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Sessió 5, dijous 5 d’abril de 2018

ORDRE DEL D IA

1. Report de la Diputació Permanent. Tram. 243-00001/12. Mesa del Parlament. Subs-
tanciació.

2. Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2018. Tram. 
231-00001/12. Mesa ampliada. Designació.

3. Decret llei 2/2018, del 9 de març, de recuperació d’una part de la paga extraordi-
nària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya. Tram. 203-00001/12. Govern. Debat i votació sobre la vali-
dació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 41, 3).

4. Decret llei 1/2018, del 9 de març, de necessitats financeres del sector públic en pròr-
roga pressupostària. Tram. 203-00002/12. Govern. Debat i votació sobre la validació 
o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 41, 7).

5. Proposta de resolució sobre l’exigència al president del Parlament del compliment 
de la seva funció institucional i sobre l’impuls del procediment d’investidura. Tram. 
250-00088/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de re-
solució (text presentat: BOPC 41, 11).

6. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre els atemp-
tats del 17 i el 18 d’agost de 2017. Tram. 252-00002/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà i Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació (text presentat: BOPC 38, 21).
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Dossier 2

Punt 1 | Substanciació

Report de la Diputació Permanent
243-00001/12

Al Ple del Parlament
La Mesa del Parlament, d’acord amb el que estableix l’article 75.5 del Reglament, 

dona compte dels assumptes tractats per la Diputació Permanent en el període entre 
legislatures.

En la sessió número 2, del 15 de novembre de 2017, es va convocar la Diputació Per-
manent amb l’ordre del dia següent: 

1. Composició de la Mesa de la Diputació Permanent (tram. 397-00001/11). Elec-
ció del vicepresident primer o vicepresidenta primera de la Diputació Permanent. 
Elecció del secretari segon o secretària segona de la Diputació Permanent.

2. Decret llei 6/2017, del 24 d’octubre, sobre el règim de millores de la presta-
ció econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de 
justícia a Catalunya. Tram. 203-00013/11. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei.

Es va elegir Lluís Guinó i Subirós, vicepresident primer, per 15 vots a favor i 5 
vots en blanc.

Es va elegir David Pérez Ibáñez, secretari primer, per 19 vots a favor i 1 vot en 
blanc.

Es va validar el Decret llei 6/2017, del 24 d’octubre, sobre el règim de millores de 
la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Adminis-
tració de justícia a Catalunya (tram. 203-00013/11).

En la sessió número 3, del 27 de desembre de 2017, es va convocar la Diputació Per-
manent amb l’ordre del dia següent: 

1. Procediment per a interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra la Reso-
lució de la Presidència del Senat, del 27 d’octubre de 2017, per la qual es publica 
l’Acord del Ple del Senat, pel qual s’aproven les mesures requerides pel Govern, a 
l’empara de l’article 155 de la Constitució. Tram. 212-00001/11. Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí (reg. 72213). Debat i votació de la proposta d’interposició de recurs 
d’inconstitucionalitat.

Es va aprovar la Resolució 818/XI de la Diputació Permanent, per la qual s’acor-
da d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra la Resolució de la Presidèn-
cia del Senat, del 27 d’octubre de 2017, per la qual es publica l’Acord del Ple del 
Senat, pel qual s’aproven les mesures requerides pel Govern, a l’empara de l’article 
155 de la Constitució, i els reials decrets de desenvolupament (tram. 212-00001/11).

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió
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Punt 2 | Designació

Designació dels diputats interventors per al període pressupostari 
del 2018
231-00001/12

PROPOSTA AL PLE

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 6 de març de 2018, d’acord amb l’ar-

ticle 37.5 del Reglament, ha acordat de proposar al Ple la designació d’Antonio Es-
pinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans, de Narcís Clara Lloret, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i de J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup 
Parlamentari Republicà, com a diputats interventors per al període pressupostari 
del 2018.

Palau del Parlament, 6 de març de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

El portaveu del Grup Parlamentari Republicà ha comunicat, en data 3 d’abril 
de 2018 (reg. 2416), a la Mesa del Parlament que retira la proposta de designació 
de J. Lluís Salvadó i Tenesa com a diputat interventor per al període pressupostari 
del 2018.
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Punt 3 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei

Decret llei 2/2018, del 9 de març, de recuperació d’una part de  la 
paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012  del 
personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya
203-00001/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN

Reg. 1813 / Coneixement: Mesa del parlament, 19.03.2018

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 19 de març de 2018, 
ha pres coneixement del Decret llei 2/2018, del 9 de març, de recuperació d’una part 
de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del 
sector públic de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC 7577, i ha manifestat 
que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que esta-
bleix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 14 de març de 2018.

A la Mesa del Parlament
Em plau de trametre-us l’escrit del sotssecretari de la Presidència, del Ministeri 

de la Presidència i per a les Administracions Territorials, amb relació al Decret llei 
2/2018, de 9 de març, de recuperació d’una part de la paga extraordinària i addicio-
nal del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya (SIG18VEH0048), aprovat en la sessió del Consejo de Ministros del dia  9 
de març de 2018, convocat en aplicació de l’Acord del Ple del Senat del 27 d’octubre 
de 2017, pel qual s’aproven les mesures requerides pel Govern a l’empara de l’article 
155 de la Constitució. Així mateix, us trameto la còpia compulsada de la iniciativa 
aprovada i la documentació de l’expedient corresponent.

Barcelona, 14 de març de 2018
Victor Culell i Comellas, secretari del Govern

Al secretari del Govern
A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38, apartado 5, de la 

Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobier-
no, le remito copias compulsadas de les decretos-leyes que más abajo se detallan, 
aprobados, a propuesta del ministro de Hacienda y Función Pública, por el Consejo 
de Ministros en la reunión convocada con arreglo al Acuerdo del Pleno del Senado 
de 27 de octubre de 2017 por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobi-
erno, al amparo del artículo 155 de la Constitución, celebrada el día nueve de marzo 
de dos mil dieciocho, firmados por la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia y para las Administraciones Territoriales (por delegación del Presidente 
del Gobierno, de conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 944/2017, de 27 de 
octubre) y por el Ministro de Hacienda y función Pública:

– Decreto-ley 1/2018, de 9 de marzo, de necesidades financieras del sector públi-
co en prórroga presupuestaria.

– Decreto-ley 2/2018, de 9 de marzo, de recuperación de una parte de la paga 
extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector pú-
blico de la Generalidad de Cataluña.

Madrid, 13 de marzo de 2018
El Subsecretario de la Presidencia, José María Jover Gómez-Ferrer
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Decret llei 2/2018, de 9 de març, de recuperació d’una part de la paga 
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal 
del sector públic de la Generalitat de Catalunya (publicat en el BOE 63, 
de 13.3.2018)

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència  i per a les 
Administracions Territorials
Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i d’a-

cord amb el que estableix l’article 67.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, pro-
mulgo el següent Decret llei.

El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat va disposar, amb caràcter bàsic per 
a totes les administracions públiques, la reducció de les retribucions del personal 
funcionari i laboral de tot el sector públic en les quanties que corresponia percebre 
el mes de desembre de 2012 com a conseqüència de la supressió tant de la paga ex-
traordinària com de la paga addicional del complement específic o les pagues addi-
cionals equivalents del mes esmentat.

Mitjançant l’Acord GOV/33/2015, de 10 de març, sobre la recuperació d’una part 
de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al perso-
nal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, es va disposar l’abonament, en 
l’exercici 2015, de les quantitats equivalents a la part proporcional corresponent als 
primers 44 dies de la paga extraordinària, la paga addicional del complement espe-
cífic o les pagues addicionals equivalents, objecte de supressió el mes de desembre 
de 2012.

En aplicació del Decret llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la 
paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sec-
tor públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de per-
sonal, i de l’Acord GOV/40/2017, de 4 d’abril, sobre la recuperació d’una part de la 
paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sec-
tor públic de la Generalitat de Catalunya, es va procedir a abonar, en els exercicis 
2016 i 2017, la quantitat que correspon a 38 i 63 dies, respectivament, pel mateix 
concepte.

Davant la situació actual de pròrroga pressupostària, s’aprecia la necessitat ur-
gent d’adoptar la mesura legal que ha de permetre la recuperació immediata del dar-
rer tram de l’import que es va deixar de percebre com a conseqüència de la supressió 
tant de la paga extraordinària com de la paga addicional del complement específic o 
les pagues addicionals equivalents del mes de desembre de 2012 al personal al ser-
vei del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

La implementació d’aquesta mesura es considera inajornable per fer possible 
l’abonament parcial d’aquesta retribució extraordinària dins d’aquest exercici amb 
el pressupost actualment prorrogat, per la voluntat explícita d’avançar en l’eficàcia i 
l’eficiència dels serveis públics i, de forma compatible amb el compliment de les re-
gles fiscals, compensar l’esforç sostingut dels empleats públics les retribucions dels 
quals han estat reduïdes, circumstància que ha afectat les seves condicions de treball 
de manera significativa en aquests darrers exercicis.

Vista la disposició addicional divuitena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pres-
supostos generals de l’Estat per a l’any 2017; 

Vistos l’Acord de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 2016 i la Resolució 7/XI, de 
20 de gener, del Parlament de Catalunya, que insta el Govern de la Generalitat a 
adoptar les mesures adreçades a la recuperació de les quantitats que es van deixar 
de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del 2012 i 
d’altres drets laborals dels empleats públics; 
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Vist l’article 5 del Reial decret 944/2017, de 27 d’octubre, pel qual es designa a 
òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures dirigides al Go-
vern i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del 
Ple del Senat, de 27 d’octubre de 2017, pel qual s’aproven les mesures requerides pel 
Govern, a l’empara de l’article 155 de la Constitució, en virtut del com el Consell de 
Ministres assumeix les funcions i competències que corresponen al Consell de Go-
vern de la Generalitat de Catalunya, previstes en la Llei 13/2008, de 5 de novembre, 
de la presidència de la Generalitat i del Govern, i en les altres disposicions autonò-
miques que resultin d’aplicació; 

Per tot això, fent ús de l’autorització continguda a l’article 64 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, a proposta del ministre d’Hisenda i Funció Pública i prèvia 
deliberació del Consell de Ministres en la seva reunió del dia 9 de març de 2018,

Disposo: 

Article únic. Recuperació d’una part de la paga extraordinària, la 
paga addicional del complement específic o les pagues addicionals 
equivalents del mes de desembre de 2012
1. En l’exercici 2018, el personal funcionari, estatutari, eventual i laboral al ser-

vei de l’Administració de la Generalitat inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’Acord 
GOV/33/2015, de 10 de març, sobre la recuperació d’una part de la paga extraordi-
nària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal del sector públic de 
la Generalitat de Catalunya, amb exclusió del personal funcionari i interí dels cos-
sos de l’Administració de justícia a Catalunya, percebrà la quantitat equivalent al 
20,77% de l’import que es va deixar de percebre i que correspon a 38 dies de la paga 
extraordinària, la paga addicional del complement específic o les pagues addicionals 
equivalents del mes de desembre de 2012.

2. Aquest abonament es realitzarà en una sola vegada, en els termes i crite-
ris establerts a l’Acord GOV/40/2017, de 4 d’abril, en concepte de recuperació dels 
imports deixats de percebre de manera efectiva en aplicació del Reial decret llei 
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de fo-
ment de la competitivitat.

L’abonament es farà d’ofici per a tot el personal que va percebre la tercera fracció 
corresponent a la quantitat equivalent al 34,42% pel mateix concepte el mes d’abril 
de 2017.

3. En els casos en què es percebin o s’hagin percebut quantitats equivalents per 
aquest concepte en execució d’una sentència o d’altres resolucions judicials, o per 
altres circumstàncies, si s’escau, les quantitats resultants seran objecte d’adequació.

4. D’acord amb la normativa fiscal aplicable, les quantitats abonades per aquest 
concepte s’imputaran a l’any 2018.

Disposició final primera. Habilitacions
1. S’habilita els departaments competents en matèria de funció pública i d’eco-

nomia i hisenda perquè, en els seus àmbits competencials, emetin les instruccions 
necessàries per a l’efectivitat i el control d’aquest Decret llei.

2. S’habilita el Departament d’Ensenyament perquè retorni al personal a què es 
refereix l’Acord GOV/80/2012, de 30 de juliol, d’adequació de les mesures de re-
ducció retributives dels acords del Govern de 27 de març de 2012 i de 19 de juny de 
2012, una quantitat equivalent a tots els efectes a la que estableix aquest Decret llei 
per al personal funcionari docent no universitari.

Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Boletín Ofici-

al del Estado. També es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei 
cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el 
facin complir.

Madrid, 9 de març de 2018
Soraya Sáenz De Santamaría Antón, vicepresidenta del Govern i ministra de la 

Presidència i per a les Administracions Territorials (Art. 7 RD 944/2017, de 27 d’oc-
tubre); Cristóbal Montoro Romero, ministre d’Hisenda i Funció Pública

Antecedents del Decret llei
1. Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del Decret llei 

2/2018, de 9 de març, de recuperació d’una part de la paga extraordinària i addicio-
nal del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya (publicat en el BOE 63, de 13 de març).

2. Decret llei de recuperació d’una part de la paga extraordinària i addicional del 
mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Cata-
lunya.

3. Comunicat adreçat a la Secretaria del Govern relatiu a la tramitació del Pro-
jecte de decret llei, d’acord amb l’article 38.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, 
de la presidència de la Generalitat de Catalunya i del Govern.

4. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novem-
bre, de la presidència de la Generalitat de Catalunya i del Govern, de 9 de febrer de 
2018.

5. Memòria econòmica de la Direcció General de Pressupostos de 12 de febrer 
de 2018.

6. Informe jurídic de l’Assessoria Jurídica del Departament de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, de 23 de febrer de 2018.

7. Certificat de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya.

8. Informe de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal del Consell per 
a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració de 26 de febrer de 2018.

9. Informe jurídic relatiu a l’actuació del Govern en funcions de 26 de febrer de 
2018.

10. Informe de la Secretaria General del Departament de Governació, Adminis-
tracions Públiques i Habitatge, de conformitat amb el punt 7 dels criteris generals 
d’orientació administrativa, de 27 de febrer de 2018.

11. Certificat del Consell Tècnic de 6 de març de 2018.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Punt 4 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei

Decret llei 1/2018, del 9 de març, de necessitats financeres del sector 
públic en pròrroga pressupostària
203-00002/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN

Reg. 1814 / Coneixement: Mesa del parlament, 19.03.2018

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 19 de març de 2018, 
ha pres coneixement del Decret llei 1/2018, del 9 de març, de necessitats financeres 
del sector públic en pròrroga pressupostària, publicat al DOGC 7577, i ha manifestat 
que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que esta-
bleix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 14 de març de 2018.

A la Mesa del Parlament
Em plau de trametre-us l’escrit del sotssecretari de la Presidència, del Ministeri 

de la Presidència i per a les Administracions Territorials, amb relació al Decret llei 
1/2018, de 9 de març, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressu-
postària (SIG18VEH0049), aprovat en la sessió del Consejo de Ministros del dia 9 
de  març de 2018, convocat en aplicació de l’Acord del Ple del Senat del 27 d’octubre 
de 2017, pel qual s’aproven les mesures requerides pel Govern a l’empara de l’article 
155 de la Constitució. Així mateix, us trameto la còpia compulsada de la iniciativa 
aprovada i la documentació de l’expedient corresponent.

Barcelona, 14 de març de 2018
Victor Culell i Comellas, secretari del Govern

Al secretari del Govern
A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38, apartado 5, de la 

Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobier-
no, le remito copias compulsadas de les decretos-leyes que más abajo se detallan, 
aprobados, a propuesta del ministro de Hacienda y Función Pública, por el Consejo 
de Ministros en la reunión convocada con arreglo al Acuerdo del Pleno del Senado 
de 27 de octubre de 2017 por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobi-
erno, al amparo del artículo 155 de la Constitución, celebrada el día nueve de marzo 
de dos mil dieciocho, firmados por la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia y para las Administraciones Territoriales (por delegación del Presidente 
del Gobierno, de conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 944/2017, de 27 de 
octubre) y por el Ministro de Hacienda y función Pública:

– Decreto-ley 1/2018, de 9 de marzo, de necesidades financieras del sector públi-
co en prórroga presupuestaria.

– Decreto-ley 2/2018, de 9 de marzo, de recuperación de una parte de la paga 
extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector pú-
blico de la Generalidad de Cataluña.

Madrid, 13 de marzo de 2018
El Subsecretario de la Presidencia, José María Jover Gómez-Ferrer



plE 5
5 d’abril de 2018

9 Dossier

Decret llei 1/2018, de 9 de març, de necessitats financeres del sector 
públic en pròrroga pressupostària (Decret llei de 9 de març, publicat  al 
BOE 63, de 13 de març).

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència  i per les 
Administracions Territorials,
Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i 

d’acord amb el que estableix l’article 67.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent Decret llei.

L’aprovació de la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exer-
cici 2018 no ha estat possible per la convocatòria de les eleccions al Parlament de 
Catalunya, que van tenir lloc el dia 21 de desembre de 2017.

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

Per això i d’acord amb el precepte esmentat, s’ha produït la pròrroga de la Llei 
4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, 
i s’ha establert, mitjançant la Instrucció conjunta de la Direcció General de Pressu-
postos i la Intervenció General, els seus criteris d’aplicació.

Conseqüentment, mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària en 
l’exercici 2018 i, sense perjudici del marc legal que comporta la situació de pròrroga, 
s’han d’adequar determinades necessitats financeres.

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

Atesa la situació plantejada i d’acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant la 
necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la situació de pròrroga, pot dictar 
disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els termes de 
l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; 

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n’ha 
de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la consideració 
d’urgents i convenients. Aquest Decret llei conté un article únic i una disposició fi-
nal. L’article únic dona resposta a les necessitats financeres inajornables de determi-
nades entitats del sector públic.

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que conforme amb l’article 5 del Reial 
decret 944/2017, de 27 d’octubre, pel qual es designa òrgans i autoritats encarregats 
de donar compliment a les mesures adreçades al Govern i a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del Ple del Senat, de 27 d’octubre 
de 2017, pel qual s’aproven les mesures requerides pel Govern, a l’empara de l’article 
155 de la Constitució, el Consell de Ministres assumeix les funcions i competències 
que corresponen al Consell del Govern de la Generalitat de Catalunya, previstes en 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 
i en la resta de les disposicions autonòmiques que resultin d’aplicació.

Per tot això, fent ús de l’autorització continguda a l’article 64 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, a proposta del ministre d’Hisenda i Funció Pública i prèvia 
deliberació del Consell de Ministres en la seva reunió del dia 9 de març de 2018,
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Disposo:

Article únic. Necessitats d’endeutament
1. S’autoritza el Govern, amb les condicions i els termes que fixa la Llei 4/2017, 

del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, des de 
l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i mentre es mantingui la situació de pròrroga 
pressupostària al llarg del 2018, perquè faci ús d’operacions d’endeutament en qual-
sevol modalitat, amb la limitació que el saldo viu no superi l’autoritzat per la Llei 
esmentada, incrementat pels imports que derivin dels programes d’endeutament que 
s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària.

2. En el cas de les entitats del sector públic de la Generalitat, només es po-
den preveure noves operacions d’endeutament per l’import necessari per cobrir les 
amortitzacions previstes dins de l’exercici 2018, de manera que no s’incrementa el 
saldo viu de l’endeutament a 31 de desembre de 2017.

3. L’increment del deute viu de la Generalitat i de les entitats del sector públic no 
pot superar la suma dels límits autoritzats per la Llei de pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya per al 2017, incrementats pels imports que derivin dels programes 
d’endeutament que s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària.

Disposició final única. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Boletín Ofici-

al del Estado. També es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

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

Madrid, 9 de març de 2018
La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència i per les Administra-

cions Territorials (Art 7 RD 944/2017, de 27 de octubre), Soraya Sáenz de Santa-
maría Antón; el ministre d’Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro Romero

Antecedents del Decret llei
1. Comunicació de l’inici de la tramitació al secretari del Govern.
2. Text del Decret llei aprovat en data 9 de març i publicat al DOGC de 13 de 

març de 2018.
3. Informe justificatiu (art. 38 Llei 13/2008).
4. Memòria econòmica.
5. Informe jurídic.
6. Informe del secretari d’Economia per a l’aplicació dels «Criteris generals de 

coordinació administrativa aplicació art. 155 de la Constitució».
7. Informe jurídic art. 27 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’exigència al president del Parlament 
del compliment de la seva funció institucional i sobre l’impuls del 
procediment d’investidura
250-00088/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1796 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 19.03.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, y los 

diputados abajo firmantes, de acuerdo con lo establecido por los artículos 107, 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presenta la Propuesta de resolución sobre la 
exigencia al presidente del Parlamento del cumplimiento de su función institucional 
e impulso del procedimiento de investidura, para que sea sustanciada, con urgencia 
extraordinaria, ante el Pleno del Parlamento de Cataluña durante la sesión que sea 
convocada a raíz de la petición realizada por los 36 diputados que componen el gru-
po parlamentario de Ciutadans en fecha 12 de marzo de 2018 (número de registro 
1774), con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La actuación del presidente del Parlamento, M. H. Sr. Roger Torrent, en relación 

con el impulso de la investidura de presidente de la Generalitat de Cataluña tendría 
que haber sido orientada a la presentación de un candidato que pudiera ser inves-
tido, tanto por el hecho de contar con los apoyos parlamentarios necesarios como 
por el hecho de que esté en disposición de dirigirse personalmente a la Cámara para 
presentar el programa de gobierno que piensa promover. Desgraciadamente, cons-
tatamos que esta no ha sido nunca su intención y que se ha decantado por un com-
portamiento de cariz tacticista, falto de buena fe, que pretende, con el uso del tosco 
método de proponer candidatos que no pueden siquiera personarse en el Palacio del 
Parlamento, alargar sine die este proceso a la espera que los partidos independen-
tistas intenten encontrar la solución al juego imposible de conciliar los caprichos 
siempre variables de un fugado de la justicia y las desmesuradas exigencias de los 
antisistema.

Creemos firmemente que el presidente del Parlamento ha tomado consciente-
mente un camino del todo equivocado y que la obstinación en no abandonarlo son 
señales inequívocas de la carencia de buena fe, de diligencia y, sobre todo, del res-
peto que merece la ciudadanía que le son exigibles como presidente del Parlamen-
to de todos los catalanes que tendría que haber sido pero no es. Con su actitud, ha 
posibilitado la parálisis de una institución central del autogobierno de Cataluña y 
propiciado que los problemas reales de los catalanes no puedan ser abordados por 
sus legítimos representantes, los diputados y diputadas.

Es esencial que el presidente del Parlamento abandone su actuación guiada por 
intereses partidistas, empiece a ejercer el cargo con voluntad y responsabilidad ins-
titucional y responda de manera pública y transparente por su arbitraria actuación 
hasta el momento.

De hecho, el propio Informe de los Servicios Jurídicos de 8 de febrero de 2018 
sobre la situación de bloque generada, prevé que el Presidente comunique al Pleno 
del Parlamento de Cataluña la imposibilidad de proponer un candidato viable como 
acto equivalente a una investidura fallida, en los términos que a continuación se ex-
ponen y como instrumento de cumplimiento de su responsabilidad institucional de 
impulso de la investidura.
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En darrer terme, si el president constata la impossibilitat de proposar un can-
didat, com ja s’ha assenyalat, pot actuar seguint el criteri establert per la doctrina 
consultiva i comunicar al Ple aquesta circumstància, amb l’objectiu que esdevingui 
l’acte equivalent a una primera votació d’investidura fallida, actuació que es podria 
considerar inscrita dins el marc de la funció institucional i d’impuls del procediment 
d’investidura.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
1. Constata que el presidente del Parlamento de Cataluña está desatendiendo su 

deber institucional de promover una candidatura viable a la presidencia de la Gene-
ralitat, bloqueando de esta manera el Parlamento de Cataluña y, en consecuencia, 
perjudicando el normal funcionamiento de las instituciones de Cataluña y a la ma-
yoría de catalanes.

2. Solicita al presidente del Parlamento de Cataluña que, compareciendo urgente 
e inmediatamente ante el Pleno del Parlamento, comunique pública y transparente-
mente al conjunto de diputados su elección de un candidato viable a la investidura 
de la presidencia de la Generalitat o su imposibilidad para hacerlo, permitiendo así, 
tras su comparecencia, un debate público y transparente, en el que todos los diputa-
dos democráticamente elegidos por los ciudadanos puedan participar.

3. Exige al presidente del Parlamento de Cataluña que ponga fin de inmediato a 
la situación de bloqueo de las instituciones de Cataluña que sus decisiones han su-
puesto en perjuicio de los ciudadanos.

Palacio del Parlamento, 13 de marzo de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Inés Arrimadas García, presidenta; Fernan-

do de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Matías Alonso Ruiz, Héctor Amelló Mon-
tiu, Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán García, David Bertran Román, 
Marina Bravo Sobrino, José María Cano Navarro, Jean Castel Sucarrat, Noemí 
de la Calle Sifré, Carmen de Rivera i Pla, Francisco Javier Domínguez Serrano, 
José María Espejo-Saavedra Conesa, Antonio Espinosa Cerrato, Maialen Fernán-
dez Cabezas, María del Camino Fernández Riol, Munia Fernández-Jordán Celorio, 
Joan García González, Dimas Gragera Velaz, María Luz Guilarte Sánchez, Ignacio 
Martín Blanco, David Mejía Ayra, Blanca Victoria Navarro Pacheco, Javier Rivas 
Escamilla, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, Lorena Roldán Suárez, 
Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Martín, Sergio Sanz Jiménez, Sonia Sierra 
Infante, Jorge Soler González, Elisabeth Valencia Mimbrero, María Francisca Va-
lle Fuentes, Laura Vílchez Sánchez, diputados, GP Cs
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Punt 6 | Debat i votació

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
els atemptats del 17 i el 18 d’agost de 2017
252-00002/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC, SP CUP-CC

Reg. 1724 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 13.03.2018

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 67.1 

del Reglament del Parlament, sol·liciten que el Ple del Parlament acordi la creació 
d’una comissió d’investigació sobre els atemptats ocorreguts els dies 17 i 18 d’agost 
del 2017 a Catalunya.

Exposició de motius
Els dies 17 i 18 d’agost Catalunya va sofrir uns dels fets més greus i dolorosos de 

la seva recent història al produir-se els atemptats a Barcelona i Cambrils.
El 17 d’agost un atropellament massiu i deliberat a la Rambla de Barcelona va cau-

sar la mort de 15 persones de molt diverses nacionalitats. Majoritàriament van morir 
com a conseqüència directa de l’atropellament i una persona ho va ser apunyalada a 
mans del perpetrador durant la seva fugida. Més de 100 persones van resultar ferides 
de diversa consideració, entre els quals diversos agents del Cos de Mossos d’Esquadra.

L’atemptat fou reivindicat per Estat Islàmic i liderat, segons indiquen fins ara les 
investigacions, per Abdelbaki Es Satty l’Imam de Ripoll.

Però aquest atemptat forma part de diversos fets ocorreguts abans i després.
El dia abans, hi va haver una explosió a Alcanar; i la matinada del 18 d’agost, 

unes hores després de l’atemptat de la Rambla, hi ha un nou atemptat a Cambrils.
A Alcanar dues persones van morir i setze van resultar ferides després d’esfon-

drar-se una casa, entre els quals efectius del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de 
Bombers, on posteriorment es van trobar més d’un centenar de bombones de butà i 
diverses restes d’algun tipus d’explosiu, presumptament.

A Cambrils, la matinada del 18 d’agost, una dona va morir en mans d’un dels 
ocupants d’un vehicle que va saltar-se un control policial. En un tiroteig posterior 
van morir els cinc ocupants, els quals duien cinturons amb explosius falsos i anaven 
armats amb una destral i ganivets.

Finalment, el dia 21 d’agost a la població de Subirats agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra van abatre a trets el pre-sumpte autor de l’atemptat de Barcelona, Younes 
Abouyaaqoub, el qual portava un cinturó amb explosius falsos.

Arran de tots aquests fets es van produir diverses detencions, inicialment quatre 
persones, tres a Ripoll i una a Alcanar, així com 3 persones més a França relaciona-
des amb un dels presumptes autors (dia 20/02/18)

Tots aquests fets han estat envoltats de polèmica sobre la pròpia autoria, les di-
ferents línies d’investigació, i la partici-pació dels cossos de seguretat i d’intel·ligèn-
cia amb versions contraposades que no han permès fins ara tenir la certesa dels fets, 
l’autoria i la responsabilitat darrera d’aquest fet.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la proposta de resolució se-
güent: 

Proposta de resolució
Primer. Crear una comissió d’investigació sobre els atemptats a Catalunya dels 

passats 17 i 18 d’agost del 2017 a Catalunya.
Segon. La comissió d’investigació té com objecte i abast l’anàlisi i investigació 

dels fets ocorreguts els dies 17 i 18 d’agost de 2017 a Catalunya, les seves causes, 
antecedents, implicacions, participació, perpetració i conseqüències.
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Tercer. Els continguts bàsics de la comissió d’investigació són: 
a) Descripció i documentació dels fets ocorreguts els passats dies 17 i 18 d’agost 

a Catalunya i els antecedents que els van generar i/o possibilitar la seva perpetració.
b) Anàlisi sobre la participació, preparació, perpetració i implicacions en la con-

figuració i perpetració dels atemptats.
c) Estudi de les diferents línies d’investigació efectuades pels cossos de seguretat 

i d’intel·ligència, tant de l’Estat Es-panyol com a nivell internacional.
d) Danys i conseqüències sobre les persones i els béns.
e) Anàlisi de les possibles responsabilitats.
f) Anàlisi del context geopolític internacional i les lògiques de guerra global.
g) Anàlisi dels mecanismes institucionals de resposta als atemptats.
h) Anàlisi de l’actuació del nostre sistema socio-educatiu en els autors de l’atemp-

tat i el seu entorn
Quart. La comissió d’investigació podrà incorporar especialistes en un nombre 

no superior al dels diputats membres de la comissió.

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Elsa Artadi i Vila, portaveu GP JxCat; Sergi Sabrià i Benito, portaveu GP ERC; 

Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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