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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de mesures fiscals i administra-
tives
Tram. 200-00003/07

Correcció d’errades de publicació
(BOPC 85)

Al BOPC 85, a la pàg. 31.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA. INSCRIPCIÓ AL REGIS-
TRE ADMINISTRATIU D’EMPRESES D’INSERCIÓ

APARTAT 2

On diu:

«2. La qualificació provisional a què fa referència
l’apartat 2 [...]»

Ha de dir:

«2. La qualificació provisional a què fa referència
l’apartat 1 [...]»

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la
Llei 31/2002, de mesures fiscals i admi-
nistratives
Tram. 202-00034/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 15193 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 18.01.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Piqué i Camps, president del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Francesc
Vendrell i Bayona, portaveu, Daniel Sirera i Bellés,
portaveu adjunt, Belém Pajares i Ribas, Àngels Olano
Garcia, Santi Rodríguez i Serra i Josep Llobet i Navar-
ro, diputades i diputats del Grup del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb allò que disposen els articles
106 i concordants del Reglament de la Cambra, presen-
ta la següent proposició de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals
i administratives, va introduir per primer cop a Catalu-
nya un règim específic de deduccions en la part corres-
ponent a la Generalitat de la quota íntegra de l’impost
sobre la renda de les persones físiques (IRPF) en ma-
tèria de lloguer i d’inversió en l’habitatge habitual, i de
donació de quantitats a descendents per a l’adquisició
del seu primer habitatge habitual.

Aquest règim de deduccions ha estat del tot encertat i
s’han pogut beneficiar un bon nombre de ciutadans i
ciutadanes de Catalunya que, o bé han adquirit l’habi-
tatge habitual en règim de propietat, o bé han ocupat un
habitatge en règim de lloguer per destinar-lo a habitatge
habitual.

Aquestes mesures fiscals es van prendre en exercici de la
capacitat normativa que atribueix a la Generalitat de Ca-
talunya la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de
Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA),
després de la última reforma efectuada per la Llei Or-
gànica 7/2001, de 27 de desembre, i la Llei 21/2001, de
27 de desembre, de mesures fiscals i administratives del
nou sistema de finançament de les Comunitats Autòno-
mes de règim comú i ciutats amb Estatut d’Autonomia,
i que afecta a l’àmbit dels tributs cedits a les comuni-
tats autònomes.

1.01.01.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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En aquest context cal dir que l’exercici de la capacitat
normativa per part del Govern de la Generalitat en
l’àmbit tributari ha estat minsa fins a l’actualitat, i no ha
anat més enllà de crear nous tributs que incrementen la
pressió fiscals sobre la ciutadania, com ara el recàrrec
de les gasolines, la creació de noves taxes o la reforma
del cànon de l’aigua.

II

Precisament, en aquest context considerem necessari
continuar amb la línia iniciada durant la VI legislatura
d’impulsar mesures que suposin un autèntic exercici de
la capacitat normativa de la Generalitat en l’àmbit tri-
butari, tot aprofitant aquesta per introduir noves deduc-
cions que en el seu conjunt beneficien a la ciutadania de
Catalunya i ajuden a impulsar polítiques sectorials con-
cretes per via de la fiscalitat.

Per aquest motiu, proposem que s’introdueixi un nou
apartat a l’article 1 de la Llei 31/2002, de 30 de desem-
bre, de mesures fiscals i administratives, en el que a
partir de l’1 de gener de 2006, en la part corresponent
a la Generalitat de la quota íntegra de l’impost sobre la
renda de les persones físiques, pugui aplicar-se, junta-
ment amb la reducció percentual que correspongui sobre
l’import total de les deduccions de la quota establertes
en la Legislació de l’Estat reguladora de l’impost, una
deducció específica del 15 per cent de les quantitats in-
vertides en les instal·lacions proveïdes per fonts d’ener-
gia renovables i netes per a la producció d’energia elèc-
trica en l’habitatge del contribuent.

Amb la introducció d’aquesta deducció s’aconsegueix
un doble objectiu: per una banda, incentivar els parti-
culars a utilitzar les energies renovables i netes per a la
producció d’energia elèctrica en els seus habitatges, i
per una altra, apostem per una política de foment de les
energies renovables i netes que vagi més enllà de la
simple subvenció o ajut directe a fons perdut, tot utilit-
zant els instruments fiscals de què disposem.

Per aquestes raons, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent proposició de
llei d’addició de l’apartat 6 de l’article 1 de la Llei 31/
2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i adminis-
tratives:

ARTICLE ÚNIC

S’addiciona l’apartat 6 de l’article 1 de la Llei 31/2002,
de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives,
amb el següent redactat:

«6. Deducció per instal·lacions proveïdes per fonts d’e-
nergia netes i renovables per a la producció d’energia
elèctrica en l’habitatge habitual del contribuent

Amb efectes des de l’1 de gener de 2006, en la part cor-
responent a la Generalitat de la quota íntegra de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques, pot apli-
car-se, juntament amb la reducció percentual que
correspongui sobre l’import total de les deduccions de
la quota establertes per la Llei de l’Estat reguladora de
l’impost, una deducció del 15% de les quantitats que el
contribuent hagi destinat a les instal·lacions proveïdes
per fonts d’energia netes i renovables per a la produc-
ció d’energia elèctrica en el seu habitatge habitual»

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

Les repercussions econòmiques que puguin derivar-se
de l’aplicació del que preveu aquesta Llei seran exigi-
bles a partir del proper exercici pressupostari.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta llei entrarà en vigor l’1 de gener de 2006.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2005

Josep Piqué i Camps, president; Francesc Vendrell i Ba-
yona, portaveu; Daniel Sirera i Bellés, M. Belén Pajares
i Ribas, M. Ángeles Olano i García, Santiago Rodríguez
i SerraJosep Llobet Navarro, diputats del G. P. del PP

Proposició de llei de modificació de la
Llei 18/2003, del 4 de juliol, de suport a
les famílies
Tram. 202-00035/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 15205 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 18.01.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Piqué i Camps, president del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Francesc
Vendrell i Bayona, portaveu, Maria Dolors Montserrat
i Culleré, Belén Pajares i Ribas, Eva Garcia Rodríguez,
Joan López i Alegre, Jordi Montanya i Mias, Manel
Ibarz i Casadevall i Joan Bertomeu i Bertomeu, Dipu-
tades i Diputats del Grup del Partit Popular de Catalu-
nya, d’acord amb allò que disposen els articles 106 i
concordants del Reglament de la Cambra, presenta la
següent proposició de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’article 10 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport
a les famílies, regula la prestació econòmica de caràc-
ter universal per infant a càrrec. Concretament diferen-
cia dos tipus d’ajuts: un ajut econòmic universal adre-
çat a les famílies amb infants a càrrec menors de 3 anys,
i un altra ajut econòmic –igualment universal– adreçat
a les famílies nombroses amb infants a càrrec menors
de sis anys.

Aquests ajuts suposen un complement econòmic im-
portant –sigui dit de pas, però, que insuficient– per a les
famílies catalanes beneficiàries, en la mesura que gene-
ren en favor del pare o la mare un dret subjectiu reco-
negut per llei a percebre de l’Administració Pública una
prestació econòmica, que es paga en diners i a la qual
es té dret amb independència dels ingressos familiars.
Les seves quanties s’actualitzen puntualment en cada
exercici pressupostari.

II

Ara bé, va quedar palès durant la tramitació parlamen-
tària de l’esmentada llei que aquests ajuts no havien de

3.01.02.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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limitar-se només a les famílies amb fills d’edats com-
preses entre els 0 a 3 anys i a les nombroses amb fills
menors de 6 anys; ans al contrari, havien d’estendre’s
a les famílies amb fills en edats superiors als 6 anys i
com a màxim fins a la majoria d’edat laboral, és a dir,
els 16 anys.

Precisament, el Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya va impulsar una esmena que tenia com a ob-
jectiu garantir una prestació econòmica d’anàloga na-
turalesa jurídica a la recollida en l’actual article 10 de
la Llei 18/2003, de suport a les famílies, adreçada a les
famílies amb fills d’edats compreses entre els 7 i els 16
anys, per tal de donar cobertura a aquesta franja d’edat.

Aquesta exigència venia –i ve ara– avalada per una
doble fonamentació. En primer terme, perquè els fills
d’edats compreses entre els 7 i els 16 anys –especial-
ment en la franja d’edat de l’adolescència, dels 13 als
16 anys– suposen una font de despeses important per a
les famílies, atès que s’incrementen les activitats extra-
escolars que duen a terme (esport, associacionisme...),
s’incrementen les activitats associades a l’oci i a l’es-
barjo i apareixen en els nois i noies certes preferènci-
es lúdiques i intel·lectuals que suposen un increment
important de la despesa familiar. I en segon terme, per-
què existeix un percentatge elevat de famílies catalanes
que tenen fills en aquestes franges d’edat que, si no se
les reconeix per llei un dret subjectiu a percebre una
prestació econòmica de caràcter universal semblant a la
que actualment preveu l’article 10, poden entendre’s
discriminades i perjudicades per una política social
sectària i parcial, cosa que segurament cap Govern es-
taria disposat a impulsar.

III

La sola previsió d’un mandat adreçat al Govern per tal
que pugui estendre els ajuts de l’article 10 de la Llei 18/
2003 a altres col·lectius familiars i a altres franges d’edat
no es garantia suficient de què es reconegui un dret sub-
jectiu plenament exercitable per part dels potencials
beneficiaris, que són en definitiva els pares del noi o
noia. En aquest sentit, la previsió continguda a la Dis-
posició addicional Cinquena de la Llei 18/2003, de 4 de
juliol, de suport a les famílies, és totalment insuficient,
entre altres raons per què el Govern no ha donat enca-
ra compliment al seu contingut, tot i les demandes que
en aquest sentit ha formulat el Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya en els debats dels respec-
tius projectes de llei Pressupostos de la Generalitat per
els anys 2004 i 2005.

En conseqüència, El Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya creu convenient i oportú que la llei
inclogui expressament una regulació de la prestació
econòmica universal adreçada a les famílies amb fills
d’edats compreses entre els 7 i els 16 anys, atès que és
la única manera de reconèixer formalment un dret sub-
jectiu a aquest col·lectiu de famílies, dret subjectiu que
al estar regulat en una disposició legal permet als bene-
ficiaris el seu exercici davant l’Administració.

Per aquestes raons, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent proposició de
llei de modificació de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de
suport a les famílies:

ARTICLE ÚNIC

S’addiciona l’article 10 (bis) a la Llei 18/2003, de 4 de
juliol, de suport a les famílies, que tindrà els següent
redactat:

«Article 10 (bis)

»Prestació econòmica de caràcter universal per infant
menor de 12 anys o adolescent a càrrec

»1. Les famílies que tinguin a càrrec infants d’edats
compreses entre els 7 i 12 anys, i adolescents d’edats
compreses entre els 13 i 16 anys, tenen dret a una pres-
tació econòmica anual, de pagament únic, que atorga-
rà el Govern de la Generalitat a través del Departament
competent en matèria d’assistència, serveis socials i
polítiques familiars, amb independència dels ingressos
econòmics familiars, i d’acord amb les condicions i
amb subjecció al procediment que s’estableixi regla-
mentàriament.

»2. En famílies nombroses, la prestació prevista en
l’apartat anterior s’atorgarà per tots els infants menors
de 12 anys o adolescents menors de 16 anys de la famí-
lia.

»3. Seran beneficiaris de la prestació econòmica per
infant menor de 12 anys o adolescent menor de 16 anys
a càrrec, el pare i la mare o, en el seu cas, la persona
que tingui a càrrec l’infant o adolescent.»

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

Les repercussions econòmiques que puguin derivar-se
de l’aplicació del que preveu aquesta Llei seran exigi-
bles a partir del proper exercici pressupostari, correspo-
nent a l’any 2006.

Palau del Parlament, 12 de gener de 2005

Josep Piqué i Camps, president; Francesc Vendrell i
Bayona, portaveu; M. Dolors Montserrat i Culleré; M.
Belén Pajares i Ribas; Eva García i Rodríguez; Joan
López Alegre; Jordi Montanya i Mías; Manel Ibarz i
Casadevall; Juan Bertomeu i Bertomeu, diputats del
G. P. del PP

Proposició de llei per qual es crea l’Ofi-
cina de Control Pressupostari de Cata-
lunya
Tram. 202-00036/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 15276 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 18.01.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari
Convergència i Unió diputat del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb l’article 106 i con-
cordants del Reglament del Parlament, presenta per a la
seva tramitació la següent Proposició de llei:

3.01.02.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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PROPOSICIÓ DE LLEI PER LA QUAL ES CREA L’OFICINA DE

CONTROL PRESSUPOSTARI DE CATALUNYA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Una de les qualitats i actituds més demandades per la
ciutadania a les persones que la representen en els di-
ferents parlaments i al govern és la transparència en el
procés d’adopció de decisions.

Es tracta que les institucions, lluny de generar descon-
fiança i acabar propiciant allunyament ciutadà respec-
te les seves institucions i govern, dissenyin polítiques
que fomentin una major transparència.

És en aquest marc que cal inserir la creació de l’Ofici-
na de Control Pressupostari de Catalunya, dotada de la
independència i els mitjans necessaris per tal que pugui
assessorar els parlamentaris durant les fases d’elabora-
ció, execució i liquidació del pressupost, així com ava-
luar el grau de compliment dels mateixos.

De fet, en la Llei 20/2001, de 28 de desembre, de Pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2002 hi
figurava una disposició addicional, la noranta vuitena,
que plantejava la creació d’aquesta oficina pressupos-
tària. És en compliment d’aquest mandat i amb la vo-
luntat de revisar les institucions de l’autogovern de
Catalunya per tal de reforçar-ne la transparència del
sistema política català, aquesta Llei estableix l’organit-
zació i el funcionament de l’Oficina de Control Pressu-
postari.

ARTICLE 1

Es crea l’Oficina de Control Pressupostari de Catalunya
que té per objecte:

a) L’avaluació, seguiment i control de l’execució pres-
supostària de la Generalitat de Catalunya, de les seves
entitats autònomes i de la resta d’entitats, ens i empre-
ses públiques que en depenen.

b) L’assessorament als diputats, diputades i grups par-
lamentaris del Parlament de Catalunya de manera inde-
pendent, en les etapes de discussió i aprovació, execu-
ció, liquidació i control del pressupost.

ARTICLE 2

L’Oficina de Control Pressupostari de Catalunya porta-
rà a terme la seva tasca amb independència i objectivitat.

ARTICLE 3

L’Oficina de Control Pressupostari de Catalunya s’ads-
criurà orgànicament dins el Parlament de Catalunya,
gaudirà d’autonomia administrativa i econòmica i tin-
drà plena capacitat d’obrar per donar compliment a les
seves finalitats.

ARTICLE 4

Per tal de donar compliment a les finalitats que aques-
ta Llei li atribueix, l’Oficina de Control Pressupostari de
Catalunya disposarà de les competències i facultats se-
güents:

a) Sol·licitar al Govern de la Generalitat i a qualsevol
autoritat de la Generalitat la informació necessària re-
lativa a l’execució dels pressupostos.

b) Elaborar estudis i informes sobre l’execució i liqui-
dació pressupostària del Govern de la Generalitat i les
seves entitats i empreses.

c) Demanar la presència, en seu parlamentària, dels
membres del Govern i de l’Administració catalana com-
petents en matèria pressupostària per a què informin de
totes aquelles qüestions sobre les quals siguin consul-
tats.

d) Demanar a la Intervenció General la informació que
es requereixi per al seguiment i compliment del pressu-
post.

e) Tenir coneixement en tot moment de l’estat d’execu-
ció del pressupost de la Generalitat i dels seus organis-
mes, ens i empreses que en depenen.

ARTICLE 5

L’Oficina de Control Pressupostari de Catalunya hau-
rà d’elaborar, com a mínim, els informes següents:

a) Amb caràcter trimestral, un informe sobre el grau de
compliment del pressupost en curs així com de les mo-
dificacions que s’hi han introduït. Aquest informe serà
objecte de debat a la Comissió de la Sindicatura de
Comptes del Parlament de Catalunya.

b) Amb caràcter anual, un informe sobre la liquidació del
pressupost de la Generalitat en base a la liquidació pre-
sentada al Parlament per part de la Intervenció General
de la Generalitat de Catalunya. Aquest informe serà ob-
jecte de debat a la Comissió de la Sindicatura de Comp-
tes del Parlament de Catalunya.

c) Amb caràcter anual, un informe sobre l’evolució
dels projectes d’inversió consignats en la Llei de Pres-
supostos. Aquest informe serà objecte de debat a la
Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament
de Catalunya, prèvia compareixença davant aquesta
Comissió dels titulars dels departaments objecte de
l’anàlisi.

d) Qualsevol altre que se li demani per part dels grups
parlamentaris o diputats i diputades.

ARTICLE 6

L’Oficina de Control Pressupostari de Catalunya posarà
a disposició dels grups parlamentaris i dels diputats i
diputades del Parlament de Catalunya els mitjans tec-
nològics necessaris per tal que aquests puguin accedir
a la consulta de l’execució de tota la despesa pressupos-
tària per via informàtica.

ARTICLE 7

1. L’Oficina de Control Pressupostari de Catalunya es
regeix pels òrgans següents:

a) El President, que recaurà en la persona que en aquell
moment sigui el President de la Comissió de la Sindi-
catura de Comptes del Parlament de Catalunya.

b) El Consell Rector, integrat per un representant de
cada grup parlamentari.

c) El Consell Assessor, integrat per 5 membres nome-
nats pel Parlament entre persones de competència reco-
neguda, procedents de l’àmbit financer, econòmic, so-
cial o universitari.

3.01.02.
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d) El director o directora general, que serà nomenat pel
Parlament a proposta del President de la Comissió de la
Sindicatura de Comptes i previ acord del Consell Rec-
tor.

2. De manera reglamentària es determinaran les funci-
ons que corresponen als diferents òrgans de l’Oficina
de Control Pressupostari.

ARTICLE 8

1. L’Oficina de Control Pressupostari de Catalunya per
complir les seves funcions disposarà, dins del pressu-
post corresponent al Parlament de Catalunya, d’una
partida específica per al seu adequat funcionament.

2. Aquesta Oficina tindrà els mitjans personals i mate-
rials necessaris per al seu funcionament.

3. El personal que presti serveis a l’Oficina de Control
Pressupostari de Catalunya resta sotmès al dret laboral.
La selecció del personal s’ha de fer amb publicitat i
d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

4. Correspon a l’Oficina l’elaboració del projecte de
pressupost a què es refereix l’apartat número 1 d’aquest
article.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

S’autoritza al Govern i al President del Parlament a im-
pulsar aquells mecanismes que possibilitin la posta en
marxa de l’Oficina Pressupostària de Catalunya abans
de la tramitació del primer projecte de llei de Pressu-
post de la Generalitat de Catalunya que es presenti al
Parlament de Catalunya després de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINALS

PRIMERA

Es faculten el Govern i el conseller o consellera d’Eco-
nomia i Finances per adoptar les disposicions necessà-
ries per desplegar i facilitar l’aplicació d’aquesta Llei.

SEGONA

La Mesa del Parlament, d’acord amb el Govern, apro-
varà, en el termini de sis mesos, el reglament de desen-
volupament d’aquesta Llei.

TERCERA

En allò que sigui competent el Parlament de Catalunya,
aquest disposarà les mesures adients per a fer complir
aquesta Llei.

QUARTA

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà d’haver estat
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 12 de gener de 2005

Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de CiU

ANTECEDENTS

– Llei 20/2001, de 28 de desembre, de Pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per al 2002.

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

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla específic de seguretat per a la
vigilància i la conservació del conjunt
arquitectònic de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau de Barcelona
Tram. 250-00441/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 15161 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 18.01.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, portaveu i Carme Laura Gil i Miró,
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 134 i
135 del Reglament del Parlament, presenten la següent
Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’any 2007 els setze pavellons modernistes, protegits per
la UNESCO com a patrimoni de la Humanitat, on avui
hi ha l’Hospital de Sant Pau, romandran buits fins que el
patronat que el regeix decideixi el futur dels edificis.

És gran el risc en què es pot trobar la integritat d’aquell
patrimoni únic al món: una ciutat modernista –nou illes
de l’Eixample de Barcelona, dins d’una ciutat.

Sant Pau és la història de la generosa activitat de la so-
cietat civil catalana; recull l’antic Hospital de la Santa
Creu, fundat pel rei Martí el 1401, que es traslladà al
gran hospital creat amb els quatre milions de pessetes
donats, a finals del segle XIX, pel banquer barceloní Pau
Gil i Serra.

L’arquitecte constructor fou Lluís Domènech i Monta-
ner, hi col·laboraren el seu fill Pere, Enric Catà, Eusebi
Bona, Puig Janer, entre d’altres. És important la cerà-
mica, vidrieres, jardineria i, ben especialment, l’apor-
tació ciclòpia de l’escultor Pau Gargallo. Domènech i
Montaner hi concentrà tota la simbologia, heràldica i la
història de Catalunya. És un conjunt arquitectonico-
artístic d’un valor incalculable, excepcional, com reco-
negué la UNESCO.

És evident que aquest patrimoni català universal ha
d’ésser conservat per a les generacions futures i que per
tal de garantir la seva seguretat mereix i requereix la
vigilant tutela del nostre Govern, sense perjudici de la
corresponsabilitat de la seva titularitat.

Per aquesta raó formulem al Govern la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

3.10.25.
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»D’acord amb la resta de membres del Patronat de
l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, elabori, abans
de finalitzar l’any 2005, un Pla específic de seguretat en
què s’estableixin les mesures necessàries de vigilància
i tutela, conservació i integritat del conjunt arquitectò-
nic de l’Hospital i de tots els seus elements i així ma-
teix dels recursos que es prevegin necessaris per al seu
compliment, durant el període en què els seus pavellons
romanguin buits per haver deixat el seu ús funcional i
no en tinguin un altre.»

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2004

Felip Puig i Godes Carme-Laura Gil i Miró
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla director per a preservar el pa-
trimoni arquitectònic declarat bé cultu-
ral d’interès nacional
Tram. 250-00442/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 15162 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 18.01.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, portaveu i Carme Laura Gil i Miró,
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament del Parlament, presenten la següent Propo-
sició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Catalunya té un important patrimoni historicoarquitec-
tònic que ha merescut la declaració de bé cultural d’in-
terès nacional. És aquest un llegat provinent del passat
que obliga les generacions d’avui a tenir cura de la seva
conservació per al gaudi, estudi i coneixement de les
generacions futures.

La Llei 9/1993 del patrimoni Cultural Català estableix
el concepte de bé cultural d’interès nacional, el proce-
diment de declaració i les obligacions inherents, així
com els principis ordenadors de la seva conservació i el
règim dels programes d’actuacions al respecte pels seus
propietaris.

Els anys transcorreguts aconsellen l’establiment, per
part del Govern, d’un pla de diagnosi, conservació, res-
tauració i seguiment sistemàtic de l’estat de conserva-
ció d’aquell patrimoni arquitectònic que ha estat decla-
rat d’interès nacional i que constitueix un llegat històric
definidor de la nostra cultura col·lectiva.

Per aquesta raó formulem la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

»1. Elaborar un Pla Director plurianual de Preservació
del Patrimoni Arquitectònic declarat bé cultural d’inte-
rès nacional, sigui de titularitat pública o privada, ha-
vent escoltat el Consell Assessor del Patrimoni Cultu-
ral, i d’acord amb els Ajuntaments corresponents i, en
el seu cas, amb la Comissió de Coordinació Generali-
tat-Església.

»2. El Pla contemplarà:

»a) la realització sistemàtica de la diagnosi de l’estat de
conservació dels monuments, conjunts, llocs històrics
i jardins declarats béns culturals d’interès nacional.

»b) els treballs de restauració que se’n derivin.

»c) el seguiment i avaluació de la restauració efectu-
ada.

»3. Per a la consecució dels objectius del Pla, el Govern
podrà establir convenis específics amb la titularitat del
patrimoni per al cofinançament dels treballs de restau-
ració i aplicar-hi els beneficis fiscals que s’hi escaiguin.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2004

Felip Puig i Godes Carme-Laura Gil i Miró
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a dur a terme una nova
política de personal en l’àmbit peniten-
ciari
Tram. 250-00443/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 15200 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 18.01.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Popular
al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que preve-
uen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent proposició no de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La política de personal en l’àmbit penitenciari que s’es-
tà duent a terme des del Govern de la Generalitat en els
darrers mesos ha suscitat el rebuig unànime dels treba-
lladors i de les seves representacions sindicals.

Aquesta política ha provocat que l’actual clima de les
relacions laborals entre l’administració i els treballa-
dors dels centres penitenciaris de Catalunya no sigui
l’idoni. Aquesta situació va arribar als seus pitjors mo-
ments arrel de les acusacions fetes pels responsables
penitenciaris contra els treballadors amb motiu del motí
del centre de Quatre Camins i més recentment amb
l’aplicació d’una nova circular d’accés del personal
penitenciari al seu lloc de treball que els criminalitza.

Els sindicats han denunciat altres greuges comesos pels
responsables dels serveis penitenciaris com la negativa
a efectuar canvis en els horaris de treball, l’incompli-

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 139 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 24 de gener de 2005

9

ment dels acords signats amb els sindicats pel que fa a
convocatòria de oposicions, l’amortització de places
del personal substitut i de reforç, la conversió del per-
sonal sanitari en personal laboral, i la qüestió pendent
de la integració dels educadors socials.

Per aquests motius el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
dur a terme una nova política de personal en l’àmbit
penitenciari basada en la negociació i el consens i que
entre altres aspecte incorpori:

1. La possibilitat de modificar i d’adaptar els horaris de
treball del personal dels centres penitenciaris.

2. El compliment dels acords signats per a la convoca-
tòria de subvencions.

3. La recerca de l’estabilitat professional dels treballa-
dors substituts i de reforç dels centres penitenciaris.

4. El manteniment i millora de les condicions professi-
onals dels personal sanitari dels centres penitenciaris.

5. La integració dels educadors socials dins del col·lec-
tiu de treballadors penitenciaris.

6. La retirada de la circular d’accés als centres peniten-
ciaris en el que afecta als treballadors i la negociació
amb els seus representants de les mesures de seguretat
a aplicar.

Palau del Parlament, 11 de gener de 2005

Daniel Sirera i Bellés

Proposició no de llei sobre la presen-
tació al Parlament d’un informe relatiu
a les despeses de publicitat, propa-
ganda, atencions protocol·làries i tre-
balls tècnics del Govern
Tram. 250-00444/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 15209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 18.01.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que
preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El pressupost de la Generalitat de Catalunya per l’any
2005 preveu un important increment de la despesa pel
que fa a publicitat i propaganda, atencions protocol·-
làries i estudis i treballs tècnics.

Aquesta despesa s’ha incrementat substancialment en
els darrers anys arribant les quantitats pressupostades
pel 2005 als 36,1 milions d’euros en publicitat, quasi 6

milions en atencions protocol·làries i el 57,2 milions
d’euros en estudis i treballs tècnics.

El percentatges d’increment de la despesa d’aquestes
partides són notablement superiors als increments de
les partides destinades a atendre altres necessitats soci-
als més urgents. Per aquest motiu la tramesa al Parla-
ment de la informació per part del Govern contribuirà
a reduir les despeses innecessàries o supèrflues.

Per aquests motius el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
presentar cada quatre mesos davant del Parlament de
Catalunya la informació relativa a les despeses realitza-
des pels departaments del Govern, les seves empreses
públiques i els organismes autònoms que en depenen,
en publicitat i propaganda, atencions protocol·làries, i
estudis i treballs tècnics, especificant l’empresa o per-
sones encarregades de la realització i els motius que
justifiquen la despesa.

Palau del Parlament, 11 de gener de 2005

Daniel Sirera i Bellés

Proposició no de llei sobre el finança-
ment íntegre del cost de les crosses a
les persones que, per raó de salut i
mobilitat, ho necessitin
Tram. 250-00445/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 15238 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 18.01.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, portaveu, Francesc Sancho i Sere-
na, i M. Glòria Renom i Vallbona, diputats del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el
que disposen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El departament de Salut de la Generalitat a través d’una
decisió del Servei Català de la Salut (Catsalut) ha deci-
dit deixar de finançar el cost total de les crosses, de les
que fins ara se’n feia càrrec. La mesura afecta a perso-
nes grans, algunes dependents i amb una capacitat ad-
quisitiva limitada, afecta a persones amb problemes de
mobilitat, problemes crònics, que es veuen abocats per
raons econòmiques, a utilitzar crosses que no són útils
en tots els casos, no són extensibles etc., si bé són de
preu més accessible.

Per tot això el Grup Parlamentari de Convergència i
Unió presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:
3.10.25.
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Prendre les mesures pertinents per tal de finançar ínte-
grament el cost de les crosses a aquelles persones que
per raons de salut i mobilitat ho necessitin.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2004

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Francesc
Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU i M. Glòria
Renom i Vallbona, diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la implanta-
ció d’un carril reservat a vehicles amb
alta ocupació
Tram. 250-00446/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 15264 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 18.01.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Josep Llobet Navarro,  diputat, d’acord amb allò que
preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els accessos a les grans àrees metropolitanes sovint es
col·lapsen per la gran afluència de vehicles. En la ma-
joria dels casos aquests vehicles estan ocupats única-
ment per una persona que es desplaça al seu lloc de tre-
ball.

El Govern de la Generalitat ha anunciat que es troben
en fase d’estudi la construcció de carrils segregats per
a autobusos a l’autopista C58 entre Ripollet i l’avingu-
da Meridiana, a la B23 entre Molins de Rei i l’avingu-
da Diagonal i l’accés per la Gran Via des de la C31 i
l’autovia de Castelldefels.

La construcció d’aquests carrils pot tenir un efecte po-
sitiu per afavorir la circulació dels prop de cinc-cents
autobusos que cada dia entren regularment a la ciutat de
Barcelona. Afavorirà que els usuaris del transport pú-
blic realitzin el trajecte en menor temps.

Però hi ha altres mesures que poden afavorir que es
redueixi el número de vehicles que entren a la ciutat.
En algunes grans ciutats del món ja funcionen, especi-
alment en els horaris de major afluència de vehicles, els
carrils reservats a vehicles amb dos o mes passatgers.
Aquest sistema comporta diversos avantatges com el fet
que fomenta que es comparteixi el vehicle per anar a
treballar i que el cost de posar en funcionament aquest
sistema és menor ja que no requereix de cap obra per
segregar el carril, sinó únicament adaptar la senyalitza-
ció. A més, fora dels horaris i dies de màxima afluèn-
cia de vehicles el carril resta obert per a la circulació de
tots els vehicles. Igualment, aquesta mesura –que pot
ser complementària als carrils segregats per a autobu-
sos– es pot començar a aplicar més ràpidament ja que
no s’han de realitzar obres.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
estudiar la implantació d’un carril reservat per a vehicles
amb dos o mes passatgers a les entrades de Barcelona,
que sigui operatiu durant les franges de més intensitat de
trànsit, per tal de fomentar l’ús compartit de vehicle.

Palau del Parlament, 12 de gener de 2005

Francesc Vendrell i Bayona Josep Llobet Navarro

Proposició no de llei sobre el funciona-
ment permanent del centre d’atenció
primària de Calella (Maresme)
Tram. 250-00447/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 15421 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 18.01.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya i Joan López i
Alegre, diputat, d’acord amb allò que preveuen els ar-
ticles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, i d’acord
amb la següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El municipi de Calella acull actualment un dels dos
hospitals públics de la comarca juntament amb el de
Mataró. Al no existir cap altre centre hospitalari a ban-
da d’aquests dos, els col·lapses del serveis d’urgència
solen ser força freqüents.

Una manera de prevenir l’allau de pacient que col·-
lapsen els serveis de l’Hospital és que el CAP del ma-
teix municipi es pogués fer càrrec d’alguns casos que
es veuen obligats a tractar a l’hospital però que no re-
quereixen d’una atenció mèdica tan concreta.

Però el CAP de Calella, tot i que el municipi supera els
15.000 habitants, no presta els seus serveis 24 h i per
aquest motiu tota persona que necessiti rebre atenció
mèdica fora del seu horari ha de dirigir-se al Servei
d’Urgències del mateix hospital. Aquesta situació
s’agreuja en el període estival atès que Calella és un pol
important de turisme al Maresme i la població s’incre-
menta considerablement en aquesta època de l’any.

El Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
mantenir en funcionament permanent, les vint-i-quatre
hores del dia, el CAP de Calella per tal que es descon-
gestionin els serveis d’urgències de l’Hospital de
Calella.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2005

Daniel Sirera i Bellés Joan López i Alegre
Portaveu adjunt Diputat

3.10.25.
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4. INFORMACIÓ

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolu-
ció 161/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la remodelació del Casal de Gent
Gran de la Barceloneta de Barcelona
Tram. 290-00103/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 15348 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
18.01.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00103/07

Sobre: Resolució 161/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la remodelació del Casal de Gent Gran de la
Barceloneta de Barcelona

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de
donar compliment a la Resolució 161/VII sobre la re-
modelació del Casal de Gent Gran de la Barceloneta de
Barcelona, us informo que l’esmentat Casal és un dels
equipaments que han estat inclosos al «Pla de rehabi-
litació i millora dels centres cívics i casals de gent
gran» que iniciarà enguany el Departament de Benes-
tar i Família.

Barcelona, 11 de gener de 2005

Anna Simó i Castelló
Consellera de Benestar i Família

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la comissió cor-
responent amb el conseller d’Economia
i Finances per a presentar l’Informe d’a-
valuació de la gestió de la Generalitat,
anterior al 31 de desembre de 2003
Tram. 355-00073/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Economia i Finances (reg. 14800).

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, 18.01.2005.

Sessió informativa de la Comissió d’Ac-
tuacions Exteriors, Cooperació i Soli-
daritat amb el conseller de Governació
i Administracions Públiques sobre les
actuacions dutes a terme al sud-est asi-
àtic amb motiu dels tsunamis
Tram. 355-00074/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament de Governació i Administracions Públiques
(reg. 15213).

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 13.01.2005.

4.50.01.

4. INFORMACIÓ
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4.80. SÍNDIC DE GREUGES

Resolució de 20 de desembre de 2004,
de nomenament de la senyora Maria
Pilar Figueras de Diego com a secretà-
ria general del Síndic de Greuges
Reg. 15259

RESOLUCIÓ

de 20 de desembre de 2004, de nomenament de la se-
nyora Maria Pilar Figueras de Diego com a secretària
general del Síndic de Greuges.

De conformitat amb el que estableixen els articles 33.2
de la Llei 14/1984, de 20 de març, i 5.2 de les Normes
Bàsiques del Síndic de Greuges, nomeno la senyora
Maria Pilar Figueras de Diego, secretària general del
Síndic de Greuges, amb les obligacions i drets inhe-
rents al càrrec i amb efectes a partir del 4 de gener de
2005.

Barcelona, 20 de desembre de 2004

Rafael Ribó
Síndic de Greuges

Resolució de 27 de desembre de 2004,
de cessament de la senyora Elisabeth
Abella Roca com a secretària general
del Síndic de Greuges
Reg. 15259

RESOLUCIÓ

de 27 de desembre de 2004, de cessament de la senyora
Elisabeth Abella Roca com a secretària general del Sín-
dic de Greuges.

D’acord amb el que estableixen els articles 33.2 de la
Llei 14/1984, de 20 de març, i 5.2 de les Normes Bà-
siques del Síndic de Greuges, la senyora Elisabeth Abe-
lla Roca cessa com a secretària general de la Institució
del Síndic de Greuges, amb efectes a partir del 3 de
gener de 2005, i se li agraeixen els serveis prestats.

Barcelona, 27 de desembre de 2004

Rafael Ribó
Síndic de Greuges

4.85. SINDICATURA DE COMPTES

Acta de la presa de possessió d’un
síndic de la Sindicatura de Comptes

Al Palau del Parlament, el dia 12 de gener de 2005, a
les onze del matí i sis minuts, davant el president del
Parlament, Sr. Ernest Benach i Pascual, i en presència
de membres de la Mesa del Parlament, de l’oficiala
major, del conseller d’Economia i Finances, de mem-
bres de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, del
síndic major i síndics de la Sindicatura de Comptes,
d’alts càrrecs de la Sindicatura de Comptes i de l’oïdor
de comptes, ha pres possessió com a síndic de la Sin-
dicatura de Comptes el senyor Ernest Sena i Calabuig.

L’oficiala major ha llegit la Resolució del Ple del Par-
lament per la qual es designa un síndic de la Sindicatura
de Comptes. El president del Parlament ha lliurat al
síndic la credencial que n’acredita el nomenament i ha
clos l’acte adreçant-se al síndic i desitjant-li una tasca
plena d’encerts al servei de Catalunya.

L’acte s’ha clos a les onze del matí i tretze minuts.

Palau del Parlament, 12 de gener de 2005

El secretari tercer El president del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT IN-
TERPOSATS CONTRA EL LLEIS DE CATA-
LUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat interpo-
sat pel president del Govern de l’Estat
contra els articles 24, 25 i 26 de la Llei
25/2001, de 31 de desembre, de l’ac-
cessió i l’ocupació
Tram. 381-00004/06

Interlocutòria del Tribunal Constitucional
Reg. 13344 / Coneixement: Mesa del Parlament,
sessió del 14.12.2004

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

PLENO

Dª. Mª Emilia Casas Baamonde
D. Guillermo Jiménez Sánchez
D. Vicente Conde Martín de Hijas
D. Javier Delgado Barrio
Dª. Elisa Pérez Vera

4.80.

4. INFORMACIÓ
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D. Roberto García-Calvo y Montiel
D. Eugeni Gay Montalvo
D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez
D. Ramón Rodríguez Arribas
D. Pascual Sala Sánchez
D. Manuel Aragón Reyes
D. Pablo Pérez Tremps

Nº de Registro: 2427-2002

Asunto: Recurso de inconstitucionalidad promovido
por el Presidente del Gobierno.

Sobre: Arts. 24, 25 y 26 de la Ley del Parlamento de
Cataluña 25/2001, de 31 de diciembre, de la accesión
y la ocupación.

AUTO

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito presentado en el Registro de este
Tribunal el día 18 de abril de 2002, el Abogado del
Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, presen-
tó escrito de interposición de recurso de inconstitucio-
nalidad contra los arts. 24, 25 y 26 de la Ley del Parla-
mento de Cataluña 25/2001, de 31 de diciembre, de la
accesión y la ocupación.

Admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad
por providencia de la Sección 1a de 21 de mayo de
2002, las representaciones procesales del Parlamento
de Cataluña y del Gobierno de la Generalidad formu-
laron alegaciones con fechas 19 y 24 de junio de 2002,
suplicando que se dictara Sentencia en la que se deses-
timase el recurso de inconstitucionalidad.

2. Con fecha 3 de septiembre de 2004, el Abogado del
Estado presentó en este Tribunal un escrito en el que
expuso que, debidamente autorizado en virtud de sen-
dos acuerdos del Presidente del Gobierno y del Gobier-
no de la Nación de 27 de agosto de 2004, solicitaba, al
amparo de lo establecido en el art. 86 LOTC en co-
nexión con el art. 80 de la misma Ley, tener por desis-
tido al Presidente del Gobierno en el presente recurso
de inconstitucionalidad.

3. Mediante providencia de 21 de septiembre de 2004,
la Sección 1ª acordó incorporar a los autos el escrito del
Abogado del Estado y oír a las representaciones proce-
sales del Gobierno y del Parlamento de Cataluña para
que, en el plazo de diez días, expusieran lo que consi-
derasen procedente sobre el desistimiento efectuado
por aquél.

4. Los días 8 y 14 de octubre de 2004, las aludidas re-
presentaciones procesales del Parlamento y del Gobier-
no de la Generalidad de Cataluña dirigieron sendos
escritos al Tribunal en los que manifestaban que nada
tenían que oponer al desistimiento solicitado.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Único. El desistimiento aparece contemplado como
modo de terminación de los procesos constitucionales
en el art. 86 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitu-
cional, cuyo art. 80 remite, a su vez, a la Ley de Enjui-
ciamiento Civil para la regulación con carácter suple-
torio de este acto procesal (arts. 19.1 y 20.2 LEC), que

puede ser parcial, cuando afecta a alguna de las preten-
siones en caso de pluralidad, y total, cuando se refiere
a todas o a la única pretensión (SSTC 96/1990, de 24
de mayo, FJ 1, y 237/1992, de 15 de diciembre; AATC
33/1993, de 26 de enero, y 173/1997, de 20 de mayo).
Así pues, en virtud de los citados preceptos puede es-
timarse como forma admitida para poner fin a un recur-
so de inconstitucionalidad o a un conflicto positivo de
competencia, total o parcialmente, la manifestación de
la voluntad de desistir, siempre que, según reiterada
doctrina de este Tribunal, no se opongan las demás
partes personadas a través de un motivo declarado vá-
lido por este Tribunal y no se advierta interés constitu-
cional que justifique la prosecución sin partes del pro-
ceso hasta su finalización por Sentencia (AATC, por
todos, 33/1993, de 26 de enero; 173/1997, de 20 de ma-
yo; 278/2001, de 30 de octubre; 129/2002, de 16 de ju-
lio; y 43/2004, de 10 de febrero).

El Abogado del Estado, debidamente autorizado, según
certificación de los acuerdos adoptados al efecto por el
Presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros,
pide que se le tenga por desistido del presente recurso
de inconstitucionalidad. Los Letrados del Parlamento y
del Gobierno de la Generalidad de Cataluña no plan-
tean objeción alguna al desistimiento formulado, sin
que se advierta interés constitucional que aconseje la
prosecución del conflicto hasta su finalización por Sen-
tencia.

Por lo expuesto, el Pleno

ACUERDA

Tener por desistido al Abogado del Estado, en la repre-
sentación que legalmente ostenta, del recurso de
inconstitucionalidad núm. 2427-2002, planteado en
relación con los arts. 24, 25 y 26 de la Ley del Parla-
mento de Cataluña 25/2001, de 31 de diciembre, de la
accesión y la ocupación, declarándose extinguido el
proceso.

Madrid, a dieciséis de noviembre de dos mil cuatro.

El secretario de justicia

Recurs d’inconstitucionalitat interpo-
sat pel president del Govern de l’Estat
contra diversos preceptes de la Llei
19/2002, de 5 de juliol, de drets reals
de garantia
Tram. 381-00007/06

Interlocutòria del Tribunal Constitucional
Reg. 13343 / Coneixement: Mesa del Parlament,
sessió del 14.12.2004

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

PLENO

Dª. Mª Emilia Casas Baamonde
D. Guillermo Jiménez Sánchez
D. Vicente Conde Martín de Hijas

4.87.10.

4. INFORMACIÓ
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D. Javier Delgado Barrio
D. Roberto García Calvo y Montiel
Dª. Elisa Pérez Vera
D. Eugeni Gay Montalvo
D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez
D. Ramón Rodríguez Arribas
D. Pascual Sala Sánchez
D. Manuel Aragón Reyes
D. Pablo Pérez Tremps

Nº de Registro: 5840-2002

Asunto: Recurso de inconstitucionalidad promovido
por el Presidente del Gobierno.

Sobre: Varios artículos de la Ley del Parlamento de
Cataluña 19/2002 de 5 de julio, de derechos reales de
garantía.

AUTO

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito presentado en el Registro de este
Tribunal el día 17 de octubre de 2002, el Abogado del
Estado, en nombre del Presidente del Gobierno presen-
tó escrito de interposición de recurso de inconsti-
tucionalidad contra los arts. 1 c); 3, en cuanto a la ex-
presión «o inmueble»; 4.1 en el inciso «si lo retenido es
una finca que constituye la vivienda familiar, la notifi-
cación debe hacerse al cónyuge o a la persona convi-
viente»; 4.2; 4.3; 8; Capítulo 4 (arts. 21, 22 y 23); y
Disposición transitoria, en la expresión «y de anti-
cresis» de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2002
de 5 de julio, de derechos reales de garantía.

Admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad
por providencia de la sección 3a de 12 de noviembre de
2002, los Letrados del Gobierno de la Generalidad y
del Parlamento de Cataluña formularon alegaciones
mediante escritos registrados los días 18 y 19 de di-
ciembre de 2002, respectivamente, suplicando que se
dicte Sentencia en la que desestime el recurso de
inconstitucionalidad.

2. Con fecha 3 de septiembre de 2004, el Abogado del
Estado presentó en este Tribunal un escrito en el que
expuso que, debidamente autorizado en virtud de sen-
dos acuerdos del Presidente del Gobierno y del Gobier-
no de la Nación de 27 de agosto de 2004, solicitaba, al
amparo de lo establecido en el art. 86 LOTC en co-
nexión con el art. 80 de la misma Ley, tener por desis-
tido al Presidente del Gobierno en el recurso de incons-
titucionalidad.

3. Mediante providencia de 21 de septiembre de 2004,
la Sección 4a acordó incorporar a los autos el escrito
del Abogado del Estado y oír a las representaciones
procesales del Gobierno de la Generalidad y del Parla-
mento de Cataluña para que, en el plazo de diez días,
expongan lo que consideren procedente sobre el desis-
timiento efectuado por aquél.

4. Los días 8 y 14 de octubre de 2004, los Letrados del
Gobierno de la Generalidad y del Parlamento de Cata-
luña dirigieron sendos escritos al Tribunal en el que
manifiestan que nada tienen que oponer al desistimien-
to solicitado.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Único. El desistimiento aparece contemplado como
modo de terminación de los procesos constitucionales
en el art. 86 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitu-
cional, cuyo art. 80 remite, a su vez, a la Ley de Enjui-
ciamiento Civil para la regulación con carácter suple-
torio de este acto procesal (arts. 19.1 y 20.2 LEC), que
puede ser parcial, cuando afecta a alguna de las preten-
siones en caso de pluralidad del objeto, y total, cuando
se refiere a todas o a la única pretensión (SSTC 96/
1990, de 24 de mayo, FJ 1; 237/1992, de 15 de diciem-
bre; AATC 33/1993, de 26 de enero; 173/1997, de 20
de mayo). Así pues, en virtud de los citados preceptos
puede estimarse como forma admitida para poner fin a
un recurso de inconstitucionalidad o a un conflicto po-
sitivo de competencia, total o parcialmente, la manifes-
tación de la voluntad de desistir siempre que, según
reiterada doctrina de este Tribunal, no se opongan las
demás partes personadas a través de un motivo decla-
rado válido por este Tribunal y no se advierta interés
constitucional que justifique la prosecución sin partes
del proceso hasta su finalización por Sentencia (AATC,
por todos, 33/1993, de 26 de enero; 173/1997, de 20 de
mayo; 278/2001, de 30 de octubre; 129/2002, de 16 de
julio; y 43/2004, de 10 de febrero).

El Abogado del Estado, debidamente autorizado, según
certificación de los Acuerdos adoptados al efecto por el
Presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros,
pide que se le tenga por desistido del presente conflic-
to positivo de competencia. Los Letrados del Gobierno
de la Generalidad y del Parlamento de Cataluña no
plantean objeción alguna al desistimiento formulado,
sin que se advierta algún interés constitucional que
aconseje la prosecución del conflicto hasta su finaliza-
ción por Sentencia.

ACUERDA

Tener por desistido al Abogado del Estado, en la repre-
sentación que legalmente ostenta, del recurso de
inconstitucionalidad núm. 5840-2002, planteado en
relación con varios artículos de la Ley del Parlamento
de Cataluña 19/2002 de 5 de julio, de derechos reales
de garantía, declarándose extinguido el proceso.

Madrid, a dieciséis de noviembre de dos mil cuatro.

El secretario de justicia

4.87.10.

4. INFORMACIÓ
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Recurs d’inconstitucionalitat interpo-
sat pel president del Govern de l’Estat
contra la Llei 29/2002. Primera llei del
Codi civil de Catalunya
Tram. 381-00008/06

Interlocutòria del Tribunal Constitucional
Reg. 12561 / Coneixement: Mesa del Parlament,
sessió del 16.11.2004

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

PLENO

Dª. María Emilia Casas Baamonde
D. Guillermo Jiménez Sánchez
D. Vicente Conde Martín de Hijas
D. Javier Delgado Barrio
Dª. Elisa Pérez Vera
D. Roberto García-Calvo y Montiel
D. Eugeni Gay Montalvo
D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez
D. Pascual Sala Sánchez
D. Manuel Aragón Reyes
D. Pablo Pérez Tremps

Nº de Registro: 2099-2003

Asunto: Recurso de inconstitucionalidad promovido
por el Presidente del Gobierno.

Sobre: Ley del Parlamento de Cataluña 29/2002, de
30 de diciembre, Primera Ley del Código Civil de Ca-
taluña.

AUTO

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 10 de
abril de 2003, el Abogado del Estado, en la representa-
ción que legalmente ostenta, interpuso recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento de
Cataluña 29/2002, de 30 de diciembre, Primera del Có-
digo Civil de Cataluña. En la demanda se hizo invoca-
ción expresa del art. 161.2 CE a los efectos de que se
acordase la suspensión de la vigencia y aplicación de
los preceptos legales impugnados.

2. La Sección Cuarta, por providencia de 20 de mayo
de 2003, acordó admitir a trámite el recurso de incons-
titucionalidad promovido por el Abogado del Estado en
nombre del Presidente del Gobierno así como, confor-
me al art. 34 LOTC, dar traslado de la demanda y do-
cumentos presentados al Congreso de los Diputados, al
Senado, así como al Parlamento y al Gobierno de la
Generalidad de Cataluña, con el fin de que pudieran
personarse en el presente proceso y formular alegacio-
nes, tener por invocado el art. 161.2 CE, y publicar la
incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado
y en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

3. El día 27 de mayo de 2003 la Presidenta del Congre-
so de los Diputados comunicó al Tribunal el acuerdo

adoptado por la Mesa de la Cámara en el sentido de no
personarse en el procedimiento ni formular alegacio-
nes. A su vez, el 5 de junio siguiente se registró escri-
to del Presidente del Senado dando por personada a
dicha Cámara y ofreciendo su colaboración a los efec-
tos del art. 88.1 LOTC.

4. Los días 20 y 23 de junio de 2003 se recibieron en el
Registro General de este Tribunal Constitucional los
escritos de alegaciones del Parlamento de Cataluña y
del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, respecti-
vamente, solicitándose en ambos que en su día se dic-
tara Sentencia desestimatoria del recurso interpuesto
contra la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, Primera
Ley del Código Civil de Cataluña.

5. Por proveído de 2 de septiembre de 2003, la Sección
Cuarta dio traslado a las partes personadas en este pro-
ceso constitucional para que, en el plazo común de cin-
co días, expusieran lo que considerasen conveniente
acerca del mantenimiento o levantamiento de la sus-
pensión de la eficacia de los preceptos legales impug-
nados. El incidente concluyó mediante Auto 349/2003,
de 29 de octubre, por el que se acordó levantar la sus-
pensión del artículo 111.4 del Código civil de Catalu-
ña, aprobado por el art. 7 de la Ley 29/2002, de 30 de
diciembre, primera ley del Código civil de Cataluña, en
los términos expuestos en el FJ 4, y asimismo levantar
la suspensión en todo lo demás».

6. El día 3 de septiembre de 2004 tuvo entrada en el
Registro General de este Tribunal un nuevo escrito del
Abogado del Estado, por el cual, en la representación
que legalmente ostenta y debidamente autorizado, in-
teresó, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 80
y 86 LOTC, que se tuviera por desistido al Presidente
del Gobierno del presente recurso de inconstituciona-
lidad.

7. La Sección Tercera del Tribunal Constitucional, por
providencia de 21 de septiembre de 2004, acordó incor-
porar a los autos el mencionado escrito y oír a las repre-
sentaciones procesales del Parlamento y del Gobierno
de la Generalidad de Cataluña para que, en el plazo de
diez días, alegasen lo que estimaran procedente en re-
lación con la solicitud de desistimiento formulada en el
escrito del Abogado del Estado.

8. Por escrito registrado el 8 de octubre de 2004, el
Abogado de la Generalidad de Cataluña, actuando en
representación y defensa de su Gobierno, manifestó su
conformidad con la finalización del procedimiento
mediante Auto en el que se acepte el desistimiento
acordado por el Gobierno estatal. El día 14 de octubre
de 2004 se recibió el escrito del Letrado del Parlamento
de Cataluña, quien manifiesta no tener nada que opo-
ner al desistimiento del Presidente del Gobierno en este
proceso constitucional.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Único. El desistimiento aparece contemplado como
modo de terminación de los procesos constitucionales
en el art. 86 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitu-
cional, cuyo art. 80 remite, a su vez, a la Ley de Enjui-
ciamiento civil para la regulación con carácter supleto-
rio de este acto procesal (arts. 19.1 y 20.2 LEC), que
puede ser parcial, cuando afecta a alguna de las preten-

4.87.10.

4. INFORMACIÓ
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siones en caso de pluralidad del objeto, y total, cuando
se refiere a todas o a la única pretensión (SSTC 96/
1990, de 24 de mayo, FJ 1 y 237/1992, de 15 de di-
ciembre; AATC 33/1993, de 26 de enero y 173/1997,
de 20 de mayo). Así pues, en virtud de los citados pre-
ceptos puede estimarse como forma admitida para po-
ner fin a un recurso de inconstitucionalidad, total o
parcialmente, la manifestación de la voluntad de desis-
tir, siempre que, según reiterada doctrina de este Tribu-
nal, no se opongan las demás partes personadas a tra-
vés de un motivo declarado válido por este Tribunal, ni
se advierta un interés constitucional que justifique la
prosecución sin partes del proceso hasta su finalización
por Sentencia (AATC, por todos, 33/1993, de 26 de
enero; 173/1997, de 20 de mayo; 278/2001, de 30 de
octubre; 129/2002, de 16 de julio; 43/2004, de 10 de
febrero y 234/2004, de 7 de junio).

El Abogado del Estado, debidamente autorizado, según
certificación del Acuerdo adoptado al efecto por el Con-
sejo de Ministros, pide que se le tenga por desistido del
presente recurso de inconstitucionalidad. Las represen-
taciones procesales del Parlamento y del Gobierno de
la Generalidad de Cataluña no plantean objeción algu-
na al desistimiento formulado, sin que se advierta algún
constitucional que aconseje la prosecución del recurso
hasta su finalización por Sentencia.

Por lo expuesto, el Pleno

ACUERDA

Tener por desistido al Abogado del Estado, en la repre-
sentación que legalmente ostenta, del recurso de in-
constitucionalidad núm. 2099-2003, interpuesto frente
a la Ley del Parlamento de Cataluña 29/2002, de 30 de
diciembre, Primera Ley del Código Civil de Cataluña,
declarándose extinguido el proceso.

Madrid, a tres de noviembre de dos mil cuatro.

El secretario de justicia

4.87.15. QÜESTIONS D’INCONSTITUCIONALITAT

Qüestió d’inconstitucionalitat núm.
3864/95 plantejada per la Secció Cin-
quena de la Sala contenciosa adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, respecte a l’article 12
de la Llei de Catalunya 5/1987, del 4
d’abril, sobre règim provisional de les
competències de les diputacions pro-
vincials
Tram. 382-00001/05

Interlocutòria del Tribunal Constitucional
Reg. 11841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 09.11.2004

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

PLENO

Dª. Mª Emilia Casas Baamonde
D. Guillermo Jiménez Sánchez
D. Vicente Conde Martín de Hijas
D. Javier Delgado Barrio
D. Elisa Pérez Vera
D. Roberto García-Calvo y Montiel
D. Eugeni Gay Montalvo
D. Ramon Rodríguez Arribas
D. Pascual Sala Sánchez
D. Manuel Aragón Reyes
D. Pablo Pérez Tremps

Número de registro: 3864/1995

Asunto: Cuestión de inconstitucionalidad planteada por
la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalu-
ña, en el recurso núm. 1453/92-1

Sobre: Posible inconstitucionalidad el art. 12 de la Ley
del Parlamento de Cataluña 5/87, de 4 de abril, de Ré-
gimen Provisional de las competencias de las Diputa-
ciones Provinciales.

AUTO

I. ANTECEDENTES

1. El 16 de noviembre de 1995 tuvo entrada en este
Tribunal escrito de la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, al que se acompañaba, junto al
testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto
de la referida Sala de 13 de septiembre de 1995, me-
diante el que se acordó elevar a este Tribunal cuestión
de inconstitucionalidad en relación con el art. 12 de la
Ley del Parlamento de Cataluña 5/1987, de 4 de abril,
de régimen provisional de las competencias de las Di-
putaciones Provinciales, por entender que dicho precepto
pudiera vulnerar los arts. 142, 149.1.14 y 157 CE.

4.87.15.
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El mencionado art. 12 de la Ley de Cataluña 5/1987
dispone literalmente: «1. En los supuestos de traspaso
de servicios como consecuencia de la modificación de
las competencias provinciales, los correspondientes re-
cursos económicos consistirán en un porcentaje de par-
ticipación en los ingresos provinciales, calculado según
los costes directos e indirectos del servicio transferido
y según los datos de inversión real y mantenimiento pa-
ra el funcionamiento y desarrollo normal de los servi-
cios. Se establecerán los mecanismos o criterios de ac-
tualización automática de las dotaciones económicas. 2.
El régimen anterior se aplicará hasta que la legislación
sobre ingresos de los Entes locales establezca las fórmu-
las adecuadas de financiación, atendiendo a las modifi-
caciones de la distribución de las competencias locales
que resulte de la aplicación de la presente Ley.»

2. Dicha cuestión de inconstitucionalidad trae causa del
recurso interpuesto por un grupo de diputados provin-
ciales, en nombre propio y en su calidad de integrantes
del Grupo Socialista de la Diputación de Gerona, con-
tra el acuerdo plenario de dicha Corporación, de fecha
19 de noviembre de 1991, por el que se acordaba «apro-
bar el Convenio que tiene por objeto las transferencias
de los Museos y Servicios museísticos dependientes de
la Diputación de Gerona a la Generalidad de Cataluña
y a los Consejos comarcales, de conformidad con la
disposición adicional quinta de la Ley de museos, apro-
bada por el Parlamento de Cataluña el 17 de Octubre de
1990».

3. Una vez concluso el procedimiento, la Sala, al am-
paro del art. 35.2 LOTC, acordó, mediante providencia
de 30 de mayo de 1995, oír a las partes y al Ministerio
Fiscal por plazo de diez días acerca de la procedencia
de plantear cuestión de inconstitucionalidad sobre el ci-
tado art. 12 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/
1987, de 4 de abril, de régimen provisional de las com-
petencias de las Diputaciones Provinciales. Dentro del
plazo conferido los recurrentes y el Ministerio Fiscal
estimaron oportuno que se elevase la cuestión; en senti-
do contrario se pronunció el Letrado de la Generalidad
de Cataluña.

4. Las consideraciones del Auto de planteamiento de la
cuestión pueden, sucintamente, exponerse del modo
que sigue:

Comienza la Sala analizando, conforme a lo prevenido
en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, el llamado juicio de relevancia, es de-
cir, la justificación de que la decisión que deba adop-
tarse en el recurso depende de la validez de la norma
cuestionada, en este caso del artículo 12 de la Ley del
Parlamento de Cataluña 5/1987. A este fin es suficien-
te, explica la Sala, constatar que el acuerdo plenario de
la Diputación de Gerona, que se impugna en este proce-
so, supone la aplicación del precepto antes expresado en
lo referente al traspaso, no sólo de la participación en
los impuestos del Estado destinados a los Museos y las
tasas y otros ingresos que produce la prestación de los
servicios relacionados con los Museos, sino también de
una aportación suplementaria, siguiendo lo prevenido
en el artículo 12 de la Ley 5/1987 cuestionado, por lo
que resulta evidente la incidencia del mismo en la re-
solución del pleito.

Entrando en el fondo de lo cuestionado estima la Sala
que la transferencia de los Museos y servicios museís-
ticos de las Diputaciones a la Generalidad y a los Con-
sejos comarcales prevista en la Ley catalana 17/1990 se
ha llevado a cabo, en lo que a la Diputación provincial
de Gerona se refiere, de acuerdo al mecanismo previsto
en la disposición adicional quinta de la misma y de
conformidad con las previsiones legales contempladas
en los artículos 2 y 4.1 de la Ley 5/1987. Sin entrar a
valorar otros aspectos, relacionados con el núcleo de la
legalidad de los actos y disposiciones sometidos al con-
trol jurisdiccional relativos a la transferencia en sí, es lo
cierto que ésta lleva consigo, además, una aportación
económica destinada a la financiación de los servicios
transferidos. Dicha transferencia de recursos económi-
cos halla su amparo en el artículo 12.1 de la Ley cata-
lana 5/1987, sobre régimen provisional de competen-
cias de las Diputaciones provinciales.

En relación a dicho artículo 12, continúa la Sala, no se
discute que la redistribución de funciones y competen-
cias provinciales comporte la redistribución de «la parte
correspondiente de los recursos provisionales», como
ha declarado la Sentencia 32/1981 del Tribunal Cons-
titucional, sino que ello autorice, sin más, una detrac-
ción indiscriminada, un porcentaje de participación en
los ingresos provinciales que se establece independien-
temente del origen de esos ingresos y, por tanto, sin
consideración a su posible vinculación a la competen-
cia cuya titularidad se modifica. Este parece ser el caso
del porcentaje de participación en los ingresos provin-
ciales equivalente al gasto presupuestado del servicio
que se transfiere creado por el artículo 12 de la Ley 5/
1987 que se examina. En definitiva, considera la Sala
que se crea un nuevo recurso, no previsto en el art. 157
de la Constitución, ni en el art. 4 de la Ley Orgánica de
financiación de las Comunidades Autónomas de 22 de
septiembre de 1980, que forma parte del bloque de
constitucionalidad aplicable, ni tampoco en el art. 7 de
la Ley del Parlamento de Cataluña 10/1982, de 12 de
julio, de finanzas públicas de Cataluña, lo que supone
arrogarse, por otra parte, competencias sobre la Hacien-
da General, de titularidad exclusiva estatal, conforme
dispone el art. 149.1.14 de la Constitución. En conclu-
sión estima la Sala que el precepto cuestionado puede
vulnerar lo dispuesto en los arts. 142, 149.1.14 y 157 de
la Constitución.

5. Por providencia de 27 de febrero de 1996, la Sección
Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la
presente cuestión de inconstitucionalidad, dar traslado
de las actuaciones recibidas, conforme establece el art.
37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado,
así como al Gobierno, al Fiscal General del Estado, al
Parlamento catalán y al Consejo Ejecutivo de la Gene-
ralidad de Cataluña, al objeto de que, en el improrroga-
ble plazo de quince días, las partes mencionadas pudie-
ran personarse en el proceso y formular las alegaciones
que estimasen pertinentes.

6. Con fecha 4 de marzo de 1996 el Presidente del Se-
nado realizó la personación de dicha Cámara en el pro-
cedimiento.

El Abogado del Estado, mediante escrito de 8 de mar-
zo de 1996, se personó y manifestó su voluntad de no
realizar alegaciones.

4.87.15.
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El Fiscal General del Estado realizó alegaciones el 14
de marzo de 1996, en las que interesó que se dictara
sentencia que declare que el artículo 12 de la Ley del
Parlamento de Cataluña núm. 5/1987 no es contrario a
los arts. 149.1.14, 142 y 157 CE. En síntesis sus argu-
mentos fueron los siguientes: considera el Fiscal Gene-
ral del Estado que para poder apreciar la inconstitucio-
nalidad denunciada sería necesario demostrar que, una
vez realizada la transferencia de los servicios museís-
ticos de la Diputación Provincial de Gerona a los Con-
sejos Comarcales o a la Generalitat de Cataluña (según
los casos) los recursos económicos asimismo transferi-
dos no se limitan a las cantidades presupuestadas ini-
cialmente por la Diputación para cubrir este servicio,
sino que suponen una cantidad mayor que determine
una reducción real de ingresos, mayor que la derivada
de la propia transferencia, es decir, si el montante eco-
nómico indicado y cuantificado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo coincide con las cantidades
hasta entonces presupuestadas por la Diputación para
atender el gasto de la prestación de los servicios muse-
ísticos, ningún perjuicio se produce para esta Hacien-
da local, y, por tanto, no existe infracción del art. 142
CE; lógicamente menos aún se producirá tal contradic-
ción en el supuesto hipotético de que la transferencia
del servicio suponga un ahorro para la Diputación Pro-
vincial; en todo caso no consta acreditado a lo largo del
proceso contencioso-administrativo ningún estudio
económico, ni siquiera la aportación de un estudio pre-
supuestario de la Diputación Provincial anterior a la
transferencia que permita cuantificar dichos extremos.
Continúa explicando que la anterior argumentación sir-
ve igualmente para la supuesta infracción del art. 157
CE, ya que debe observarse que éste regula los recursos
financieros de las Comunidades Autónomas, desarrolla-
dos en la LOFCA, pero, a juicio del Fiscal General del
Estado, ello no imposibilita acuerdos de cooperación
económica entre las CC.AA. y otros Entes territoriales,
previendo incluso el precepto constitucional la regula-
ción de las posibles formas de colaboración financiera
entre las Comunidades Autónomas y el Estado. En de-
finitiva, únicamente en el supuesto hipotético de que se
acreditara que la transferencia de recursos –que nece-
sariamente conlleva la de los servicios– (en la forma
que se establece en la norma cuestionada), excede de
las cantidades normalmente presupuestadas por la Di-
putación provincial para cubrir los mismos, podría
apreciarse la existencia de contradicción de aquélla con
los arts. 142 y 157 de la Constitución; dado que este
extremo no ha quedado acreditado, no se aprecia por el
Fiscal General del Estado tal inconstitucionalidad.

7. La Generalidad de Cataluña, a través de sus servicios
jurídicos, realizó alegaciones mediante escrito de 18 de
marzo de 1996. En resumen sus argumentos en defen-
sa de la constitucionalidad del precepto cuestionado
fueron los siguientes: la autonomía local y la suficien-
cia financiera prevista en el art. 142 CE no ha sido vul-
nerada, puesto que las propias Diputaciones intervienen
en el procedimiento y concretamente en la determina-
ción de los recursos que deben financiar y han de ser
traspasados junto a los servicios que deja de prestar la
Diputación. El traspaso de recursos económicos no es
inconstitucional a pesar de no encontrarse expresamen-

te previsto en el art. 157 CE o en el art. 4 LOFCA, por-
que sí está previsto en la regulación de la transferencia
de servicios de las Diputaciones a la Generalidad que
se contiene en la disposición transitoria sexta del Esta-
tuto de Autonomía. Además el contenido económico de
los traspasos realizados es el único legalmente posible
y el más ecuánime en términos económicos. Por último
la fórmula utilizada respeta el máximo equilibrio entre
los recursos a traspasar y las posibles variaciones de los
presupuestos de las Diputaciones. La transferencia de
competencias no puede desvincularse de la transferen-
cia de las dotaciones económicas precisas para ejercer-
las (SSTC 32/1981, 84/1982 y 27/1987), y el traspaso
integral de un servicio y su dotación económica en
nada perjudica, sino que es otra vertiente de la suficien-
cia financiera reconocida por el art. 142 CE, que tam-
bién abarca a las comarcas como entes locales que son.
Respecto de la comparecencia exclusiva del Estado
sobre Hacienda general reconocida en el art. 149.1.14
CE, recuerda la Generalidad que dicha competencia no
debe obviar o anular otras competencias, como la que
ostenta las Comunidades Autónomas en materia de ré-
gimen local, y ello implica la necesidad de dejar a la re-
gulación autonómica un margen de regulación en Ha-
ciendas locales que permita no entender anulada esa
competencia por la estatal sobre Hacienda general
(STC 179/1985).

8. El Presidente del Congreso de los Diputados, me-
diante escrito de 21 de marzo de 1996, manifestó su
voluntad de no personarse ni realizar alegaciones en el
presente proceso.

El Parlamento de Cataluña realizó alegaciones el 20 de
marzo de 1996. Justificaba la constitucionalidad del
articulo cuestionado con base en los siguientes argu-
mentos: por una parte entiende que la disposición tran-
sitoria sexta, punto 7, del Estatuto de Autonomía de Ca-
taluña, prevé el traspaso de servicios a la Generalidad,
y por tanto, si, de conformidad con la doctrina de este
Tribunal, las transferencias de servicios deben compor-
tar el traspaso de los correspondientes recursos para
prestarlos adecuadamente, se debe concluir que la pre-
visión de la mencionada disposición transitoria sexta,
punto 7, debe ser desarrollada en el sentido de estable-
cer los recursos a atribuir a cada uno de los traspasos.
Pues bien, continúa en sus alegaciones, ello es lo que
efectúa el artículo 12 de la Ley 5/1987, de 4 de abril, de
régimen provisional de las competencias de las Dipu-
taciones Provinciales. La forma específica por la que
opta la Ley no podía adaptarse, a juicio del Parlamen-
to de Cataluña, más al bloque de la constitucionalidad,
porque forma parte del mismo. Efectivamente la fór-
mula no es más que la transposición de la establecida
en la disposición transitoria tercera 2 del Estatuto de
Autonomía de Cataluña para la financiación de los ser-
vicios derivados de los traspasos de competencias del
Estado a la Generalidad. La fórmula del artículo 12
viene también avalada, a su juicio, por el hecho de ser
análoga a la prevista en diversas leyes, entre otras en el
artículo 19 de la Ley del proceso autonómico y en la
disposición transitoria primera LOFCA. Finaliza sus
alegaciones el Parlamento de Cataluña solicitando que
se dicte una Sentencia afirmado la constitucionalidad
del precepto cuestionado.

4.87.15.
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II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Único. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, ha planteado cuestión de inconstitucionalidad
en relación con el art. 12 de la Ley del Parlamento de
Cataluña 5/1987, de 4 de abril, de régimen provisional
de las competencias de las Diputaciones Provinciales,
por entender que dicho precepto vulnera los arts 142,
149.1.14 y 157 CE.

Pues bien, la STC 48/2004, de 25 de marzo, resolutoria
de las cuestiones de inconstitucionalidad núms. 3225/
95, 3226/95, 268/98, 3671/98 y 3730/98, promovidas
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña, declaró «incons-
titucional y nulo el artículo 12, en sus dos apartados, de
la Ley del Parlamento de Cataluña 5/1987, de 4 de
abril, de régimen provisional de las competencias de las
Diputaciones provinciales, con los efectos establecidos
en el último fundamento jurídico de esta Sentencia».
Concretamente se afirmó que dicho precepto «vulnera
la autonomía local en su vertiente económica, garanti-
zada en el artículo 142 en relación con el artículo 137,
ambos de la Constitución».

Así pues hay que concluir que se ha producido la extin-
ción de este proceso como consecuencia de la desapa-
rición sobrevenida de su objeto. En efecto, una vez que
la norma discutida ha sido ya declarada nula por Sen-
tencia que vincula a todos los poderes públicos (arts.
38.1 y 39.1 LOTC) no resulta posible su aplicación en
los Autos de los que deriva la cuestión, de suerte que
este proceso de inconstitucionalidad ha quedado sin

finalidad, por desaparición sobrevenida de su objeto
(STC 38/1993, de 23 de diciembre, FJ Único), figura
ésta de extinción procesal «cuya integración dentro de
nuestro sistema de justicia constitucional resulta plena-
mente viable, pese al silencio de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional, en razón de la virtualidad pro-
pia de los principios que inspiran la institución proce-
sal» (ATC 14/1996, de 17 de enero, FJ Único).

Consecuentemente, el Pleno del Tribunal acuerda de-
clarar la extinción de la cuestión de inconstitucionali-
dad núm. 3864/95, promovida por la Sección Quinta de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, respecto del art. 12 de
la Ley del Parlamento de Cataluña 5/1987, de 4 de abril,
de régimen provisional de las competencias de las Dipu-
taciones provinciales.

Por lo expuesto, el Pleno

ACUERDA

Declarar la extinción por pérdida sobrevenida de su
objeto de la cuestión de inconstitucionalidad núm.
3864/95, promovida por la Sección Quinta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña, respecto del art. 12 de la
Ley del Parlamento de Cataluña 5/1987, de 4 de abril, de
régimen provisional de las competencias de las Diputa-
ciones provinciales, declarado nulo en cuestiones ante-
riormente resueltas.

Madrid, a diecinueve de octubre de dos mil cuatro.

El secretario de justicia
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