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Comissió d’Afers Institucionals

ORDRE DEL D IA

1. Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès. Tram. 202-00034/12. Elaboració del Dictamen. (es-
menes presentades: BOPC 225, 7; informe: BOPC 235, 3).

2. Proposta de resolució sobre la categorització objectiva dels gimnasos. Tram. 250-
00329/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 140, 22; esmenes: BOPC 
175, 48).

3. Proposta de resolució en defensa de la Generalitat i la seva imatge corporativa. 
Tram. 250-00333/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
143, 20; esmenes: BOPC 186, 15).

4. Proposta de resolució sobre la condemna del cop a la democràcia dels dies 6 i 7 
de setembre de 2017. Tram. 250-00356/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat  
i votació (text presentat: BOPC 143, 46).

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la con-
sellera de Cultura sobre la investigació judicial per una indiciària contractació pública 
irregular de la Institució de les Lletres Catalanes. Tram. 354-00065/12. Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el con-
seller d’Interior sobre el deure de confidencialitat en el marc de la col·laboració amb 
les autoritats judicials. Tram. 354-00066/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la con-
sellera de la Presidència sobre els criteris seguits per a la concessió de la Medalla 
d’Or de la Generalitat de Catalunya. Tram. 354-00071/12. Ignacio Martín Blanco, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.
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Punt 1 | Elaboració del dictamen

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00034/12

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ D’AFERS INSTITUCIONALS

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
El dia 14 de novembre de 2018 es va nomenar la Ponència de la Proposició de llei 

d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès, integrada pels diputats Joan García González, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans; Anna Erra i Solà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; 
Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà; Marta More-
ta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia 
Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, 
del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 
i Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

La Ponència, de conformitat amb l’article 120.1, 2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, s’ha reunit el dia 9 de gener de 2019. Han assessorat la Ponència el lletrat An-
toni Bayona i Rocamora i l’assessora lingüística Marta Payà i Canals, i l’ha assistida 
la gestora parlamentària Laia Grau i Figueras.

Després d’haver estudiat la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de 
Catalunya i de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès i les esmenes presen-
tades, la Ponència ha establert l’Informe següent:

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès. 
(tram. 202-00034/12)

TEXT PRESENTAT

Article 1. Supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
Se suprimeix el Consell Comarcal del Barcelonès i els òrgans que, d’acord amb 

el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 4/2003, del 4 de novembre, el constitueixen.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP de Ciutadans (2)
De modificació de l’article 1 que passaria a tenir el següent redactat:

Article 1. Supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
1. Es suprimeix el Consell Comarcal del Barcelonès i els òrgans que, d’acord 

amb el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel De-
cret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, el constitueixen.

2. Com a conseqüència de la supressió a què fa referència l’apartat 1, resta modi-
ficada la divisió comarcal de Catalunya, de la qual deixa de formar part la comarca 
del Barcelonès.

3. Es reconeix mitjançant el Títol IV de la Llei 4/2003, del 4 de novembre, pel 
qual es regula la gestió de les competències comarcals l’aplicació d’un règim espe-
cial de la comarca del Barcelonès que no requereix de l’existència d’un consell co-
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marcal, atribuint-les a les administracions municipals i supramunicipals presents i 
que actuen en el territori.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

El GP de Ciutadans anuncia la retirada del punt 3 de l’esmena 1.

TEXT PRESENTAT

Article 2. Distribució de competències, activitats i serveis
1. Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del 

Barcelonès s’han de distribuir, per decret del Govern, d’acord amb els criteris se-
güents:

a) El principi d’autonomia municipal.
b) Les regles de distribució de competències entre els ens locals, establertes per 

la legislació de règim local i, si escau, per la legislació sectorial.
c) La naturalesa i titularitat de les competències exercides pel Consell Comarcal 

del Barcelonès.
d) La necessitat o conveniència de mantenir formes de gestió supramunicipal 

de les activitats i els serveis, especialment per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
e) L’aplicació dels principis de racionalització, simplificació, diferenciació, sub-

sidiarietat, cohesió, eficiència econòmica i sostenibilitat financera, per a garantir el 
correcte funcionament dels serveis i les activitats concernits.

2. Les competències exercides pel Consell Comarcal del Barcelonès per dele-
gació, per encàrrec de gestió o per mitjà d’altres fórmules de col·laboració inter-
administrativa dels municipis, d’altres administracions locals o de l’Administració 
de la Generalitat han d’ésser assumides per l’administració titular de la competència.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 2
GP de Ciutadans (3)
De modificació de l’article 2 que passaria a tenir el següent redactat:

1. Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del 
Barcelonès s’han de distribuir per decret del Govern, prioritzant la seva gestió su-
pramunicipal i d’acord amb els criteris següents:

a) El principi d’autonomia municipal.

Apartat 1
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De supressió i addició a l’apartat 1 de l’Article 2

«Article 2. Distribució de competències, activitats i serveis
1. Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del 

Barcelonès s’han de distribuir, per decret del Govern, d’acord amb els criteris se-
güents:

a) El principi d’autonomia municipal. local.
b) Les regles de distribució de competències entre els ens locals, establertes per 

la legislació de règim local i, si escau, per la legislació sectorial.
c) La naturalesa i titularitat de les competències exercides pel Consell Comarcal 

del Barcelonès.
d) La necessitat o conveniència de mantenir formes de gestió supramunicipal 

de les activitats i els serveis, especialment per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
d).bis La procedència de les competències i dels béns afectats als serveis segons 

els processos de transferències al Consell Comarcal del Barcelonès.
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e) L’aplicació dels principis de racionalització, simplificació, diferenciació, subsi-
diarietat, cohesió, eficiència econòmica i sostenibilitat i suficiència financera, per a 
garantir el correcte funcionament dels serveis i les activitats concernits.»

Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
D’addició a l’article 2.1

Article 2. Distribució de competències, activitats i serveis
1. Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del 

Barcelonès s’han de distribuir preferentment entre els municipis de la comarca, per 
decret del Govern, prèvia informació favorable del plenari del Consell Comarcal, 
d’acord amb els criteris següents:

a) El principi d’autonomia municipal.
b) Les regles de distribució de competències entre els ens locals, establertes per 

la legislació de règim local i, si escau, per la legislació sectorial.
c) La naturalesa i titularitat de les competències exercides pel Consell Comarcal 

del Barcelonès.
d) La necessitat o conveniència de mantenir formes de gestió supramunicipal 

de les activitats i els serveis, especialment per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
e) L’aplicació dels principis de racionalització, simplificació, diferenciació, sub-

sidiarietat, cohesió, eficiència econòmica i sostenibilitat financera, per a garantir el 
correcte funcionament dels serveis i les activitats concernits.

Apartat 2
Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
D’addició a l’article 2.2

2. Les competències exercides pel Consell Comarcal del Barcelonès per dele-
gació, per encàrrec de gestió o per mitjà d’altres fórmules de col·laboració inter-
administrativa dels municipis, d’altres administracions locals o de l’Administració 
de la Generalitat han d’ésser assumides per l’administració titular de la competèn-
cia, sens perjudici d’acordar la seva delegació, encàrrec de gestió o altres formes de 
col·laboració inter-administrativa en altres administracions públiques.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció dels punts a) i e) de l’esmena 3.
El G.P. Socialistes-Units per Avançar anuncia la retirada del punt c) de l’esmena 3.
La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 5.

TEXT PRESENTAT

Article 3. Comissió mixta
1. S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Generali-

tat, dels municipis de la comarca del Barcelonès i del Consell Comarcal del Barce-
lonès, perquè elabori una proposta de distribució de les competències, les activitats i 
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès. També han de formar part d’aques-
ta comissió representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les altres admi-
nistracions supramunicipals quan siguin directament afectades per la supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès.

2. La proposta que ha d’elaborar la comissió mixta ha d’incloure, com a mínim:
a) La distribució dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal dels 

quals, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, són titulars el Consell Co-
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marcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i empreses vinculats o depen-
dents.

b) El calendari i els procediments per a materialitzar els traspassos en favor de 
l’entitat que en cada cas es determini, amb la identificació dels drets, obligacions, 
béns, personal, contractes, convenis o altres mecanismes de col·laboració.

c) La distribució, total o parcial, de les quantitats del Fons de Cooperació Local 
assignades al Consell Comarcal del Barcelonès entre les entitats locals que corres-
pongui.

d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats 
i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generali-
tat competent en matèria d’Administració local en el termini de sis mesos a comptar 
del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la proposta, 
la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta dels sindicats representants dels em-
pleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses 
vinculats o dependents.

4. La comissió mixta s’ha de constituir en el termini d’un mes a comptar de la 
data d’entrada en vigor d’aquesta llei.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 6
GP de Ciutadans (4)
De modificació de l’article de l’article 3 que passaria a tenir el següent redactat:

1. Es crea una comissió mixta, integrada per representants de la Generalitat, de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, del Consell Comarcal del Barcelonès i dels mu-
nicipis de la comarca del Barcelonès, que reflecteixi la pluralitat política present a 
aquestes institucions, perquè elabori una proposta de distribució de les competèn-
cies, les activitats, els serveis i el personal del Consell Comarcal del Barcelonès.

2. La proposta que ha d’elaborar la comissió mixta ha d’incloure, com a mínim:
a) La distribució dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal dels 

quals, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, són titulars el Consell Co-
marcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i empreses vinculats o depen-
dents.

b) El calendari i els procediments per a materialitzar els traspassos en favor de 
l’entitat que en cada cas es determini, amb la identificació dels drets, obligacions, 
béns, personal, contractes, convenis o altres mecanismes de col·laboració.

c) La distribució de les quantitats del Fons de Cooperació Local, el qual obté els 
seus recursos i finançament procedents de l’administració de l’Estat i de la Gene-
ralitat, assignades al Consell Comarcal del Barcelonès entre les entitats locals que 
correspongui, establint mitjançant la Llei de Pressupost de la Generalitat de Cata-
lunya un percentatge de participació a favor de les entitats que gestionin les compe-
tències comarcals.

d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats i 
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès, distribuint les seves competències 
mitjançant les normes reglamentàries establertes entre els ajuntaments dels munici-
pis de la comarca, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona o 
la pròpia Generalitat de Catalunya.

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generali-
tat competent en matèria d’Administració local en el termini de sis mesos a comptar 
del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la proposta, 
la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta dels sindicats representants dels em-
pleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses 
vinculats o dependents.
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4. La comissió mixta s’ha de constituir en el termini d’un mes a comptar de la 
data d’entrada en vigor d’aquesta llei.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i addició a l’article 3

Article 3. Comissió mixta
1. S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Generali-

tat, dels municipis de la comarca del Barcelonès i del Consell Comarcal del Barce-
lonès, perquè elabori una proposta de distribució de les competències, les activitats i 
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès. També han de formar part d’aques-
ta comissió representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les altres admi-
nistracions supramunicipals quan siguin directament afectades per la supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès.

2. La proposta que ha d’elaborar la comissió mixta ha d’incloure, com a mínim:
a) La distribució dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal dels 

quals, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, són titulars el Consell Co-
marcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i empreses vinculats o depen-
dents.

b) El calendari i els procediments per a materialitzar els traspassos en favor de 
l’entitat que en cada cas es determini, amb la identificació dels drets, obligacions, 
béns, personal, contractes, convenis o altres mecanismes de col·laboració.

c) La distribució, total o parcial, de les quantitats del Fons de Cooperació Local 
assignades al Consell Comarcal del Barcelonès entre les entitats locals que corres-
pongui.

d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats 
i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i 
empreses vinculats o dependents.

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Gene-
ralitat competent en matèria d’Administració local en el termini de tres mesos a 
 comptar del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la 
proposta, la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta de la representació dels tre-
balladors del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empre-
ses vinculats o dependents.

4. La comissió mixta s’ha de constituir en el termini d’un mes a comptar de la 
data d’entrada en vigor d’aquesta llei.

Apartats 2 i 3
Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De supressió i addició a la lletra c de l’apartat 2 i apartat 3 de l’Article 3:

«Article 3. Comissió mixta
1. S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Generali-

tat, dels municipis de la comarca del Barcelonès i del Consell Comarcal del Barce-
lonès, perquè elabori una proposta de distribució de les competències, les activitats i 
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès. També han de formar part d’aques-
ta comissió representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les altres admi-
nistracions supramunicipals quan siguin directament afectades per la supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès.

2. La proposta que ha d’elaborar la comissió mixta ha d’incloure, com a mínim:
a) La distribució dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal dels 

quals, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, són titulars el Consell Co-
marcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i empreses vinculats o depen-
dents.
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b) El calendari i els procediments per a materialitzar els traspassos en favor de 
l’entitat que en cada cas es determini, amb la identificació dels drets, obligacions, 
béns, personal, contractes, convenis o altres mecanismes de col·laboració.

c) La distribució, total o parcial, de les quantitats del Fons de Cooperació Local 
assignades al Consell Comarcal del Barcelonès entre les entitats locals que corres-
pongui. en raó dels serveis traspassats.

d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats 
i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Genera-
litat competent en matèria d’Administració local en el termini de sis tres mesos a 
comptar del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la 
proposta, la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta dels sindicats representants 
dels empleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i em-
preses vinculats o dependents així com els legítims representants de REGESA i Re-
gesa Aparcaments i Serveis S.A.

4. La comissió mixta s’ha de constituir en el termini d’un mes a comptar de la 
data d’entrada en vigor d’aquesta llei.»

Apartat 1
Esmena 9
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
D’addició a l’article 3.1

Article 3. Comissió mixta
1. S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Generali-

tat, dels municipis de la comarca del Barcelonès i del Consell Comarcal del Barce-
lonès, perquè elabori una proposta de distribució de les competències, les activitats i 
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès. També han de formar part d’aques-
ta comissió representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les altres admi-
nistracions supramunicipals quan siguin directament afectades per la supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès. També formaran part una representació designa-
da pels diferents grups que integren el plenari del Consell Comarcal del Barcelonès, 
així com una representació dels treballadors del Consell Comarcal del Barcelonès i 
organisme, entitats i empreses dependents afectats per la supressió.

Esmena 10
SP del Partit Popular de Catalunya (1)
De modificació i addició a l’apartat primer de l’article 3,

1. S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Generali-
tat, dels municipis de la comarca del Barcelonès i del Consell Comarcal del Barce-
lonès, perquè elabori una proposta de distribució de les competències, les activitats, 
els serveis i el personal del Consell Comarcal del Barcelonès. També han de formar 
part d’aquesta comissió representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les 
altres administracions supramunicipals quan siguin directament afectades per la 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, així com representants dels grups 
polítics presents en aquestes institucions.

Esmena 11
GP de Catalunya en Comú Podem (2)
D’addició al punt 1 de l’article 3

Article 3. Comissió mixta
1. S’ha de crear una comissió mixta, integrada pels representants de la Genera-

litat, dels municipis de la comarca del Barcelonès i del Consell Comarcal del Bar-
celonès, perquè elabori una proposta de distribució de les competències, les activi-
tats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès. També han de formar part 
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d’aquesta comissió representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les altres 
administracions supramunicipals quan siguin directament afectades per la supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès, així com una representació dels treballadors 
del Consell Comarcal del Barcelonès i organismes, entitats i empreses dependents 
afectats per la supressió.

Apartat 2, lletra c
Esmena 12
SP del Partit Popular de Catalunya (2)
De supressió a la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 3,

c) La distribució, total o parcial, de les quantitats del Fons de Cooperació Local 
assignades al Consell Comarcal del Barcelonès entre les entitats locals que corres-
pongui.

Apartat 2, lletra d
Esmena 13
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
D’addició a l’article 3.2 d)

d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats 
i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i 
empreses vinculats o dependents.

Apartat 2, lletra d
Esmena 14
SP del Partit Popular de Catalunya (3)
D’addició a la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 3,

d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats 
i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i 
empreses vinculades o dependents.

Apartat 2, lletra d
Esmena 15
GP de Catalunya en Comú Podem (3)
D’addició al punt 2.d de l’article 3

2.d. Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activi-
tats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats 
i empreses vinculats o dependents.

Apartat 3
Esmena 16
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
De modificació a l’article 3.3

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generali-
tat competent en matèria d’Administració local en el termini de sis mesos a comptar 
del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la proposta, la 
comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta dels sindicats representants de la repre-
sentació unitària dels empleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organis-
mes, entitats i empreses vinculats o dependents.

Esmena 17
SP del Partit Popular de Catalunya (4)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 3,

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Genera-
litat competent en matèria d’Administració local en el termini de quatre mesos a 
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comptar del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la 
proposta, la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta dels sindicats representants 
dels empleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i em-
preses vinculats o dependents.

Esmena 18
GP de Catalunya en Comú Podem (4)
D’addició al punt 3 de l’article 3

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generali-
tat competent en matèria d’Administració local en el termini de sis mesos a comptar 
del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la proposta, 
la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta de la representació unitària dels em-
pleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses 
vinculats o dependents.

Apartat 4
Esmena 19
SP del Partit Popular de Catalunya (5)
De modificació de l’apartat 4, de l’article 3,

4. La comissió mixta s’ha de constituir en el termini de quinze dies a comptar de 
la data d’entrada en vigor d’aquesta llei.

Addició d’un nou punt

Esmena 20
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
D’addició d’un punt 3.3 a)

a) Abans de presentar la proposta s’hauran de negociar les condicions de subro-
gació que tinguin afectació sobre les relacions laborals amb la representació uni-
tària dels treballadors del Consell Comarcal del Barcelonès i organismes, entitats i 
empreses dependents afectats per la supressió.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

El G.P. de Ciutadans anuncia la retirada del darrer incís de la lletra c) de l’esme-
na 6 (establint [...] comarcals) i del darrer incís de la lletra d) (distribuint [...] Cata-
lunya).

La Ponència recomana una transacció entre les esmenes 7 i 8 pel que fa a l’apar-
tat 3 de l’article 3 per tal que el termini al qual es refereix aquest apartat sigui de 
tres mesos.

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 8 amb 
relació a la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 3, amb el text següent:»la distribució, 
total o parcial, de les quantitats del Fons de Cooperació Local assignades al Con-
sell Comarcal del Barcelonès entre les entitats locals que correspongui per raó dels 
serveis traspassats en l’exercici vigent».

El G.P. Socialista anuncia la retirada del darrer incís de l’apartat 3 de l’esmena 8 
(així com . Serveis S.A.)

La Ponència no fa cap recomanació sobre la resta de les esmenes 7 i 8 i les es-
menes 9, 10, 11, 16, 18 i 20 sens perjudici que en el tràmit de comissió es presenti 
un text transaccional.

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 13, 14 i 15.
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TEXT PRESENTAT

Article 4. Tramitació i aprovació de la proposta de la comissió mixta
1. El departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local 

ha de sotmetre la proposta de la comissió mixta, a què fa referència l’article 3, a 
audiència dels municipis i de les entitats supramunicipals afectats i a dictamen del 
Consell de Governs Locals.

2. Si s’han produït discrepàncies en el si de la comissió mixta durant l’elaboració 
de la proposta, aquestes s’hi han d’adjuntar. En aquest cas, el Govern ha d’elevar la 
proposta i les discrepàncies formulades al Parlament perquè s’hi pronunciï.

3. El Govern ha d’aprovar per decret la distribució i el traspàs de les competèn-
cies, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès, d’acord amb la 
proposta presentada per la comissió mixta i, si escau, amb la decisió parlamentària 
a què fa referència l’apartat 2.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 21
GP de Ciutadans (5)
De modificació de l’article de l’article 4 que passaria a tenir el següent redactat:

1. El departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local 
ha de sotmetre la proposta de la comissió mixta, a què fa referència l’article 3, a 
audiència dels municipis i de les entitats supramunicipals afectats i a dictamen del 
Consell de Governs Locals.

2. Si s’han produït discrepàncies en el si de la comissió mixta durant l’elaboració 
de la proposta, aquestes s’hi han d’adjuntar. En aquest cas, el Govern ha d’elevar la 
proposta i les discrepàncies formulades al Parlament perquè s’hi pronunciï.

3. El Govern ha d’aprovar per decret la distribució i el traspàs de les competèn-
cies, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès, d’acord amb la 
proposta presentada per la comissió mixta i, si escau, amb la decisió parlamentària 
a què fa referència l’apartat 2.

Apartat 2
Esmena 22
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (7)
De modificació de l’article 4.2

2. Si s’han produït discrepàncies en el si de la comissió mixta durant l’elaboració 
de la proposta, aquestes s’hi han d’adjuntar. En aquest tot cas, el Govern ha d’elevar 
la proposta i les discrepàncies formulades al Parlament perquè s’hi pronunciï.

Apartat 3
Esmena 23
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (8)
D’addició a l’article 4.3

3. El Govern ha d’aprovar per decret la distribució i el traspàs de les competèn-
cies, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organis-
mes, entitats i empreses vinculats o dependents, d’acord amb la proposta presentada 
per la comissió mixta i, si escau, amb la decisió parlamentària a què fa referència 
l’apartat 2.

Esmena 24
SP del Partit Popular de Catalunya (6)
D’addició a l’apartat 3 de l’article 4,

3. El Govern ha d’aprovar per decret la distribució i el traspàs de les compe-
tències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i dels seus 
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organismes, entitats i empreses vinculades o dependents, d’acord amb la proposta 
presentada per la comissió mixta i, si escau, amb la decisió parlamentària a què fa 
referència l’apartat 2.

Esmena 25
GP de Catalunya en Comú Podem (5)
D’addició al punt 3 de l’article 4

Article 4. Tramitació i aprovació de la proposta de la comissió mixta
3. El Govern ha d’aprovar per decret la distribució i el traspàs de les competèn-

cies, Ies activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organis-
mes, entitats i empreses vinculats o dependents, d’acord amb la proposta presentada 
per la comissió mixta i, si escau, amb la decisió parlamentària a què fa referència 
l’apartat 2.

Esmena 26
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició a l’article 4 apartat 3

Article 4. Tramitació i aprovació de la proposta de la comissió mixta
1. El departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local 

ha de sotmetre la proposta de la comissió mixta, a què fa referència l’article 3, a 
audiència dels municipis i de les entitats supramunicipals afectats i a dictamen del 
Consell de Governs Locals.

2. Si s’han produït discrepàncies en el si de la comissió mixta durant l’elaboració 
de la proposta, aquestes s’hi han d’adjuntar. En aquest cas, el Govern ha d’elevar la 
proposta i les discrepàncies formulades al Parlament perquè s’hi pronunciï.

3. El Govern ha d’aprovar per decret la distribució i el traspàs de les competèn-
cies, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organis-
mes, entitats i empreses vinculats o dependents, d’acord amb la proposta presentada 
per la comissió mixta i, si escau, amb la decisió parlamentària a què fa referència 
l’apartat 2.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

El G.P. de la CUP-CC anuncia la retirada de l’esmena 22.
La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 23, 24, 25 i 26.

TEXT PRESENTAT

Article 5. Subrogació en les relacions jurídiques i els drets del personal 
del Consell Comarcal del Barcelonès
1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i 

serveis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en les 
relacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del 
Barcelonès.

2. S’han de respectar i garantir els drets de qualsevol ordre i naturalesa dels fun-
cionaris i el personal del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, enti-
tats i empreses vinculats o dependents afectats per la seva supressió.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 27
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
Addició a l’Article 5

«Article 5. Subrogació en les relacions jurídiques i els drets del personal del Con-
sell Comarcal del Barcelonès
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1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i 
serveis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en les 
relacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del 
Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents.

2. S’han de respectar i garantir els drets i condicions de qualsevol ordre i natu-
ralesa dels funcionaris i el personal del Consell Comarcal del Barcelonès i dels or-
ganismes, entitats i empreses vinculats o dependents afectats per la seva supressió.«

Esmena 28
GP de Ciutadans (6)
De modificació de l’article 5 que passaria a tenir el següent redactat:

1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i 
serveis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en 
les relacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del 
Barcelonès.

2. S’han de respectar i garantir els drets de qualsevol ordre i naturalesa dels fun-
cionaris i el personal del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, enti-
tats i empreses vinculats o dependents afectats per la seva supressió.

Esmena 29
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (9)
D’addició a l’article 5

Article 5. Subrogació en les relacions jurídiques i els drets del personal del Con-
sell Comarcal del Barcelonès

1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i ser-
veis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en les re-
lacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del Bar-
celonès i pels organismes, entitats i empreses dependents afectats per la supressió.

2. De forma específica s’han de respectar i garantir les condicions laborals exis-
tents, així com els drets de qualsevol ordre i naturalesa dels funcionaris i el personal 
del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats 
o dependents afectats per la seva supressió.

Esmena 30
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició a l’article 5

Article 5. Subrogació en les relacions jurídiques i els drets
1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i ser-

veis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en les re-
lacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del Bar-
celonès i pels organismes, entitats i empreses dependents afectats per la supressió.

2. De forma específica s’han de respectar i garantir les condicions laborals exis-
tents així com els drets de qualsevol ordre i naturalesa dels funcionaris i el personal 
del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats 
o dependents afectats per la seva supressió.

Apartat 1
Esmena 31
SP del Partit Popular de Catalunya (7)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 5,

1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i 
serveis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en les 
relacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del 
Barcelonès i els seus organismes, entitats i empreses vinculades o dependents.
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Esmena 32
GP de Catalunya en Comú Podem (6)
D’addició al punt 1 de l’article 5

Article 5. Subrogació en les relacions jurídiques i els drets de personal del Con-
sell Comarcal del Barcelonès i organismes, entitats i empreses dependents afectades 
per la supressió.

1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i ser-
veis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en les re-
lacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del Bar-
celonès i pels organismes, entitats i empreses dependents afectats per la supressió.

Apartat 2
Esmena 33
GP de Catalunya en Comú Podem (7)
D’addició al punt 2 de l’article 5

2. De forma específica, s’han de respectar i garantir les condicions laborals 
existents. així com els drets de qualsevol ordre i naturalesa, dels funcionaris i el 
 personal del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses 
vinculants o dependents per la seva supressió.

Addició de nous apartats
Esmena 34
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
Addició d’un nou apartat a l’Article 5

«Article 5. Subrogació en les relacions jurídiques i els drets del personal del Con-
sell Comarcal del Barcelonès

[...]
2.bis Pel que fa als funcionaris d’Administració Local d’habilitació nacional 

amb plaça al Consell Comarcal del Barcelonès es durà a terme un concurs extra-
ordinari per tal que se’ls pugui assignar plaça, de la subescala i categoria que els 
correspongui d’entre les destinacions vacants.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana d’adopció de l’esmena 27.
La Ponència recomana d’adopció de les esmenes 29, 30, 31 i 32.
La Ponència recomana d’adopció de l’esmena 33.
El G.P. de Ciutadans anuncia la retirada de l’esmena 28.
El G.P. Socialistes - Units per Avançar retira l’esmena 34.
La Ponència recomana suprimir del títol de l’article «del Consell Comarcal del 

Barcelonès»

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional. Règim especial de la comarca del Barcelonès
La representació i gestió dels interessos de la comarca del Barcelonès correspon, 

com a excepció al règim general establert pel text refós de la Llei d’organització co-
marcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, als ens 
locals que d’acord amb aquesta llei assumeixen les competències, les activitats i els 
serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 35
GP de Ciutadans (7)
D’addició de la disposició addicional primera que passaria a tenir el següent 
redactat:

El règim especial previst i establert per la comarca del Barcelonès es podrà es-
tendre i ampliar a altres territoris de Catalunya que ho sol·licitin, sempre que comp-
tin i tinguin el consentiment per part dels municipis afectats i dels consells comar-
cals corresponents a aquests municipis.

Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 36
SP del Partit Popular de Catalunya (8)
D’addició d’una nova disposició addicional segona,

Disposició Addicional segona. D’addició d’una Disposició addicional al Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’or-
ganització comarcal de Catalunya

«S’addiciona la Disposició addiciona quarta al Decret Legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya, amb el redactat següent:

»Disposició addicional quarta. Règim especial de gestió de les competències co-
marcals

»1. El Parlament, mitjançant llei, pot reconèixer un règim especial de gestió de 
les competències regulades al Títol IV d’aquesta Llei podent atribuir-les, enlloc al 
consell comarcal, a les administracions municipals i supramunicipals que actuen 
en el territori.

»2. Els tràmits per acollir-se al règim especial de gestió de les competències co-
marcals previstes al Títol IV d’aquesta Llei pot iniciar-se amb el consentiment ex-
prés dels municipis afectats i dels consells comarcals als que aquests pertanyen.»

Esmena 37
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
D’addició d’una disposició addicional

Disposició addicional. Funcionaris d’habilitació estatal
D’acord amb la normativa vigent, la supressió de l’òrgan de gestió del Consell 

Comarcal del Barcelonès comporta la supressió dels llocs de treball reservats a per-
sonal funcionari d’habilitació nacional i el cessament dels funcionaris que els ve-
nien ocupant amb destinació definitiva.

Aquests funcionaris hauran d’obtenir noves destinacions d’acord amb el que pre-
veu el Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 37.

TEXT PRESENTAT

Disposició transitòria. Continuïtat de la prestació dels serveis
1. Mentre no es produeixi el traspàs efectiu a les altres administracions o entitats 

públiques dels serveis, activitats, drets i obligacions de què són titulars el Consell 
Comarcal del Barcelonès i els organismes, entitats i empreses que en depenen, la 
gestió i la prestació corresponen a aquest organisme i als organismes, entitats i em-
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preses que en depenen, que han de mantenir els equips, mitjans i fons necessaris per 
a garantir el funcionament normal dels serveis i les activitats.

2. Les administracions públiques i les entitats responsables del finançament del 
Consell Comarcal del Barcelonès han de garantir que aquest disposi dels recursos 
necessaris per donar compliment al que estableix l’apartat 1.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 38
GP Socialistes i Units per Avançar (5)
De supressió a la Disposició transitòria.

«Disposició transitòria. Continuïtat de la prestació dels serveis
1. Mentre no es produeixi el traspàs efectiu a les altres administracions o entitats 

públiques dels serveis, activitats, drets i obligacions de què són titulars el Consell 
Comarcal del Barcelonès i els organismes, entitats i empreses que en depenen, la 
gestió i la prestació corresponen a aquest organisme i als organismes, entitats i em-
preses que en depenen, que han de mantenir els equips, mitjans i fons necessaris per 
a garantir el funcionament normal dels serveis i les activitats.

2. Les administracions públiques i les entitats responsables del finançament del 
Consell Comarcal del Barcelonès han de garantir que aquest disposi dels recursos 
necessaris per donar compliment al que estableix l’apartat 1.»

Addició de noves disposicions transitòries
Esmena 39
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (10)
D’addició de Disposició transitòria bis

Amb caràcter previ a la redacció de la proposta referida a l’article 3.2 de la pre-
sent llei, s’elaborarà una auditoria externa al Consell Comarcal del Barcelonès per 
tal de reflectir fidelment la situació econòmica i serveis, béns, drets, accions, obliga-
cions i personal de què actualment és titular el Consell Comarcal del Barcelonès i 
les seves entitats vinculades o dependents, així com el mecanisme de presa de deci-
sions estratègiques d’aquestes últimes.

Esmena 40
SP del Partit Popular de Catalunya (9)
D’addició d’una nova Disposició transitòria segona,

Disposició transitòria segona. Supressió efectiva del Consell Comarcal del Bar-
celonès

Finalitzat el mandat del Consell Comarcal del Barcelonès sorgit de les eleccions 
municipals de maig de 2015 i iniciats els tràmits previstos en aquesta Llei per a fer 
efectiva la supressió d’aquesta administració supramunicipal, de forma excepcional 
no s’iniciaran els tràmits per a constituir el Consell Comarcal del Barcelonès fruit 
de les eleccions municipals de maig de 2019.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 38.
La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 39, sens perjudici que en el 

tràmit de comissió es presenti un text transaccional.

TEXT PRESENTAT

Disposició derogatòria
Resten derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin al que 

disposa aquesta llei.
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ESMENES PRESENTADES

No s’han presentat esmenes.

TEXT PRESENTAT

Disposició final primera. Habilitació pressupostària
Els preceptes d’aquesta llei que comportin la realització de despeses amb càrrec 

als pressupostos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor 
de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici immediatament posterior a l’en-
trada en vigor d’aquesta llei.

ESMENES PRESENTADES

No s’han presentat esmenes.

TEXT PRESENTAT

Disposició final primera bis. Desplegament reglamentari
S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions reglamentàries necessàries 

per a desplegar i aplicar aquesta llei.

ESMENES PRESENTADES

No s’han presentat esmenes.

TEXT PRESENTAT

Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

No s’han presentat esmenes.

TEXT PRESENTAT

Exposició de motius
La Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, va modificar l’article 5 del text re-

fós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, del 4 de novembre, i va determinar que qualsevol modificació de les demar-
cacions comarcals s’ha de fer per llei, excepte quan es tracti de modificacions que 
afectin parts de termes municipals i siguin conseqüència de la modificació dels lí-
mits dels corresponents termes municipals. D’aquesta manera, es constata la volun-
tat del Parlament de Catalunya de què el mapa comarcal de Catalunya es determini 
per llei.

Simultàniament es va aprovar la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, configurant-se com a un ens local supramunicipal de caràcter 
territorial integrat pels municipis de la conurbació de Barcelona a què fa referència 
el seu article 2, entre els quals hi ha vinculacions econòmiques i socials que fan 
necessària la planificació de polítiques públiques i la implantació de serveis d’una 
manera conjunta i en els que s’hi troben integrats els municipis que conformen la 
comarca del Barcelonès.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona exerceix les competències que li atribueix la 
Llei 31/2010, les que li poden atribuir altres lleis i, amb l’acceptació prèvia, les que 
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li deleguen els municipis i altres administracions; mentre que els consells comarcals 
del seu àmbit territorial exerceixen les competències i les funcions pròpies que no 
s’atribueixen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

D’altra banda, el Consell Comarcal del Barcelonès fou constituït el 9 de març de 
1988, i ha exercit les competències que li són pròpies, a l’empara del text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya. Durant gairebé trenta anys d’història, 
el Consell Comarcal ha exercit competències d’ordenació del territori, ha gestio-
nat serveis socials, esportius i de l’àmbit de l’ensenyament, ha impulsat activitats i 
programes adreçats als joves, ha creat el Centre Comarcal d’Atenció d’Animals de 
Companyia, ha realitzat obres de regeneració i millora urbanística, ha promogut i 
gestionat habitatges amb protecció oficial, estacionaments urbans i dotacions públi-
ques, i ha dut a terme funcions clau per ai territori com ho son el desenvolupament 
de la Ronda Verda i el manteniment integral de les Rondes de Barcelona. No obstant 
això, no es pot desconèixer la realitat del solapament de funcions, activitats i ser-
veis del Consell Comarcal del Barcelonès, amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
ja que la totalitat dels municipis del consell comarcal es troben inclosos a l’AMB.

Paral·lelament, la reforma de l’organització territorial i del món local a Catalunya 
és una de les prioritats del Govern de la Generalitat, amb la que s’ha de donar res-
posta a les necessitats dels governs locals de Catalunya i, simultàniament, reestruc-
turar els diferents nivells d’administració existents a Catalunya, sota els paràmetres 
de racionalització, simplificació, eficiència diferenciació, cohesió i sostenibilitat.

Els òrgans de Govern del Consell comarcal del Barcelonès han aprovat en data 
15 de març de 2017 una Moció per la qual insten la Generalitat i el Parlament a ini-
ciar el procediment de supressió de la institució, el que determina que cal adoptar-ne 
les mesures normatives necessàries per donar cobertura a aquesta situació i, simul-
tàniament, garantir l’exercici de les competències que li són pròpies.

Ara bé, el procés de traspàs de les funcions i competències del Consell Comarcal 
del Barcelonès hauria d’estar presidit pels principis de garantia a la ciutadania, en 
favor del perfeccionament, racionalització i sostenibilitat de tots els serveis i activi-
tats que actualment presta l’administració comarcal per tal de contribuir a la millora 
de la qualitat de vida de les més de dos milions de persones que viuen al territori, 
tot garantint al mateix temps els drets dels treballadors i treballadores comarcals.

Per imperatiu legal, cal una norma amb rang de llei que reguli la supressió del 
consell comarcal i, simultàniament, garanteixi l’exercici de les seves competències 
envers els ciutadans i ciutadanes dels municipis de la comarca.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 41
GP de Ciutadans (1)
De modificació de l’exposició de motius que passaria a tenir el següent redactat:

El consell comarcal del Barcelonès es va constituir el 9 de març de 1988, com 
a conseqüència de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització territorial de 
Catalunya. Segons aquesta Llei, les comarques es constitueixen com a entitats lo-
cals de caràcter territorial formades per l’agrupació de municipis contigus [...] amb 
competències en ordenació del territori i urbanisme, sanitat, serveis socials, cultu-
ra,  esport, ensenyament, salubritat pública i medi ambient. Aquest ampli ventall de 
competències, però, no s’han acabat mai d’implementar d’una manera generalitza-
da en les funcions pròpies del Consell Comarcal del Barcelonès. Aquesta entitat de 
suport i col·laboració entre els ajuntaments hauria d’assegurar la prestació de tots 
aquells serveis que no poden ser coberts des de l’àmbit municipal. Ara bé, aquesta 
funció de cooperació local va recaure, des de molt abans, en les diputacions, que 
disposen de recursos i mecanismes ja establerts per atendre aquestes prestacions, tal 
i com reconeixia una sentència del Tribunal Constitucional de maig del 1998, dei-
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xant als consells comarcals sense un àmbit d’actuació clar. La llei 31/2010, de 27 de 
juliol, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, creava l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona amb la qual es creava una nova administració supramunicipal integrada per 
un  total de trenta-sis municipis de l’àmbit territorial, entre els quals la totalitat dels 
municipis que integren el Consell Comarcal del Barcelonès, i a la qual li eren assig-
nades diverses funcions, activitats, serveis i competències, produint-se una situació 
de superposició i duplicitat administrativa, burocràtica i política dins del mateix 
àmbit territorial. El 3 de setembre de 2013 el Parlament de Catalunya va admetre a 
tràmit el Projecte de Llei de governs locals de Catalunya que donava un nou impuls 
a la reforma de l’organització territorial i del món local a Catalunya i que afectava 
directament al Consell Comarcal del Barcelonès qüestionant la necessitat i utilitat 
de l’existència d’aquest ens dins de l’àmbit metropolità. A l’agost de 2015 va con-
cloure i decaure el tràmit parlamentari d’aprovació d’aquest Projecte de Llei, a cau-
sa del finiment de la desena legislatura del Parlament de Catalunya. El passat 15 de 
març de 2017 els òrgans de govern del Consell Comarcal del Barcelonès van apro-
var una moció per unanimitat de les formacions polítiques representades per mitjà 
de la qual instaven al Parlament a iniciar el procediment per a suprimir el consell 
comarcal considerant que les seves actuals funcions poden ser assumides per altres 
institucions com les metropolitanes. Durant aquesta etapa i context de canvis legis-
latius el Consell Comarcal del Barcelonès ha realitzat accions i tasques de raciona-
lització, simplificació i sanejament a nivell administratiu, tècnic i financer. Aquest 
esforç dels últims anys fan possible la supressió de l’ens comarcal fent un traspàs 
de funcions, activitats i serveis de manera àgil i respectant els principis de garantia 
al conjunt de la ciutadania i els drets dels treballadors de l’ens, amb l’objectiu de 
millorar la qualitat de vida dels més de dos milions de persones que viuen en aquest 
àmbit territorial mitjançant una major racionalització i sostenibilitat territorial i de 
l’administració. Avui en dia es fa més palesa que mai la necessitat de reformar, re-
duir i racionalitzar l’administració pública catalana, amb la finalitat de disminuir 
les estructures polítiques i administratives innecessàries i la burocràcia, facilitar els 
tràmits i fer-la més àgil, eficaç, participativa i propera a la ciutadania. Aquesta re-
forma ha de passar, obligatòriament, per evitar duplicitats d’estructures polítiques i 
administratives, fent les nostres administracions més eficients i sostenibles. Atenent 
els arguments anteriors i sabent que per imperatiu legal, cal una norma amb rang 
de llei que reguli la supressió del consell comarcal i que, alhora, garanteixi l’exer-
cici de les seves competències amb relació als ciutadans de la comarca. L’objectiu 
primordial d’aquesta llei és evitar la superposició de les funcions, activitats i ser-
veis, eliminant les duplicitats administratives, burocràtiques i polítiques dins d’un 
mateix àmbit territorial, regulant les competències de cada administració i ens lo-
cals i supramunicipals buscant una major eficiència, racionalització i transparència 
de les administracions i els serveis que presten al conjunt de la ciutadania. Per tots 
aquests motius exposats, l’objectiu final de la Llei i que compta amb el vistiplau de 
l’òrgan del plenari del propi Consell Comarcal del Barcelonès, recau en la seva eli-
minació i dissolució definitiva. La present Llei s’estructura en cinc articles, una dis-
posició addicional, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues 
disposicions finals. Els articles fan referència a la supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès, les seves competències, la regulació de la comissió mixta i la seva 
creació i tramitació i pel que respecta a la subrogació en les relacions jurídiques i 
els drets del personal adscrit al Consell Comarcal del Barcelonès. Així mateix, les 
disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals fan referència a aspectes 
claus per portar a terme aquests objectius. El règim especial, el desplegament re-
glamentari, la continuïtat de la prestació dels serveis que presta actualment, la seva 
derogació i dissolució, l’habilitació pressupostària i l’entrada en vigor. Presentem la 
següent proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell Co-
marcal del Barcelonès que asseguri el traspàs de les seves competències i mitjans 
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pressupostaris, materials i humans a l’administració més adient, prioritzant la vo-
luntat de mantenir el criteri de gestió supramunicipal d’aquests.

Paràgraf 7
Esmena 42
SP del Partit Popular de Catalunya (10)
D’addició al paràgraf setè de l’exposició de motius,

Ara bé, el procés de traspàs de les funcions i competències del Consell Comarcal 
del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses dependents afectats per la su-
pressió hauria d’estar presidit pels principis de garantia a la ciutadania, [...].

Esmena 43
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
D’addició a l’Exposició de motius

Ara bé, el procés de traspàs de les funcions i competències del Consell Comar-
cal del Barcelonès i organismes; entitats i empreses dependents afectats per lo su-
pressió, hauria d’estar presidit pels principis de garantia a la ciutadania, en favor del 
perfeccionament, racionalització i sostenibilitat de tots els serveis i activitats que 
actualment presta l’administració comarcal per tal de contribuir a la millora de la 
qualitat de vida de les més de dos milions de persones que viuen al territori, tot ga-
rantint al mateix temps els drets i les condicions laborals dels treballadors i treba-
lladores comarcals i dels organismes, entitats i empreses dependents afectats per la 
supressió, a l’empara de I’article 44 de l’Estatut dels Treballadors.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 42 i 43.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2019
Joan García González, diputat GP Cs; Anna Erra i Solà, diputada GP JxCat; 

Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP ERC; Marta Moreta Rovira, diputa-
da GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, diputada GP CatECP; Carles Riera 
Albert, diputat SP CUP-CC; Xavier García Albiol, diputat SP PPC

Predictamen

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès

Preàmbul
La Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, modifica l’article 5 del text refós de 

la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, 
del 4 de novembre, i determina que qualsevol modificació de les demarca cions co-
marcals s’ha de fer per llei, excepte quan es tracti de modificacions que afectin parts 
de termes municipals i siguin conseqüència de la modificació dels límits dels corres-
ponents termes municipals. D’aquesta manera, es constata la voluntat del Parlament 
de Catalunya que el mapa comarcal de Catalunya es determini per llei.

Simultàniament s’aprova la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, que es configura com un ens local supramunicipal de caràcter territo-
rial integrat pels municipis de la conurbació de Barcelona a què fa referència l’arti-
cle 2 de la dita llei, entre els quals hi ha vinculacions econòmiques i socials que fan 
necessària la planificació de polítiques públiques i la implantació de serveis d’una 
manera conjunta i en els quals hi ha integrats els municipis que conformen la co-
marca del Barcelonès.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona exerceix les competències que li atribueix la 
Llei 31/2010, les que li poden atribuir altres lleis i, amb l’acceptació prèvia, les que 
li deleguen els municipis i altres administracions; mentre que els consells comarcals 
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del seu àmbit territorial exerceixen les competències i les funcions pròpies que no 
s’atribueixen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

D’altra banda, el Consell Comarcal del Barcelonès es constitueix el 9 de març de 
1988, i ha exercit les competències que li són pròpies, a l’empara del text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya. Durant gairebé trenta anys d’història, 
el Consell Comarcal ha exercit competències d’ordenació del territori, ha gestio-
nat serveis socials, esportius i de l’àmbit de l’ensenyament, ha impulsat activitats i 
programes adreçats als joves, ha creat el Centre Comarcal d’Atenció d’Animals de 
Companyia, ha realitzat obres de regeneració i millora urbanística, ha promogut i 
gestionat habitatges amb protecció oficial, estacionaments urbans i dotacions públi-
ques, i ha dut a terme funcions clau per al territori, com ara el desenvolupament de 
la Ronda Verda i el manteniment integral de les rondes de Barcelona. No obstant 
això, no es pot desconèixer la realitat del solapament de funcions, activitats i serveis 
del Consell Comarcal del Barcelonès, amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ja 
que la totalitat dels municipis del consell comarcal es troben inclosos a l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona.

Paral·lelament, la reforma de l’organització territorial i del món local a Catalunya 
és una de les prioritats del Govern de la Generalitat, amb què s’ha de donar resposta 
a les necessitats dels governs locals de Catalunya i, simultàniament, reestructurar 
els diferents nivells d’administració existents a Catalunya, sota els paràmetres de ra-
cionalització, simplificació, eficiència diferenciació, cohesió i sostenibilitat.

Els òrgans de Govern del Consell comarcal del Barcelonès han aprovat en data 
15 de març de 2017 una Moció per la qual insten la Generalitat i el Parlament a ini-
ciar el procediment de supressió de la institució, el que determina que cal adoptar-ne 
les mesures normatives necessàries per donar cobertura a aquesta situació i, simul-
tàniament, garantir l’exercici de les competències que li són pròpies.

Ara bé, el procés de traspàs de les funcions i competències del Consell Comar-
cal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents 
afectats per la supressió hauria d’estar presidit pels principis de garantia a la ciu-
tadania, en favor del perfeccionament, racionalització i sostenibilitat de tots els ser-
veis i activitats que actualment presta l’administració comarcal per tal de contribuir 
a la millora de la qualitat de vida de les més de dos milions de persones que viuen 
al territori, tot garantint al mateix temps els drets dels treballadors i treballadores 
comarcals i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents afectats 
per la supressió, a l’empara de l’Article 44 de l’Estatut dels Treballadors.

Per imperatiu legal, cal una norma amb rang de llei que reguli la supressió del 
consell comarcal i, simultàniament, garanteixi l’exercici de les seves competències 
envers els ciutadans i ciutadanes dels municipis de la comarca.

Article 1. Supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
Se suprimeix el Consell Comarcal del Barcelonès i els òrgans que, d’acord amb 

el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 4/2003, del 4 de novembre, el constitueixen.

Article 2. Distribució de competències, activitats i serveis
1. Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del 

Barcelonès s’han de distribuir, per decret del Govern, d’acord amb els criteris se-
güents:

a) El principi d’autonomia local.
b) Les regles de distribució de competències entre els ens locals, establertes per 

la legislació de règim local i, si escau, per la legislació sectorial.
c) La naturalesa i titularitat de les competències exercides pel Consell Comarcal 

del Barcelonès.
d) La necessitat o conveniència de mantenir formes de gestió supramunicipal 

de les activitats i els serveis, especialment per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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e) L’aplicació dels principis de racionalització, simplificació, diferenciació, sub-
sidiarietat, cohesió, eficiència econòmica i sostenibilitat i suficiència financera, per 
a garantir el correcte funcionament dels serveis i les activitats concernits.

2. Les competències exercides pel Consell Comarcal del Barcelonès per dele-
gació, per encàrrec de gestió o per mitjà d’altres fórmules de col·laboració interad-
ministrativa dels municipis, d’altres administracions locals o de l’Administració de 
la Generalitat han d’ésser assumides per l’administració titular de la competència, 
sens perjudici que se’n pugui acordar la delegació, encàrrec de gestió o altres 
formes de col·laboració interadministrativa a altres administracions públiques.

Article 3. Comissió mixta
1. S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Generali-

tat, dels municipis de la comarca del Barcelonès i del Consell Comarcal del Barce-
lonès, perquè elabori una proposta de distribució de les competències, les activitats i 
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès. També han de formar part d’aques-
ta comissió representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les altres admi-
nistracions supramunicipals quan siguin directament afectades per la supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès.

2. La proposta que ha d’elaborar la comissió mixta ha d’incloure, com a mínim:
a) La distribució dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal dels 

quals, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, són titulars el Consell Co-
marcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i empreses vinculats o depen-
dents.

b) El calendari i els procediments per a materialitzar els traspassos en favor de 
l’entitat que en cada cas es determini, amb la identificació dels drets, obligacions, 
béns, personal, contractes, convenis o altres mecanismes de col·laboració.

c) La distribució, total o parcial, de les quantitats del Fons de Cooperació Local 
assignades al Consell Comarcal del Barcelonès entre les entitats locals que corres-
pongui per raó dels serveis prestats en l’exercici vigent.

d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats 
i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i 
empreses vinculats o dependents.

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generali-
tat competent en matèria d’Administració local en el termini de tres mesos a comp-
tar del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la  proposta, 
la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta dels sindicats representants dels em-
pleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses 
vinculats o dependents.

4. La comissió mixta s’ha de constituir en el termini d’un mes a comptar de la 
data d’entrada en vigor d’aquesta llei.

Article 4. Tramitació i aprovació de la proposta de la comissió mixta
1. El departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local 

ha de sotmetre la proposta de la comissió mixta, a què fa referència l’article 3, a 
audiència dels municipis i de les entitats supramunicipals afectats i a dictamen del 
Consell de Governs Locals.

2. Si s’han produït discrepàncies en el si de la comissió mixta durant l’elaboració 
de la proposta, aquestes s’hi han d’adjuntar. En aquest cas, el Govern ha d’elevar la 
proposta i les discrepàncies formulades al Parlament perquè s’hi pronunciï.

3. El Govern ha d’aprovar per decret la distribució i el traspàs de les compe-
tències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i dels or-
ganismes, entitats i empreses vinculats o dependents, d’acord amb la proposta 
presentada per la comissió mixta i, si escau, amb la decisió parlamentària a què fa 
referència l’apartat 2.
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Article 5. Subrogació en les relacions jurídiques i els drets del personal
1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i 

serveis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en les 
relacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del 
Barcelonès i pels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents afec-
tats per la supressió.

2. S’han de respectar i garantir, de manera específica, els drets i les condi-
cions laborals de qualsevol naturalesa dels funcionaris i el personal del Consell Co-
marcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents 
afectats per la supressió.

Disposició addicional primera. Règim especial de la comarca del 
Barcelonès
La representació i gestió dels interessos de la comarca del Barcelonès correspon, 

com a excepció al règim general establert pel text refós de la Llei d’organització co-
marcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, als 
ens locals que d’acord amb aquesta llei assumeixen les competències, les activitats i 
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.

Disposició addicional segona. Funcionaris d’habilitació estatal
1. La supressió del Consell Comarcal del Barcelonès comporta, d’acord amb 

la normativa vigent, la supressió dels llocs de treball reservats a personal fun-
cionari d’habilitació nacional i el cessament dels funcionaris que els ocupaven 
amb destinació definitiva.

2. Els funcionaris a què fa referència l’apartat 1 han d’obtenir noves desti-
nacions d’acord amb el que estableix el Reial decret 128/2018, del 16 de març, 
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local 
amb habilitació de caràcter nacional.

Disposició transitòria. Continuïtat de la prestació dels serveis
1. Mentre no es produeixi el traspàs efectiu a les altres administracions o entitats 

públiques dels serveis, activitats, drets i obligacions de què són titulars el Consell 
Comarcal del Barcelonès i els organismes, entitats i empreses que en depenen, la 
gestió i la prestació corresponen a aquest organisme i als organismes, entitats i em-
preses que en depenen, que han de mantenir els mitjans i fons necessaris per a ga-
rantir el funcionament normal dels serveis i les activitats.

2. Les administracions públiques i les entitats responsables del finançament del 
Consell Comarcal del Barcelonès han de garantir que aquest disposi dels recursos 
necessaris per a donar compliment al que estableix l’apartat 1.

Disposició derogatòria
Resten derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin al que 

disposa aquesta llei.

Disposició final primera. Habilitació pressupostària
Els preceptes d’aquesta llei que comportin la realització de despeses amb càrrec 

als pressupostos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor 
de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici immediatament posterior a l’en-
trada en vigor d’aquesta llei.

Disposició final segona. Desplegament reglamentari
S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions reglamentàries necessàries 

per a desplegar i aplicar aquesta llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la categorització objectiva dels 
gimnasos
250-00329/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 12792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
categorización objetiva de los gimnasios, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El sector de los gimnasios, en sus diferentes modalidades, son un elemento im-

portante para el sector deportivo, desde la vertiente de salud pública y como ele-
mento dinamizador económico. El deporte en su conjunto genera 2 puntos del PIB 
en España.

La actual Ley del Deporte no ha desplegado reglamentos de aplicación para este 
sector en concreto, inmerso en los cambios de modelo comercial y deportivo inheren-
te a la evolución de la sociedad del siglo XXI y muy sensible a los ciclos económicos.

La elección por parte del deportista de una instalación u otra está en función de 
múltiples factores como la proximidad, los servicios, los precios y los horarios, en-
tre los más importantes; quedando en su valoración particular la elección de centro. 
Pero esta elección debe ser informada adecuadamente y categorizada de una mane-
ra oficial, objetiva, y no tan solo como recurso de marketing, de la misma manera 
que cuando se busca un hotel, sin llegar a entrar en el establecimiento, en la puerta 
se identifica objetivamente a éste mediante estrellas el tipo de instalación ofertada.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Establecer una mesa de estudio, con la participación de todos los actores im-

plicados (ADECAF, COPLEFC, [...]), desde la que se consensue un redactado con 
baremos objetivos para la clasificación de las instalaciones deportivas.

2. Establecer un registro de instalaciones con su correspondiente clasificación y 
estudiar la posible obligación de exhibir la categorización obtenida de manera física 
y en cuantos soportes digitales utilicen.

Palacio del Parlamento, 28 de junio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 17953 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 10.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 17953)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Establir de forma consensuada amb el sector una classificació d’instal·lacions 
de fitness a Catalunya en el marc de l’elaboració de la nova llei de l’Activitat Física 
i de l’Esport.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució en defensa de la Generalitat i la seva imatge 
corporativa
250-00333/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 13363 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució en defensa de la Generalitat de Catalunya i de la seva imatge corporativa, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
L’article 1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa que «Catalunya, com a 

nacionalitat, exerceix el seu autogovern constituïda en comunitat autònoma d’acord 
amb la Constitució i amb aquest Estatut, que és la seva norma institucional bàsica». 
D’altra banda, l’article 2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa, en el seu 
apartat primer, que «La Generalitat és el sistema institucional en què s’organitza po-
líticament l’autogovern de Catalunya», mentre que en el segon apartat del mateix ar-
ticle es disposa que «La Generalitat és integrada pel Parlament, la Presidència de la 
Generalitat, el Govern i les altres institucions que estableix el capítol V del títol II» 
(del mateix Estatut). Finalment, el quart apartat de l’esmentat article 2 de l’Estatut 
estableix que «Els poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya i s’exer-
ceixen d’acord amb el que estableixen aquest Estatut i la Constitució».

D’altra banda, l’article 67 de l’Estatut regula l’elecció, nomenament, estatut 
 personal, cessament i competències del president o presidenta del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya, mentre que l’article 68 regula les funcions, la composició, 
l’organització i el cessament del Govern de la Generalitat de Catalunya. L’article 71 
de l’Estatut, al seu torn, regula l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tanmateix, recentment, ha sorgit una iniciativa privada que pretén ser o fer-se 
passar pel Govern de la Generalitat de Catalunya, en clar intent d’usurpar la posició 
institucional de la Generalitat de Catalunya o d’atribuir-se el ser una institució legí-
tima i representativa de la ciutadania de Catalunya. A tal finalitat, aquesta iniciativa 
privada manté un lloc web (https://governrepublica.org/), sota el títol «Generalitat 
de Catalunya. Govern de la República», així com comptes a les xarxes socials (com 
ara @catalan_gov, a Twitter), que intenten fer-se passar per comptes oficials d’insti-
tucions catalanes. Els responsables d’aquesta iniciativa també intenten fer-se passar 
per membres del Govern de la Generalitat. Així, al web esmentat, podem llegir-hi la 
frase «Si us voleu adreçar als membres del Govern de Catalunya, podeu enviar els 
vostres missatges a l’adreça: info@governrepublica.org», però també es pot cons-
tatar en l’agenda i actuació política dels membres d’aquesta iniciativa privada. Tal 
voluntat de suplantar a la Generalitat de Catalunya per part dels membres d’aquesta 
iniciativa privada es constata també en l’ús profús de l’escut i segell de la Genera-
litat de Catalunya, l’intent de mimetitzar la seva imatge corporativa, així com l’ús 
del propi nom de la institució, Generalitat de Catalunya, juntament amb d’altres 
com Govern de la República, o Consell de la República. També es denota en l’intent 
d’aparentar un cert grau d’institucionalitat, amb l’anunci de la creació d’òrgans pre-
tesament institucionals com el «Consell de la República», que pretén atribuir-se les 
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funcions del Govern català, i d’una «Assemblea de representants» que pretén atri-
buir-se les funcions d’assemblea legislativa catalana, interferint en la representació 
del poble de Catalunya per part del Parlament de Catalunya, que queda regulada en 
l’article 55.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Malgrat la gravetat de tot l’exposat, el Govern de la Generalitat de Catalunya no 
només no ha defensat la institució de la Generalitat de Catalunya com a tal, o la del 
Govern o el Parlament en particular, ni ha combatut l’ús de la seva imatge corporati-
va per part d’aquesta iniciativa privada, sinó que acompanya activament el desenvo-
lupament de la seva activitat, que com hem vist consisteix en erosionar la legitimitat 
i representativitat de les institucions catalanes a base de pretendre fer-se passar per 
institucions catalanes representatives de la ciutadania de Catalunya.

S’ha constatat aquesta connivència de l’actual Govern de la Generalitat amb 
aquelles persones que pretenen substituir les nostres institucions legítimes en el dar-
rer viatge d’una delegació del Govern de la Generalitat, encapçalada pel propi Presi-
dent de la Generalitat, a Bèlgica. En el transcurs d’aquest viatge els membres del 
Govern participants i el propi President s’han entrevistat i han aparegut públicament 
al costat d’aquelles persones que públicament mostren la seva voluntat de suplantar 
la legitimitat i representació de les institucions de la Generalitat recollides en l’Es-
tatut d’Autonomia, legitimant aquesta maldestra i impossible pretensió, així com l’ús 
impropi de la imatge corporativa de la Generalitat de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Reprova el capteniment del Govern de la Generalitat de Catalunya, per la seva 

manifesta incapacitat i manca de voluntat política de defensar les institucions cata-
lanes i la seva imatge corporativa front als intents d’alguna iniciativa privada d’usur-
par-ne les funcions, suplantar-la o fer-se passar per les institucions de la Generalitat 
de Catalunya.

2. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a activar tots els mecanismes 
i instruments al seu abast per a la defensa de les institucions de la Generalitat de 
Catalunya, incloent-hi el propi Parlament de Catalunya, front a qualsevol actuació 
orientada a intentar usurpar la legitimitat i representativitat del sistema institucio-
nal de la Generalitat de Catalunya, usurpar-ne les funcions, suplantar-lo o provar de 
fer-s’hi passar, incloent-hi l’ús impropi de la imatge corporativa de la Generalitat 
de Catalunya.

3. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar un informe al Par-
lament de Catalunya, en el termini de dos mesos, amb el detall de totes les accions 
empreses en el sentit del punt anterior, i dels resultats assolits, si escau.

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 18962 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 24.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 18962)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació. Refosa dels punts 1 i 2

1. Portar a terme les funcions de vigilància de la marca «Generalitat de Cata-
lunya» i activar el protocol d’actuació davant l’ús no autoritzat de la marca regis-
trada.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió

3. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar un informe al Par-
lament de Catalunya, en el termini de dos mesos, amb el detall de totes les accions 
empreses en el sentit del punt anterior, i dels resultats assolits, si escau.
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Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la condemna del cop a la democràcia 
dels dies 6 i 7 de setembre de 2017
250-00356/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 13853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la Propuesta de resolución sobre la condena del golpe a la democracia de 
los días 6 y 7 de septiembre de 2017, para que sea sustanciada ante el Pleno, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los días 6 y 7 se septiembre de 2017 fueron los días más negros para la demo-

cracia en Cataluña de los últimos cuarenta años.
Durante aquellas dos funestas jornadas, los grupos parlamentarios separatistas 

intentaron perpetrar un golpe a la democracia por la vía de utilizar su exigua ma-
yoría parlamentaria –que no social– en el Pleno y en la Mesa para imponer como 
una apisonadora a todos los catalanes la separación forzosa de Cataluña respecto del 
conjunto de España saltándose todas las normas que los catalanes nos hemos dado 
a nosotros mismos democráticamente.

Con la connivencia y el aplauso de los miembros separatistas de la Mesa, los 
diputados que representaban a la mayoría de los catalanes tuvieron que vivir, y su-
frir, un catálogo de verdaderas aberraciones jurídico-políticas que recordaron los 
momentos más oscuros de la historia europea del siglo xx. Se aprobaron supuestas 
«leyes» desechando por completo las normas de procedimiento del Reglamento de 
la Cámara. No se admitieron enmiendas. Se impidió el acceso de los grupos parla-
mentarios de la oposición al Consell de Garanties Estatutàries. Se quiso abolir de un 
plumazo la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, normas supremas 
de nuestra convivencia. Se pretendió suprimir la separación de poderes. Y no fue-
ron los únicos dislates. Se ordenó que el poder judicial pasaba a ser nombrado por 
el Govern. Se decretó que el Govern decidía en cada momento qué normas estaban 
vigentes y cuáles no. Se proclamó que el Govern podía suspender la ejecución de 
cualquier sentencia que no fuera de su agrado. Se dispuso que los decretos-leyes del 
Govern no estarían sometidos a ningún control jurisdiccional.

También se convocó una votación sin ninguna garantía, ignorando radicalmen-
te la legislación y la distribución de competencias aplicables, para intentar dar una 
apariencia de democracia a lo que había sido en verdad una decisión tomada por 
unos pocos en un despacho en la penumbra. Y para gestionarla se creó la Sindica-
tura Electoral de Cataluña y se nombró a sus miembros, los cuales no tuvieron ni la 
decencia ni el coraje para presentarse ante la Cámara. Prefiguraron, así, el carácter 
fantasmagórico de este organismo. Se nombró a unos apellidos sin rostro; uno de 
ellos, el actual vicepresidente primero del Parlament, el Sr. Josep Costa i Rosselló.

Mientras todo esto ocurría, el Sr. Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges, no fue 
capaz de decir ni una sola palabra sobre hechos tan escandalosos que significaban 
el pisoteo de los derechos de los diputados del Parlament y, por extensión, de los de 
todos los catalanes que la institución que preside y dirige debería querer defender. 
Por lo visto, según recogen sus propias palabras, prefería acudir a las reuniones que 
celebraba en el Palau de la Generalitat el pinyol que teledirigía los acontecimientos. 
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Su deliberada pasividad durante aquellas jornadas demostró que en realidad era, y 
sigue siendo, el Síndic del Procés y el Síndic del Govern.

Aquellos hechos nefastos dieron lugar a muchas y profundas consecuencias ne-
gativas. La sociedad catalana se fracturó en dos mitades. La incertidumbre y la 
desconfianza se instalaron en el ánimo de empresas, trabajadores y consumidores. 
Miles de empresas abandonaron Cataluña. El Parlamento fue degradado en su dig-
nidad, de lo que no se ha recuperado. La mejor prueba de ello es que continúa cerra-
do por voluntad de la actual mayoría separatista de la Mesa.

Podríamos continuar largamente, pero es momento de recapitular. La democra-
cia y el estado de derecho estuvieron en peligro aquellos días. Una exigua mayoría 
parlamentaria, que no social, quiso imponer sus puntos de vista a todos los catalanes 
despreciando absolutamente las normas democráticas que rigen nuestra conviven-
cia. En el Parlament se dieron hechos y comportamientos bochornosos que deberían 
hacer sonrojar de vergüenza a quienes los protagonizaron.

Debemos conjurarnos para no olvidar aquellos hechos y, también, para compro-
meternos a que no vuelvan a repetirse, en favor de la libertad, de la convivencia y de 
la democracia, los bienes más preciados que tenemos.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya: 
a) Expresa solemnemente su más profundo rechazo por el intento de golpe a la 

democracia que se dio en este Parlament durante los días 6 y 7 de septiembre de 
2017 y proclama que la ley y las sentencias de los tribunales nos atañen a todos y 
que nadie está por encima de ellas.

b) Se compromete a respetar las normas democráticas que rigen nuestra convi-
vencia (de modo particular la Constitución, el bloque constitucional, el Estatuto, las 
leyes de desarrollo estatutario y el Reglamento del Parlamento) y las sentencias de 
los tribunales.

c) Exige que se restaure su lugar institucional y su dignidad como máximo ór-
gano de representación de los catalanes, devolviéndole las funciones que los grupos 
parlamentarios separatistas le han retirado por vía de obstruir su normal funciona-
miento.

Palacio del Parlamento, 4 de septiembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs
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