. 354-00406/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mestres, 
del GP ICV-EUiA (reg. 109348).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
30.03.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la vicepresi-
denta del Govern i consellera de Governa-
ció i Relacions Institucionals sobre els tres 
assessors nomenats a proposta d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Tram. 354-00407/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mestres, 
del GP ICV-EUiA (reg. 109349).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 27.03.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller 
de la Presidència sobre el nomenament de 
tres experts per a assessorar el Govern en 
el desplegament de les estructures d’estat
Tram. 354-00409/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: GP PPC (reg. 109834).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 27.03.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la consellera 
de Governació i Relacions Institucionals so-
bre el nomenament de tres experts per a as-
sessorar el Govern en el desplegament de 
les estructures d’estat
Tram. 354-00410/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: GP PPC (reg. 109835).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 27.03.2015.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de Gemma 
Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre les seves funcions com 
a assessora del Govern
Tram. 356-01161/10

Sol·licitud

Presentació: Jaume Bosch i Mestres, del GP ICV-
EUiA (reg. 109350).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 27.03.2015.

Sol·licitud de compareixença de Marcel Co-
derch, enginyer de telecomunicacions i vi-
cepresident de la Comissió del Mercat de 
les Telecomunicacions, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre les 
seves funcions com a assessor del Govern
Tram. 356-01162/10

Sol·licitud

Presentació: Jaume Bosch i Mestres, del GP ICV-
EUiA (reg. 109351).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 27.03.2015.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Gi-
nesta, expert en treball i relacions laborals i 
president de la sectorial de treball, autònoms 
i economia social d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre les seves funci-
ons com a assessor del Govern
Tram. 356-01163/10

Sol·licitud

Presentació: Jaume Bosch i Mestres, del GP ICV-
EUiA (reg. 109352).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 27.03.2015.

Sol·licitud de compareixença de Gemma 
Calvet i Barot, diputada del Parlament, da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals per-
què informi sobre el seu nomenament per a 
assessorar el Govern en el desplegament de 
les estructures d’estat
Tram. 356-01169/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 109836).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 27.03.2015.

Sol·licitud de compareixença de Marcel Co-
derch i Collell, professor de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya i vicepresident de la 
Comissió del Mercat de les Telecomunicaci-
ons, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre el seu nomenament per 
a assessorar el Govern en el desplegament 
de les estructures d’estat
Tram. 356-01170/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 109837).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 27.03.2015.

Sol·licitud de compareixença de Josep Gi-
nesta i Vicente davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre el seu 
nomenament per a assessorar el Govern en 
el desplegament de les estructures d’estat
Tram. 356-01171/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 109838).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 27.03.2015.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00589/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 39 de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, tinguda el 24.03.2015, DSPC-C 668.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00590/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 39 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 24.03.2015, 
DSPC-C 668.

Compareixença d’Oriol Josa Fresno, secre-
tari general del Coordinating Committee for 
International Voluntary Service, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00593/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 39 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 24.03.2015, 
DSPC-C 668.
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Compareixença d’una representació de La 
Confederació, Patronal del Tercer Sector 
Social de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 353-00594/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 39 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 24.03.2015, 
DSPC-C 668.

Compareixença de Francesc Ventura, sots-
director de l’Àrea Social de la Fundació “la 
Caixa”, o d’una representació de l’Àrea So-
cial de la Fundació “la Caixa”, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00602/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 39 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 24.03.2015, 
DSPC-C 668.

Compareixença de Josep Fornés i Garcia, 
gestor cultural, director del Museu Etnològic 
de Barcelona i membre del Consell de Cultu-
ra de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 353-00605/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 39 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 24.03.2015, 
DSPC-C 668.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00607/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 39 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 24.03.2015, 
DSPC-C 668.

Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00608/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 39 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 24.03.2015, 
DSPC-C 668.

Compareixença d’una representació de la 
Coordinadora de Colles Castelleres de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei del vo-
luntariat
Tram. 353-00622/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 39 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 24.03.2015, 
DSPC-C 668.

Compareixença d’una representació de 
l’Agrupació de Colles de Geganters de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei del vo-
luntariat
Tram. 353-00623/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 39 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 24.03.2015, 
DSPC-C 668.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Catalana de l’Esplai amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00636/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 39 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 24.03.2015, 
DSPC-C 668.
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Compareixença d’una representació del 
Banc dels Aliments amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 353-00637/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 39 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 24.03.2015, 
DSPC-C 668.

Compareixença de Lluc V. Peláez, alcalde 
de Figaró-Montmany, amb relació al Projec-
te de llei del voluntariat
Tram. 353-00640/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 39 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 24.03.2015, 
DSPC-C 668.

Compareixença del president del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts, o de la 
persona d’aquesta entitat en qui delegui, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00905/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 678.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Actors de Doblatge de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00916/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 678.

Compareixença de Ramon Torrent Macau, 
catedràtic d’economia política de la Uni-
versitat de Barcelona i titular de la càtedra 
d’integració internacional de l’Organitza-
ció Mundial del Comerç a la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00917/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 678.

Compareixença d’una representació de 
la Plataforma per la Llengua amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00918/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 678.

Compareixença d’Isona Passola, presiden-
ta de l’Acadèmia del Cinema Català, o de 
la persona d’aquesta entitat en qui delegui, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00919/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 678.

Compareixença de Xavier Guitart i Domè-
nech, president del Clúster de la Indús-
tria Audiovisual de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00923/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 678.
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Compareixença d’Agustí Argelich, president 
del CI&VI, Festivals de Cinema Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00926/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 678.

Compareixença de Joan Manuel Tresserras i 
Gaju, exconseller de Cultura i Mitjans de Co-
municació, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00932/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 678.

Compareixença d’Eduard Voltas, exsecreta-
ri de Cultura, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00933/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 21 de la Comissió de Cultura i 
Llengua, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 678.

Compareixença d’Antoni Lladó, exdirector 
de l’Institut Català d’Indústries Culturals, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00934/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 678.

Compareixença d’una representació de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00935/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 678.

Compareixença d’una representació del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00936/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 678.

Compareixença d’una representació de Fil-
max amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00937/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 678.

Compareixença d’una representació del 
Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00939/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 678.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Actors i Directors Professionals 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00940/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 678.

Compareixença d’una representació de la 
Coordinadora de Festivals i Mostres de Ci-
nema i Vídeo de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00941/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 678.

Compareixença d’Oriol Amat, catedrà-
tic d’economia financera i comptabilitat de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00943/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 678.

Compareixença de Pau Guix, expert audiovi-
sual, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00945/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 678.

Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 353-01170/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 30 de la Comissió d’Interior, 
tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 677.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Sales de Concerts de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 353-01179/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 677.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Societats Musicals 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 353-01180/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 677.

Compareixença d’una representació del 
Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 353-01181/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 677.
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Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics In-
dustrials de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
Tram. 353-01182/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 677.

Compareixença d’una representació de 
l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 353-01184/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 677.

Compareixença d’una representació de la 
Coordinadora de Trabucaires de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 353-01185/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 677.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Internautes amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
Tram. 353-01187/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 677.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administra-
ció de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01199/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 57 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 25.03.2015, DSPC-C 672.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01200/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 57 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 25.03.2015, DSPC-C 672.

Compareixença de Francesc Xavier Forcadell 
Esteller, coordinador general de la Diputació de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01201/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 57 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 25.03.2015, DSPC-C 672.

Compareixença d’una representació del Con-
sell de Col·legis de Secretaris, Interventors i 
Tresorers de l’Administració Local de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de simplifi-
cació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01202/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 57 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 25.03.2015, DSPC-C 672.
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Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics In-
dustrials de Catalunya amb relació al Projec-
te 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. 353-01203/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 57 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 25.03.2015, DSPC-C 672.

Compareixença d’una representació del Col-
legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Cata-
lunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01204/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 57 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 25.03.2015, DSPC-C 672.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01205/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 57 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 25.03.2015, DSPC-C 672.

Compareixença d’una representació del Con-
sell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01206/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 57 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 25.03.2015, DSPC-C 672.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de simplificació de l’acti-
vitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01207/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 57 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 25.03.2015, DSPC-C 672.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i En-
ginyers d’Edificació amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 353-01208/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 57 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 25.03.2015, DSPC-C 672.

Compareixença d’una representació de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals de Cata-
lunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01209/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 58 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 676.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01210/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 58 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 676.
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Compareixença d’una representació de la In-
tersindical - Confederació Sindical Catalana 
amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01211/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 58 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 676.

Compareixença de Salvador Duarte Soto, de 
la Confederació de Treballadors Autònoms 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 353-01212/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 58 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 676.

Compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al 
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. 353-01213/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 58 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 676.

Compareixença d’una representació de la 
Cecot amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 353-01214/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 58 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 676.

Compareixença d’una representació de Pimec 
amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Cata-
lunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01215/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 58 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 676.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 353-01216/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 58 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 676.

Compareixença d’una representació del Con-
sell General de les Cambres Oficials de Co-
merç, Indústria i Navegació de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01217/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 58 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 676.

Compareixença d’Oriol Guixà, empresari i 
conseller delegat del grup La Farga, amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01218/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 58 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 676.
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Compareixença d’Alfredo Galán, director del 
Departament de Dret Administratiu i Dret 
Processal de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01219/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 58 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 676.

Compareixença de Joan Manuel Trayter Ji-
ménez, catedràtic de dret administratiu de la 
Universitat de Girona, amb relació al Projec-
te 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. 353-01220/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 58 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 676.

Compareixença de Martí Boada i Juncà, ci-
entífic ambiental i geògraf, amb relació al 
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. 353-01221/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 58 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 676.

Compareixença d’Oriol Mir, catedràtic de 
dret administratiu i processal de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 353-01222/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 58 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 676.

Compareixença de Lluís Xavier Toldrà Basti-
da, advocat, especialista en dret ambiental, 
amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01223/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 58 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 676.

Compareixença d’una representació de la Fe-
deració d’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01224/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 58 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 676.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Veïns de la Barceloneta amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01225/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 58 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 676.
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Compareixença d’Itziar González, arquitec-
ta i exregidora de l’Ajuntament de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01226/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 58 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 676.

Compareixença d’una representació del 
Gremi de Restauració de Barcelona amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01227/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 58 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 676.

Compareixença de Marina Subirats, o d’una 
representació de Feministes de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01264/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió d’Igual-
tat de les Persones, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 675.

Compareixença d’Anna Berga, presidenta de 
la Comissió Dona i Ciència del Consell Inter-
universitari de Catalunya, o d’una represen-
tació d’aquesta entitat, amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 353-01268/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 26.03.2015, 
DSPC-C 675.

Compareixença de Maria Àngels Cabré, di-
rectora de l’Observatori Cultural de Gène-
re, o d’una representació d’aquesta entitat, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01269/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 26.03.2015, 
DSPC-C 675.

Compareixença de Carme Figueras i Siñol, 
consellera del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, o d’una representació d’aques-
ta entitat, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01271/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 26.03.2015, 
DSPC-C 675.

Compareixença de Núria Ramon, presidenta 
del Consell Nacional de la Joventut de Cata-
lunya, o d’una representació d’aquesta enti-
tat, amb relació a la Proposició de llei d’igu-
altat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01274/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 26.03.2015, 
DSPC-C 675.

Compareixença de Carolina Barber, presi-
denta de l’Associació de Dones Periodis-
tes de Catalunya, o d’una representació 
d’aquesta entitat, amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01276/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 26.03.2015, 
DSPC-C 675.
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Compareixença de Montse Pineda, de Crea-
ción Positiva, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01277/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 26.03.2015, 
DSPC-C 675.

Compareixença de María de la Fuente 
Vázquez, doctora en ciència política, col-
laboradora de l’Institut de Ciències Políti-
ques i Socials de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i directora de l’Observatori IQ, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01278/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 26.03.2015, 
DSPC-C 675.

Compareixença d’una representació de 
l’Àrea de Mediació del Consell de Col·legis 
d’Advocats de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 353-01279/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 23 de la Comissió d’Igualtat 
de les Persones, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 675.

Compareixença d’Elena Sintes, doctora en 
sociologia i experta en educació i usos del 
temps, amb relació a la Proposició de llei d’i-
gualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01280/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 23 de la Comissió d’Igualtat 
de les Persones, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 675.

Compareixença de Jordi Ojeda, enginyer in-
dustrial i especialista en flexibilitat horària i 
calendari laboral, amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01281/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 26.03.2015, 
DSPC-C 675.

Compareixença d’una representació del 
Grup Set amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01282/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 23 de la Comissió d’Igualtat 
de les Persones, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 675.

Compareixença de Teresa Torns i Martín, 
doctora en sociologia i membre del Centre 
d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidi-
ana i el Treball de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01284/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 23 de la Comissió d’Igualtat 
de les Persones, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 675.

Compareixença de Mercè Otero Vidal, cate-
dràtica de llatí i experta en temes de coe-
ducació, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01285/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 26.03.2015, 
DSPC-C 675.
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Compareixença d’Encarna Bodelón Gonzá-
lez, doctora en dret i directora del grup d’in-
vestigació Antígona, amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 353-01286/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 23 de la Comissió d’Igualtat 
de les Persones, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 675.

Compareixença de Carme Sanmartí, docto-
ra en història, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01287/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 23 de la Comissió d’Igualtat 
de les Persones, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 675.

Compareixença d’una representació de la 
Secretaria de la Dona de Comissions Obre-
res de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01289/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 26.03.2015, 
DSPC-C 675.

Compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de les Dones amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 353-01293/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 23 de la Comissió d’Igualtat 
de les Persones, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 675.

Compareixença d’una representació de la 
Xarxa de Dones per la Salut amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 353-01303/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 26.03.2015, 
DSPC-C 675.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Planificació Familiar de Catalu-
nya i Balears amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01304/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 26.03.2015, 
DSPC-C 675.

Compareixença d’una representació de la 
Unió de Federacions Esportives de Catalu-
nya amb relació a la Proposició de llei d’igu-
altat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01305/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 26.03.2015, 
DSPC-C 675.

Compareixença d’una representació de la 
Unió de Consells Esportius de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01306/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 26.03.2015, 
DSPC-C 675.
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Compareixença d’una representació de do-
nes del Consell Nacional de Lesbianes, 
Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01307/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 23 de la Comissió d’Igualtat 
de les Persones, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 675.

Compareixença d’una representació de l’as-
sociació Homes Igualitaris amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 353-01308/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 23 de la Comissió d’Igualtat 
de les Persones, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 675.

Compareixença d’una representació de l’as-
sociació Col·lectiu Punt 6 amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 353-01309/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 26.03.2015, 
DSPC-C 675.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Provincial de Dones en Igualtat de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01311/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 26.03.2015, 
DSPC-C 675.

Compareixença de Maria Sanahuja, magis-
trada de l’Audiència Provincial de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01312/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 23 de la Comissió d’Igualtat 
de les Persones, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 675.

Compareixença de Núria Chinchilla, profes-
sora i directora del Centre Internacional Tre-
ball i Família de l’IESE Business School, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 353-01313/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 23 de la Comissió d’Igualtat 
de les Persones, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 675.

Compareixença de Teresa Freixes Sanjuán, 
catedràtica de dret constitucional de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 353-01314/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 23 de la Comissió d’Igualtat 
de les Persones, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 675.

Compareixença de Joaquima Alemany Ro-
ca, presidenta de l’entitat Network of Liberal 
Women, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01315/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 26.03.2015, 
DSPC-C 675.
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Compareixença de Núria Gómez Granés, ex-
perta feminista, amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01316/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 26.03.2015, 
DSPC-C 675.

Compareixença d’una representació de la 
plataforma Temps de Dones amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 353-01317/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 26.03.2015, 
DSPC-C 675.

Compareixença d’una representació d’Unió 
de Pagesos davant la Subcomissió d’Estudi 
dels Transgènics
Tram. 357-01223/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 2 de la Subcomis-
sió d’Estudi dels Transgènics, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 674.

Compareixença d’una representació de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 357-01224/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 2 de la Subcomis-
sió d’Estudi dels Transgènics, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 674.

Compareixença d’una representació de l’Asso-
ciació Agrària Joves Agricultors de Lleida da-
vant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 357-01225/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 2 de la Subcomis-
sió d’Estudi dels Transgènics, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 674.

Compareixença d’una representació de 
l’Institut Agrícola Català Sant Isidre davant 
la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 357-01226/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 2 de la Subcomis-
sió d’Estudi dels Transgènics, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 674.

Compareixença d’una representació de 
l’Agència Catalana del Consum davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 357-01260/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 2 de la Subcomis-
sió d’Estudi dels Transgènics, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 674.

Compareixença de Joan Gallart Olivé, cap del 
Servei de Prevenció de la Subdirecció Gene-
ral Tècnica de la Direcció General de Preven-
ció, Extinció d’Incendis i Salvaments, davant 
la Comissió d’Interior per a informar sobre les 
activitats d’espectacles públics i recreatives i 
llur regulació
Tram. 357-01273/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 677.
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Compareixença de Xavier Salvadó Rovira, 
cap de la Unitat Central de Jocs i Especta-
cles dels Mossos d’Esquadra, davant la Co-
missió d’Interior per a informar sobre les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives i 
llur regulació
Tram. 357-01274/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 30 de la Comissió d’Interior, 
tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 677.

Compareixença d’una representació de la Fe-
deració d’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona davant la Comissió d’Interior per a 
exposar la seva opinió sobre l’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 357-01302/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 30 de la Comissió d’Interior, 
tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 677.

Compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalu-
nya davant la Comissió d’Interior per a ex-
posar la seva opinió sobre l’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 357-01303/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 26.03.2015, DSPC-C 677.

Compareixença del director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a explicar els cri-
teris i procediments de tramitació de denún-
cies presentades a l’Oficina
Tram. 357-01308/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 57 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 25.03.2015, DSPC-C 672.

Compareixença de Georgina Monge, exper-
ta en plans i polítiques d’igualtat, amb rela-
ció a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 357-01314/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 26.03.2015, 
DSPC-C 675.

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

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

Presentació
GP PPC

Reg. 111930 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 01.04.2015

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, integrants del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 16.1.c i 23.c 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 
Decret llei 1/2015, del 24 de març, de mesures extraor-
dinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària (tram. 
203-00020/10), i d’una manera especial dels preceptes 
següents: 

– Article 1, apartat u.
– Article 1, apartat tres.
– Article 2.
– Article 4.

Fonaments jurídics

Introducció

La justificació que esgrimeix el Govern per dictar De-
cret Llei 1/2015 és la crisi econòmica iniciada l’any 
2007 i l’impacte que ha creat en el sector de l’habitatge 
de Catalunya en tres aspectes: d’una part, en el nom-
bre de procediments d’execució hipotecària que han 
conduit a que molts habitatges hagin acabat en mans 
d’entitats financeres, d’una altra, en el fet que moltes 
edificacions iniciades no s’hagin finalitzat sense haver 
complert la funció social per a la qual van ser cons-
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truïts i per últim que les entitats financeres iniciïn pro-
cediments per rescabalar-se dels crèdit fallits. En tots 
cas, les raons adduïdes pel govern incorren en l’error 
de confondre la causa per l’efecte.

En la fase immediatament anterior a l’inici de la crisi 
(abans de 2007) es va produir una situació conjuntural 
d’una gran disponibilitat de diners a un molt baix tipus 
d’interès, que un gran nombre de ciutadans va apro-
fitar per adquirir habitatges. En tenir els compradors 
una solvència limitada, les operacions de compraven-
da mitjançant préstecs van ser garantides amb el gra-
vamen hipotecari de les finques adquirides.

Un element que va contribuir a distorsionar el mercat 
va ser la pressió de la demanda que va donar lloc a 
un fort increment del preu de les edificacions, la qual 
cosa, al seu torn, va comportar que l’import de molts 
dels crèdits concedits superessin la capacitat d’endeu-
tament de les famílies. Això explica que, en canviar 
el cicle econòmic com a conseqüència de la crisi eco-
nòmica, es destruís una gran quantitat de llocs de tre-
ball en un període molt curt de temps, de manera que 
moltes persones es van veure abocades a incomplir les 
obligacions de pagar les quotes dels préstecs que ha-
vien rebut.

Davant l’impagament massiu dels deutors, les entitats 
financeres van aplicar la llei exercitant l’acció hipote-
cària segons les condicions pactades al concedir els 
crèdits.

Per tant, el problema que planteja el preàmbul del De-
cret Llei no és «la constància i regularitat del nombre 
d’execucions hipotecàries» (que és l’efecte), sinó l’im-
pagament massiu dels préstecs garantits amb hipoteca 
(que és la causa).

Com que la causa que ha portat a l’actual situació és 
molt difícil de resoldre, atès que posar un habitatge a 
disposició de les persones que tenen recursos econò-
mics insuficients requereix d’uns recursos que estan 
fora de l’abast del govern, la Generalitat es proposa 
combatre els efectes imposant a les entitats financeres 
l’obligació de mobilitzar els habitatges que hagin po-
gut adquirir a través del procediment d’execució hipo-
tecària, havent-los dotat prèviament de les condicions 
d’habitabilitat exigibles.

I el camí escollit, en opinió d’aquest Grup Parlamen-
tari, entra en col·lisió amb alguns principis i precep-
tes constitucionals i estatutaris, entre els quals els se-
güents.

I

El decret llei que sotmetem a consideració de l’Alt òr-
gan consultiu de la Generalitat de Catalunya neix amb 
el dubte de si veritablement concorre el pressu-pòsit 
de fet habilitant de la norma i les seves dues variables 
justificatives que han de donar-se en qualsevol decret 
llei (art.64 EAC): per una banda, el seu caràcter ex-

traordinari, en el sentit de si la situació de necessitat 
només admet el decret llei com a forma de regular el 
supòsit de fet i de si realment aquest supòsit de fet és 
necessari que surti de la òrbita del poder de normació 
que ostenta el Parlament; i per l’altra, la urgència, en el 
sentit temporal del terme, és a dir, de rapidesa, agilitat 
i prescindint del procediment legislatiu ordinari.

D’acord amb la jurisprudència del Tribunal Constitu-
cional i la doctrina consultiva del Consell de Garanti-
es Estatutàries el requisit formal sobre el pressupòsit 
habilitant es pot dividir a la vegada en tres elements: 

a) L’element del caràcter extraordinari de la necessitat, 
que exigeix la identificació concreta de la situació fàc-
tica conjuntural de difícil previsió que requereix una 
intervenció normativa immediata per part del poder 
executiu per fer front a situacions concretes dels objec-
tius de governamentals.

b) L’element de la urgència que requereix acreditar la 
impossibilitat d’implementar el contingut de la regu-
lació mitjançant el procediment parlamentari comú 
o pel procediment d’urgència previst en la tramitació 
parlamentaria dels projectes de lleis.

c) I l’element de l’adequació de les mesures adoptades 
a la situació fàctica identificada i que requereix que 
acrediti que la situació d’extraordinària i urgent neces-
sitat i les mesures que el decret llei adopta són con-
gruents.

En opinió d’aquest Grup Parlamentari els requisits que 
habiliten el pressupòsit habilitant dels Decret Lleis 
previst de l’art.64.1 de l’EAC no concorren en el text 
del Decret Llei 1/2015, de 24 de març.

En primer lloc, l’element de necessitat extraordinària 
es predica d’una situació que la pròpia norma reconeix 
que s’arrossega des de l’any 2007. A partir d’aquest 
any i com a conseqüència de l’esclat de la bombolla 
immobiliària el nombre d’execucions hipotecàries s’ha 
incrementat i amb elles tota la problemàtica de com-
porta.

Però juntament amb aquesta situació, tan el preàmbul 
del Decret Llei com la memòria justificativa de la ne-
cessitat i urgència de la norma amplien els motius de 
la extraordinària necessitats en el fet que, d’una ban-
da, «[a]lgunes entitats financeres i societats vinculades 
han començat a vendre part de la seva cartera hipote-
cària», i d’una altra, la constatació que hi ha habitatge 
propietat d’entitats financeres o la Sareb que «[n]o po-
den mobilitzar-se perquè requereixen obres d’adequa-
ció a l’habilitat vigent».

Aquests motius, no responen a l’exigència d’una situa-
ció fàctica imprevista i imprevisible com exigeix el TC 
a la seva jurisprudència i que el CGE recull en diver-
sos dels seus dictamen.

D’una banda, la situació que viu l’accés a l’habitatge i 
la mobilització del parc desocupats no és nova, ni im-
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prevista ni ha estat imprevisible pel Govern de la Ge-
neralitat. És conseqüència de l’esclat de la bombolla 
immobiliària al 2007 i des de llavors l’arrosseguem. I 
prova clara és que des de fa alguns anys hi ha resolu-
cions del Parlament de Catalunya que insten el Govern 
a prendre mesures per a solucionar la problemàtica 
(exemple la Moció 66/X del Parlament de Catalunya 
adoptada el 5 de desembre de 2013) i que el Govern ha 
pres mesures.

En aquest sentit, el nombre d’execucions hipotecàri-
es presentades a Catalunya des de l’any 2009, tot i ser 
molt elevades, es mantenen en una xifra anual similar, 
sense que hi hagi hagut un canvi substancial, ni en ter-
mes relatius ni absoluts. Val a dir, en relació a aques-
ta qüestió, que no totes les execucions hipotecàries 
corresponen a habitatges que constitueixi la residèn-
cia habitual de l’executat, sinó que la xifra que facilita 
el Consell General del Poder Judicial i que utilitza el 
Govern per a justificar l’adopta del Decret Llei 1/2015 
inclouen altres tipus d’habitatges, i béns immobles di-
versos, entre els quals industrials i comercials.

D’altra banda, el fet que algunes entitats financeres ha-
gin començat a vendre part de la seva cartera hipote-
cària tampoc pot ser considerada una situació sobre-
vinguda. La pròpia memòria justificativa reconeix que 
al 17 de juliol de 2014, és a dir, ara fa vuit mesos, una 
entitat financera catalana va comunicar a un organis-
me de l’Estat la transmissió d’una cartera de préstecs.

I per últim, la necessitat d’obres d’adequació a l’habi-
tabilitat per a mobilitzar el parc d’habitatges no respon 
tampoc a una situació de difícil previsió. El Govern ja 
ho va preveure al vigent Pla per al dret a l’habitatge.

La memòria justifica del Decret Llei recull que, cons-
tat «el desinterès d’algunes d’aquestes entitats finance-
res per fer les obres de conservació i manteniment ne-
cessàries per a tornar a posar l’habitatge en condicions 
d’ús [...]» el Govern «[...] ha desenvolupat les actua-
cions de foment que es relacionen als apartats de l’1 al 
4 de l’article 42 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge».

Per tant, aquesta situació no ha estat imprevisible per 
al Govern, altra cosa és que les mesures previstes no 
hagin tingut l’efecte esperat, cosa que en cap cas pot 
justificar l’adopció d’un Decret Llei.

En segon lloc, i respecte l’element de la necessitat ur-
gent aquest Grup Parlamentari entén que tampoc es 
reuneixen els requisits necessaris i que es tracta d’una 
disposició adoptada pel Govern per a esquivar el pro-
cediment legislatiu comú.

Com el propi Consell de Garanties va establir al Dicta-
men 1/2012, «[l]a urgència es vincula a la impossibili-
tat d’implementar el contingut de la regulació o, en al-
tres paraules, d’assolir la finalitat desitjada o cercada, 
mitjançant el procediment parlamentari comú [...]».

Tot i que al preàmbul no es justifica de forma concreta 
la urgent necessitat per la que s’aprova el Decret Llei, 
sempre es justifica de forma conjunta amb la neces-
sitat extraordinària, és la memòria justificativa la que 
dóna a conèixer els motius considerats pel Govern.

Segons la memòria que acompanya el Decret Llei «[e]l 
moment en què s’ha presentat de forma sobrevinguda la 
situació descrita, la tramitació parlamentària en aquest 
moment de la legislatura, encara que fos pel tràmit d’ur-
gència no podria culminar en la present legislatura [...]».

La present legislatura del Parlament de Catalunya té 
un mandat fins aproximadament a l’inici del quart tri-
mestre del 2016, pel que en aquests moments a la X 
Legislatura li resten almenys 17 mesos.

Amb aquest període temporal per endavant res no 
justifica que el Govern no presenti a través del pro-
cediment parlamentari comú, incloses les especialitats 
d’urgència i urgència extraordinària o lectura única, 
la regulació que forma part del Decret Llei, assolint 
igualment la finalitat desitjada això sí respectant les 
prerrogatives del poder executiu.

Si quan la memòria justificativa diu «en aquest mo-
ment de la legislatura» es pot referir a l’anunci d’un 
possible, possible ja que no hi ha decret de convoca-
tòria signat ni publicat al DOGC, escenari d’avança-
ment electoral totalment aleatori i sense base jurídica, 
aquest fet no es pot tenir en compte a l’hora de sotme-
tre el Decret Llei 1/2015, de 24 de març al cànon d’es-
tatutarietat de l’article 64.1 de l’EAC.

Si apliquem en l’anàlisi d’aquest Decret Llei el criteri 
del Consell de Garanties Estatutàries fixat a l’apartat 
3, del FJ segon del Dictamen 1/2014, l’eventual fini-
ment avançat de la legislatura s’ha de considerar com 
a una «valoració predictiva» per la qual cosa «[h]a de 
ser rebutjada als efectes de l’examen de constituciona-
litat de la norma» i no pot ser, per tant, presa en consi-
deració per valorar la concurrència de la urgència exi-
gida per l’Estatut per al Decret Llei.

II

La Constitució reconeix al seu article 33 el dret de pro-
pietat, i si bé és cert que també preveu delimitar-lo se-
gons la funció social que ha de complir d’acord amb 
les lleis, ni del Decret Llei que ens ocupa ni de la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, no 
es desprèn que aquesta pugui dependre del modus 
d’adquisició del béns.

El fet que una propietat hagi estat adquirida en un 
procediment d’execució hipotecària no canvia la seva 
naturalesa, ni pot ser la causa perquè algú pugui ser 
privat de la mateixa sense causa justificada d’utilitat 
pública o interès social mitjançant, és clar, la corres-
ponent indemnització.

La imposició de limitacions d’un dret constitucional o 
d’obligacions a un propietari legítim per causa del mo-
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dus d’adquisició d’un bé suposa una ingerència per part 
de la Generalitat en les competències de l’estat en ma-
tèria de regulació, desenvolupament i aplicació del dret 
constitucional de referència que, eventualment, requeri-
ria d’una llei orgànica aprovada per les Corts Generals.

No estant previst en cap norma que el modus d’adqui-
sició de la propietat hagi de determinar els drets dels 
seu titular, l’intent de la Generalitat a través d’aquesta 
Decret Llei de fer-ho és una extralimitació del seu àm-
bit competencial i una ingerència en les competències 
de l’Estat.

III

L’article 1, apartat u del Decret Llei afegeix un nou 
paràgraf a l’apartat 2 de l’article 15 de la Llei 18/2007, 
de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, en virtut del 
qual s’estableix els drets de tanteig i retracte en les 
transmissions dels habitatges adquirits en un procés 
d’execució hipotecària o mitjançant compensació o 
pagament de deute amb garantia hipotecaria.

En la tradició jurídica romana, tant el dret de tanteig 
com el de retracte, s’institueixen perquè hi ha una re-
lació jurídica prèvia entre el titular del bé que es trans-
met i la persona a la qual s’atorga el dret preferent 
d’adquisició. Es tracta al cap i a la fi de que, pel fet de 
la transmissió, el beneficiari del dret no perdi la possi-
bilitat d’integrar-ne un altre, a causa de que el bé sobre 
el que recau canviï de propietari.

Per això també l’adquisició preferent es situa en dos 
moments que reben noms diferents: així es denomina 
tanteig quan encara no s’ha produït la transacció i sim-
plement hi ha una oferta de compra, en unes condici-
ons que el titular del dret pot igualar amb preferència 
al tercer oferent; es denomina retracte quan, una vega-
da perfeccionada la transmissió i abans que transcorri 
un temps prèviament delimitat, el titular del dret pugui 
adquirir el bé en les mateixes condicions.

En el cas que ens ocupa es pretén que el dret neixi d’una 
adquisició feta en un procés d’execució hipotecària o 
mitjançant compensació o pagament de deute amb ga-
rantia hipotecaria, en els que la Generalitat de Catalu-
nya no té cap intervenció que pugui ser tinguda com a 
origen del dret d’adquisició preferent.

Excepcionalment la llei 18/2007, de 28 de desembre, 
admet únicament la possibilitat que la Generalitat 
exerceixi el tanteig i el retracte en el supòsit de trans-
missió d’habitatges de protecció oficial perquè, a con-
seqüència d’aquesta qualificació, els titulars han obtin-
gut prèviament els beneficis derivats de la declaració.

Per tant, en cap cas, el dret de tanteig i retracte que in-
corpora el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, poden 
ser extensius a habitatge que no reuneixen la condició 
de protecció pública.

D’altra banda, l’apartat 1 de l’article 2 del Decret Llei 
objecte de la petició de dictamen imposa els drets de 

tanteig i retracte de l’Administració de la Generalitat 
als habitatges que estiguin situats en àrees de demanda 
residencial forta i acreditada (sic) que hagin estat ad-
quirits després de l’entrada en vigor de la Llei 18/2007, 
de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

Per tant, de facto permet exercir aquests drets de tan-
teig i retracte de forma retroactiva des de l’entrada en 
vigor del Decret Llei fins a l’entrada en vigor de la Llei 
del dret de l’habitatge (7 anys).

Segons aquest Grup Parlamentari la no distinció entre 
d’habitatges protegits i de renta lliure i la retroactivi-
tat en l’exercici dels drets de tanteig i retracte recollits 
ambdós aspectes al Decret Llei 1/2015 són contraris 
als principis de seguretat jurídica i irretroactivitat de 
les disposicions restrictives de drets individuals garan-
tits per l’article 9.3 de la Constitució.

IV

L’acció hipotecària és aquella que pot exercir la part 
en favor de la qual s’hagi constituït la hipoteca per a 
fer efectives les obligacions garantides en cas d’incom-
pliment, segons resulta de l’article 104 del Decret de 8 
de febrer de 1946 pel qual es va aprovar la Llei Hipo-
tecaria, doncs la hipoteca és un dret real de garantia.

En els supòsits a què fa referència el Decret Llei que 
és objecte de sol·licitud de dictamen està implícita la 
referència a les hipoteques constituïdes en garantia 
de préstecs contrets per a l’adquisició d’habitatges, la 
qual cosa implica en cada cas l’existència d’un con-
tracte previ o coetani de préstec, quines obligacions 
de pagament son garantides pel gravamen. Per tant, 
l’eventual exercici de qualsevol acció hipotecària de 
les que contempla el precepte té sempre com a causa 
l’impagament del préstec garantit.

En la tradició jurídica espanyola (i catalana) no exis-
teix la figura de la hipoteca desvinculada d’una obli-
gació de la que constitueix garantia de compliment. 
Per tant, en tots els casos d’execució hipotecaria a les 
que fa referència el Decret Llei, hi ha l’incompliment 
d’una obligació prèvia al procés.

D’altra banda, les condicions i requisits per a l’exer-
cici de l’acció estan regulats amb totes les garanties 
exigibles, per una banda, pels articles 128 i següents 
de la Llei Hipotecaria i, per altra banda, pels articles 
650, següents i concordants de la Llei d’Enjudiciament 
Civil. Es tracta, en ambdós supòsits de normes proces-
sals d’àmbit estatal, de les que es desprèn el procedi-
ment, garanties i efectes d’un modus d’adquisició de la 
propietat que, una vegada inscrita en el Registre de 
la Propietat d’acord amb l’article 674 LEC i presa 
de la possessió per part de l’adquirent (si ho demana) 
d’acord amb l’article 675, té plena validesa erga omnes 
sense necessitat que el nou propietari hagi de complir 
cap requisit addicional, llevat la tributació dels impos-
tos que gravin l’operació, si escau.
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La Generalitat de Catalunya no té habilitació legal per 
a introduir nous requisits processals per a l’adquisició 
de la propietat per la via de l’adjudicació en un pro-
cediment d’execució hipotecària, ni per a exigir que 
els béns adquirits per aquesta via compleixin requisits 
d’habitabilitat.

L’obligació introduïda a l’article 1, apartat 3 del De-
cret en virtut del qual s’introdueix a la Llei 18/2007, 
la Disposició Addicional vint-i-quatrena; i l’article 4 
en el que s’estableix l’execució forçosa de les obres ne-
cessàries per al compliment dels requisits d’habitabi-
litat dels habitatges adquirits en un procés d’execució 
hipotecària comporten la introducció d’un tracte desi-
gual dels propietaris que han adquirit la propietat per 
aquesta via respecte dels que l’han adquirit per qualse-
vol dels altres modus d’adquisició previstos a la llei. El 
que conculca l’article 14 de la Constitució.

Per tots aquests motius, entenem que és del tot neces-
sari que el Consell de Garanties Estatutàries es pro-
nunciï sobre l’ajust del Decret llei 1/2015, del 24 de 
març, de mesures extraordinàries i urgent per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària publicat al DOGC 6839 del 26 
de març de 2015 especialment a l’article 64 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, així com als articles de la 
Constitució Espanyola assenyalats i a la doctrina cons-
titucional i de l’Alt òrgan consultiu de la Generalitat.

Palau del Parlament, 31 de març 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, Ra-
fael 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, GP PPC

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria del Consell Interuniversitari de Ca-
talunya corresponent al 2014
Tram. 334-00113/10

Presentació
Claudi Alsina Català, Secretari General del 

Consell Interuniversitari de Catalunya

Reg. 110833 / Coneixement i tramesa a 

la Comissió d’Ensenyament i Universitats: 

Mesa del Parlament, 27.03.2015

A la presidenta del Parlament

Benvolguda senyora,

Em plau fer-vos a mans un exemplar de la Memòria 
2014 del Consell Interuniversitari de Catalunya (en 
format USB) que conté, a més del resum d’activitats i 
actuacions, un apèndix d’informes i dades relatives a 
les Proves d’Accés a la Universitat, a la Preinscripció 
universitària i a les sessions dels òrgans i comissions 
del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Desitjo que us resulti interessant.

Cordialment,

Barcelona, 13 de març de 2015

Claudi Alsina Català
Secretari general

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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	Tram. 353-01309/10
	Substanciació
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	Decaïment
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	Decaïment

	Compareixença de Joaquima Alemany Roca, presidenta de l’entitat Network of Liberal Women, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
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