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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 97/XI del Parlament de Catalunya, sobre la instal·lació d’un pas de 
vianants a la carretera C-58 al pas per Vacarisses
250-00253/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 5, 27.04.2016, DSPC-C 100

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 27 d’abril de 2016, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la instal·lació d’una passarel·la i d’un pas de vi-
anants a la carretera C-58 al pas per Vacarisses (tram. 250-00253/11), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 23837).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar complint la Resolució 968/X, 

sobre la facilitació del pas de vianants amb seguretat i les obres de millorament de la 
seguretat viària de la carretera C-58 a Vacarisses, tenint present la compatibilitat amb  
la instal·lació d’un pas de vianants a un nivell diferent del de la carretera.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comissió, Merit-
xell Roigé i Pedrola

Resolució 98/XI del Parlament de Catalunya, sobre la carretera de Comiols
250-00226/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 5, 27.04.2016, DSPC-C 100

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 27 d’abril de 2016, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la carretera de Comiols (tram. 250-00226/11), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans (reg. 23686) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 23815).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reiterar la necessitat i la urgència de millorar les comunicacions viàries del Pi-

rineu i, especialment, la carretera que uneix el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta 
Ribagorça amb la Noguera, a través del coll de Comiols, com una de les principals vies 
de comunicació amb Barcelona.

b) Redactar un projecte de millorament integral de l’accessibilitat de la carretera que 
va d’Artesa de Segre (Noguera) a Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà), sobretot en el pas 
pel coll de Comiols, durant el 2016, i prioritzar-ne l’execució al més aviat possible.

c) Convocar les administracions públiques de la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars 
Sobirà i l’Alta Ribagorça per a informar-les sobre els detalls del projecte de millorament 
de la carretera de Comiols, sens perjudici d’altres reunions que es puguin mantenir du-
rant l’elaboració d’aquest projecte.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Francisco Javier Domínguez Serrano; la presi-
denta de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola
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Resolució 99/XI del Parlament de Catalunya, sobre la variant de la 
carretera C-14 al pas per Tàrrega
250-00215/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 5, 27.04.2016, DSPC-C 100

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 27 d’abril de 2016, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-14 al pas per Tàrrega 
(tram. 250-00215/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 23687 ) i pel Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí (reg. 23816).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Redactar, amb l’Ajuntament de Tàrrega (Urgell), durant el 2016, el projecte de la 

variant de la carretera C-14 al pas per la ciutat.
b) Estudiar i executar obres de millorament de la seguretat viària de la travessera de 

Tàrrega, acordades amb l’ajuntament, mentre no es construeixi la variant de la carretera 
C-14, amb l’objectiu de fer-la més segura per als ciutadans.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Francisco Javier Domínguez Serrano; la presi-
denta de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 100/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’acabament de les 
obres de la carretera C-51
250-00211/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 5, 27.04.2016, DSPC-C 100

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 27 d’abril de 2016, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’acabament de les obres de la carretera C-51 
(tram. 250-00211/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 23682 ) i pel Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí (reg. 23795 ).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a acabar les obres de la carretera C-51 

entre els punts quilomètrics 24,300 i 26,800, al pas per Vilardida (Alt Camp), i a tenir 
en compte, en el projecte constructiu d’aquest tram, les demandes següents dels ajunta-
ments de Montferri i Vila-rodona (Alt Camp): 

a) Incorporar als plànols constructius les vies de servei d’accessos a la  C-51 des de 
Vilardida en direcció a Valls (Alt Camp) i en direcció al Vendrell (Baix Penedès), per a 
poder entrar-hi i sortir-ne amb tractors, atesa l’activitat agrícola del poble.

b) Conservar i evitar que es perdi el camí ral que travessa Vilardida en direcció a 
Rodonyà (Alt Camp) i que forma part de l’antic camí ral de Vilafranca del Penedès (Alt 
Penedès) a Montblanc (Conca de Barberà).

c) Millorar el traçat de la via de servei que passa pel terme de Montferri, davant de 
Vilardida, atès que fa un llarg tomb amb molt de pendent i perjudica els pagesos que te-
nen les terres a l’altra banda de la carretera.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comissió, Merit-
xell Roigé i Pedrola
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Resolució 101/XI del Parlament de Catalunya, sobre el projecte 
d’arranjament de la carretera C-37 entre el Pont d’Armentera i Querol
250-00220/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 5, 27.04.2016, DSPC-C 100

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 27 d’abril de 2016, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el projecte d’arranjament de la carretera C-37 
entre el Pont d’Armentera i Querol (tram. 250-00220/11), presentada pel Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí (reg. 23838).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer, dins del conjunt d’operacions de conservació ordinària, els milloraments pun-

tuals del paviment que escaiguin a la carretera C-37.
b) Prioritzar l’execució de les obres de reforçament del ferm i la construcció de cu-

netes trepitjables a la C-37, entre el Pont d’Armentera i Querol (Alt Camp).

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comissió, Merit-
xell Roigé i Pedrola

Resolució 102/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’oferta de serveis 
ferroviaris a la línia 2 de rodalia entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de 
Calders
250-00221/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 5, 27.04.2016, DSPC-C 100

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 27 d’abril de 2016, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre l’oferta de serveis ferroviaris a la línia 2 de rodalia 
entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders (tram. 250-00221/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí (reg. 23805).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reclamar al Govern de l’Estat el millorament de la xarxa ferroviària que trans-

corre per Catalunya o el traspàs a la Generalitat de la gestió i els recursos necessaris per 
a millorar-la.

b) Fer l’estudi de demanda i operacional de nova explotació ferroviària per a aug-
mentar, durant el 2016 i en funció de les disponibilitats ferroviàries de la xarxa admi-
nistrada per Adif, l’oferta de serveis ferroviaris entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç 
de Calders, a la línia 2 de rodalia, en el tram que comunica aquestes estacions amb les de 
Cubelles, Cunit, Segur de Calafell i Calafell.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comissió, Merit-
xell Roigé i Pedrola
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Resolució 103/XI del Parlament de Catalunya, sobre els nous accessos al 
port de Premià de Mar
250-00232/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 5, 27.04.2016, DSPC-C 100

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 27 d’abril de 2016, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre els nous accessos al port de Premià de Mar (tram. 
250-00232/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 23787).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer els tràmits necessaris, dins del pla-

nejament urbà de Premià de Mar (Maresme), per a anul·lar la proposta actual d’accessos 
al port derivada del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) del 2010 per defec-
tes tècnics i ambientals, substituir-la pel nou emplaçament consensuat entre l’Ajunta-
ment de Premià de Mar, el Govern i els veïns afectats de Can Fitó i assegurar que no es 
posa en perill la futura pacificació del trànsit de la carretera N-II.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comissió, Merit-
xell Roigé i Pedrola

Resolució 104/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’expertesa en gènere 
a l’Institut Català de les Dones
250-00108/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 4, 27.04.2016, DSPC-C 99

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 27 d’abril de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’expertesa en gènere a l’Institut Català 
de les Dones (tram. 250-00108/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista i pel 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí (reg. 12814).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Definir, en el termini d’un any, els mèrits necessaris en coneixement, especia-

lització i experiència en polítiques de gènere per a optar a les places corresponents als 
llocs de treball de l’Institut Català de les Dones (ICD) més directament implicats en 
continguts, en polítiques i en la col·laboració transversal amb els altres departaments de 
la Generalitat i amb empreses públiques i privades, d’acord amb el que estableix la Llei 
17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes.

b) Sol·licitar a la Direcció General de Funció Pública, per mitjà d’una proposta de 
l’Institut Català de les Dones, que, mentre s’especialitzen les places, els llocs de treball 
siguin ocupats per experts, o bé que s’aprofiti el talent que hi ha actualment a l’Institut 
Català de les Dones, demanant una moratòria perquè els llocs de treball siguin ocupats 
per les persones que ja hi treballen i que tenen els coneixements necessaris per a exercir 
les tasques correctament.

c) Crear, a mitjà termini, un àmbit funcional d’igualtat de gènere, a través d’un acord 
de govern de conformitat amb la Direcció General de Funció Pública, que és l’òrgan 
competent per a acomplir els tràmits corresponents.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, Neus Lloveras i Massana; el president de la Comissió, 
Jean Castel Sucarrat
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1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2016, sobre les despeses 
de personal de la Universitat de Girona, corresponent al 2013
258-00005/11

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 185.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la presentació del Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
250-00133/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Cultura en la sessió 4, tinguda el 27.04.2016, DSPC-C 101.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del canvi climàtic
200-00001/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP JS (reg. 24140; 24175; 24185).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 03.05.2016 al 05.05.2016).
Finiment del termini: 06.05.2016; 12:00 h.

Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
200-00002/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 24141).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 03.05.2016 al 05.05.2016).
Finiment del termini: 06.05.2016; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
202-00001/11

PROPOSTES DE COMPAREIXENÇA D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS PRESENTADES 

PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 18.03.2016

GP CUP - CC
Proposta de compareixença de Pau Ortínez, en representació d’Aigua és Vida - Anoia 

(tram. 352-00062/11)
Proposta de compareixença de Míriam Planas, en representació d’Enginyers sense 

Fronteres (tram. 352-00063/11)
Proposta de compareixença de Miguel Gilabert, en representació d’Aigua és Vida 

Girona (tram. 352-00064/11)
Proposta de compareixença de Josep Raventós, regidor de l’Ajuntament de Molins 

de Rei (tram. 352-00065/11)
Proposta de compareixença de Moisès Subirana, assessor de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona (tram. 352-00066/11)
Proposta de compareixença de Francisco Rodríguez, en representació de la Taula de 

Terrassa (tram. 352-00067/11)
Proposta de compareixença de Joaquim Pérez, en representació d’Ecologistes en 

Acció (tram. 352-00068/11)
Proposta de compareixença d’Eloi Badia, regidor de l’Ajuntament de Barcelona 

(tram. 352-00069/11)
Proposta de compareixença de Fernando Urruticoechea, economista i interventor 

general municipal de l’Ajuntament d’Oriola (Baix Segura) (tram. 352-00070/11)
Proposta de compareixença de Daniel Boix, professor de la Universitat de Girona 

(tram. 352-00071/11)



BOPC 120
3 de maig de 2016

3.01.02. Proposicions de llei 14

Proposta de compareixença de Jordi Colomer i Missé, assessor tècnic de serveis 
(tram. 352-00072/11)

Proposta de compareixença d’Albert Testart, gerent del Consorci per a la Gestió 
d’Aigües de Catalunya (tram. 352-00073/11)

Proposta de compareixença de Joan Gaya, exgerent del Consorci per a la Gestió 
d’Aigües de Catalunya i comissionat d’Aigua a Terrassa (tram. 352-00074/11)

Proposta de compareixença d’Enrique Gómez, tècnic a Arenys de Munt (Maresme) 
(tram. 352-00075/11)

Proposta de compareixença d’Alfons Molons, president de GUSAM-Aigües d’Arenys 
(tram. 352-00076/11)

Proposta de compareixença de Jaume Solà, exdirector de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (tram. 352-00077/11)

Proposta de compareixença de Lluís Ridao, gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(tram. 352-00078/11)

Proposta de compareixença de Jordi Molist, cap de l’Àrea Abastament d’aigües de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (tram. 352-00079/11)

Proposta de compareixença d’Ermengol Gassiot, en representació de la Confedera-
ció General del Treball (tram. 352-00080/11)

Proposta de compareixença de Sergi Solà, president del Grup de Defensa del Ter 
(tram. 352-00081/11)

Proposta de compareixença de Marc Candela, batlle de Martorelles (Vallès Orien-
tal) (tram. 352-00082/11)

Proposta de compareixença de Jordi Delgado, regidor de Montornès del Vallès (Va-
llès Oriental) (tram. 352-00083/11)

Proposta de compareixença de Fabià Díaz-Cortés, regidor de Barberà del Vallès 
(Vallès Occidental) (tram. 352-00084/11)

Proposta de compareixença d’Alba Soria, en representació de COP - Compromís per 
Ripollet (tram. 352-00085/11)

Proposta de compareixença de Lluc V. Pelàez, batlle de Figaró-Montmany (Vallès 
Oriental) (tram. 352-00086/11)

Proposta de compareixença d’Hug March, investigador de la Universitat Oberta de 
Catalunya i del Grup d’aigua del Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya (tram. 
352-00087/11)

Proposta de compareixença de Jaime Morell, en representació de l’Associació Espa-
nyola d’Operadors Públics d’Abastiment i Sanejament (tram. 352-00088/11)

Proposta de compareixença de Luis Babiano, gerent de l’Associació Espanyola 
d’Operadors Públics d’Abastiment i Sanejament (tram. 352-00089/11)

Proposta de compareixença de Joan Arévalo, en representació de la Comunitat Mine-
ra Olesana, la Cooperativa de l’Aigua, d’Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) (tram. 
352-00090/11)

Proposta de compareixença de Pedro Rosselló, batlle de Manacor (Mallorca) i res-
ponsable de les àrees de Batllia i Medi Ambient (tram. 352-00091/11)

Proposta de compareixença de Francisco López, en representació de la Coordinado-
ra de l’Aigua de Xerès (tram. 352-00092/11)

Proposta de compareixença d’Emilio Pachon, gerent de Aguas del Huesna (tram. 
352-00093/11)

Proposta de compareixença de Bruno Nguyen, director d’operacions d’Eau de Paris 
(tram. 352-00094/11)

Proposta de compareixença d’Anne Le Strat, impulsora del projecte de remunicipa-
lització de París (tram. 352-00095/11)

Proposta de compareixença d’Abel Dumont, en representació d’Eau Secours 34 
(tram. 352-00096/11)

Proposta de compareixença de Dorothea Haerlin, en representació de Berliner Was-
serstich (tram. 352-00097/11)

Proposta de compareixença de Christa Hecht, gerent de Allianz der Öffentlichen 
Wasserwirtschaft, e.V. (tram. 352-00098/11)

Proposta de compareixença de David McDonald, professor de la Queen’s University 
Canada i codirector del Municipal Services Project (tram. 352-00099/11)
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Proposta de compareixença de Christophe Lime, en representació de France Eau 
Publique (tram. 352-00100/11)

Proposta de compareixença d’Antoni Sala, exgerent d’Aigües Ter Llobregat (tram. 
352-00101/11)

GP C’S
Proposta de compareixença de Joan Pinyol Ribas, director de Medi Ambient de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona i exgerent de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(tram. 352-00102/11)
Proposta de compareixença de Diego Moxó Güell, gerent de l’Agència Catalana de 

l’Aigua (tram. 352-00103/11)
Proposta de compareixença de José Miguel Diéguez, exdirector d’Explotació de 

l’Agència Catalana de l’Aigua (tram. 352-00104/11)
Proposta de compareixença de Pau Villòria, secretari general de Cultura i ex-secre-

tari general de Territori (tram. 352-00105/11)
Proposta de compareixença d’una representació de la plataforma Aigua és Vida 

(tram. 352-00106/11)
Proposta de compareixença de Toni Martos, en representació de la Consultoria Efial 

(tram. 352-00107/11)

GP PPC
Proposta de compareixença de Lluís Miquel Recoder i Miralles, exconseller de Ter-

ritori i Sostenibilitat (tram. 352-00136/11)
Proposta de compareixença de Juan Antonio Gallo Sallent, president del Tribunal 

Català de Contractes del Sector Públic (tram. 352-00137/11)
Proposta de compareixença de Josep Antoni Rosell, exdirector d’Infraestructures de 

la Generalitat (tram. 352-00138/11)
Proposta de compareixença d’Albert Farreras, cap de la Divisió d’Obres Hidràuli-

ques d’Infraestructures de la Generalitat (tram. 352-00139/11)
Proposta de compareixença d’una representació d’Acciona (tram. 352-00140/11)
Proposta de compareixença d’una representació de la Societat General d’Aigües de 

Barcelona (tram. 352-00141/11)
Proposta de compareixença de Pau Villòria Sistach, ex-secretari general de Territori 

i Sostenibilitat (tram. 352-00142/11)

GP CSP
Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l’Oficina Anti-

frau de Catalunya (tram. 352-00143/11)
Proposta de compareixença de Joan Gaya, gerent del Consorci per a la Gestió d’Ai-

gües de Catalunya i exregidor de l’Ajuntament de Girona (tram. 352-00144/11)
Proposta de compareixença de Quim Pérez, portaveu de la plataforma Aigua és 

Vida (tram. 352-00145/11)
Proposta de compareixença de Moisès Sobirana, conseller de l’empresa mixta Ai-

gües de Barcelona - Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua 
(tram. 352-00146/11)

Proposta de compareixença de Jaume Solà, exdirector de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua i expresident d’Aigües Ter Llobregat (tram. 352-00147/11)

Proposta de compareixença d’Antoni Sala, exgerent d’Aigües Ter Llobregat (tram. 
352-00148/11)

Proposta de compareixença de Janet Sanz, vicepresidenta de Medi Ambient de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (tram. 352-00149/11)

Proposta de compareixença de Sergi Alegre, regidor de l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat i responsable de l’Empresa Municipal d’Aigües (tram. 352-00150/11)

Proposta de compareixença de José Montero, alcalde de Montornès del Vallès (tram. 
352-00151/11)
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GP JS
Proposta de compareixença d’una representació de la plataforma Aigua és Vida 

(tram. 352-00152/11)
Proposta de compareixença de Pablo Herrez, director de l’Assessoria Jurídica de 

l’Agència Catalana de l’Aigua (tram. 352-00153/11)

GP (SOC)
Proposta de compareixença de Josep Puxeu, exsecretari d’Estat d’Agricultura i Medi 

Ambient (tram. 352-00154/11)
Proposta de compareixença de Xavier Amorós, gerent del Clúster Català de l’Aigua 

(tram. 352-00155/11)
Proposta de compareixença de Joan Gaya, gerent del Consorci per a la Gestió d’Ai-

gües de Catalunya (tram. 352-00156/11)
Proposta de compareixença de Joaquim Tornos, catedràtic de dret administratiu de 

la Universitat de Barcelona (tram. 352-00157/11)
Proposta de compareixença de José María Gimeno Feliu, director de l’Observatori 

de Contractació Pública (tram. 352-00158/11)
Proposta de compareixença de Luís Babiano, gerent de l’Associació Espanyola 

d’Operadors Públics d’Abastament i Sanejament (tram. 352-00159/11)
Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres (tram. 352-

00160/11)
Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors 

(tram. 352-00161/11)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES COMPAREIXENCES PROPOSADES

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 13.04.2016, DSPC-C 85

Compareixences d’organitzacions i grups socials acordades 
Compareixença de Míriam Planas, en representació d’Enginyers sense Fronteres, 

(tram. 353-00069/11)
Compareixença de Francisco Rodríguez, en representació de la Taula de Terrassa, 

(tram. 353-00070/11)
Compareixença d’Eloi Badia, regidor de l’Ajuntament de Barcelona (tram. 353-

00071/11)
Compareixença de Fernando Urruticoechea, economista i interventor general muni-

cipal de l’Ajuntament d’Oriola (Baix Segura) (tram. 353-00072/11)
Compareixença de Jordi Colomer i Missé, assessor tècnic de serveis (tram. 353-

00073/11)
Compareixença de Jaume Solà, exdirector de l’Agència Catalana de l’Aigua (tram. 

353-00074/11)
Compareixença de Lluc V. Pelàez, exbatlle de Figaró-Montmany (Vallès Oriental) 

(tram. 353-00075/11)
Compareixença d’Hug March, investigador de la Universitat Oberta de Catalunya i 

del grup d’aigua del Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya (tram. 353-00076/11)
Compareixença de Luis Babiano, gerent de l’Associació Espanyola d’Operadors Pú-

blics d’Abastiment i Sanejament (tram. 353-00077/11)
Compareixença d’Anne Le Strat, impulsora del projecte de remunicipalització de 

París (tram. 353-00078/11)
Compareixença de Dorothea Haerlin, en representació de Berliner Wasserstich 

(tram. 353-00079/11)
Compareixença de Pau Villòria Sistach, ex-secretari general de Territori i Sostenibi-

litat (tram. 353-00080/11)
Compareixença d’una representació de la plataforma Aigua és Vida (tram. 353-

00081/11)
Compareixença de Lluís Miquel Recoder i Miralles, exconseller de Territori i Soste-

nibilitat (tram. 353-00082/11)
Compareixença d’una representació d’Acciona (tram. 353-00083/11)
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Compareixença de Joan Gaya, gerent del Consorci per a la Gestió d’Aigües de Cata-
lunya (tram. 353-00084/11)

Compareixença d’Antoni Sala, exgerent d’Aigües Ter Llobregat (tram. 353-00085/11)
Compareixença de Sergi Alegre, regidor de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i res-

ponsable de l’Empresa Municipal d’Aigües (tram. 353-00086/11)
Compareixença de José Montero, alcalde de Montornès del Vallès (tram. 353-

00087/11)
Compareixença de Pablo Herrez, director de l’Assessoria Jurídica de l’Agència Ca-

talana de l’Aigua (tram. 353-00088/11)
Compareixença d’una representació de Comissions Obreres (tram. 353-00089/11)
Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors (tram. 353-

00090/11)

Propostes de compareixença d’organitzacions i grups socials rebutjades
Proposta de compareixença de Juan Antonio Gallo Sallent, president del Tribunal 

Català de Contractes del Sector Públic (tram. 352-00137/11)
Proposta de compareixença de Josep Antoni Rosell, exdirector d’Infraestructures de 

la Generalitat (tram. 352-00138/11)
Proposta de compareixença d’Albert Farreras, cap de la Divisió d’Obres Hidràuli-

ques d’Infraestructures de la Generalitat (tram. 352-00139/11)
Proposta de compareixença d’una representació de la Societat General d’Aigües de 

Barcelona (tram. 352-00141/11)
Proposta de compareixença de Josep Puxeu, exsecretari d’Estat d’Agricultura i Medi 

Ambient (tram. 352-00154/11)
Proposta de compareixença de Joaquim Tornos, catedràtic de dret administratiu de 

la Universitat de Barcelona (tram. 352-00157/11)

Propostes de compareixença d’organitzacions i grups socials retirades
Proposta de compareixença de Pau Ortínez, en representació d’Aigua és Vida - Ano-

ia (tram. 352-00062/11)
Proposta de compareixença de Miguel Gilabert, en representació d’Aigua és Vida 

Girona (tram. 352-00064/11)
Proposta de compareixença de Josep Raventós, regidor de l’Ajuntament de Molins 

de Rei (tram. 352-00065/11)
Proposta de compareixença de Moisès Subirana, assessor de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona (tram. 352-00066/11)
Proposta de compareixença de Joaquim Pérez, en representació d’Ecologistes en 

Acció (tram. 352-00068/11)
Proposta de compareixença de Daniel Boix, professor de la Universitat de Girona 

(tram. 352-00071/11)
Proposta de compareixença d’Albert Testart, gerent del Consorci per a la Gestió 

d’Aigües de Catalunya (tram. 352-00073/11)
Proposta de compareixença de Joan Gaya, exgerent del Consorci per a la Gestió 

d’Aigües de Catalunya i comissionat d’Aigua a Terrassa (tram. 352-00074/11)
Proposta de compareixença d’Enrique Gómez, tècnic a Arenys de Munt (Maresme) 

(tram. 352-00075/11)
Proposta de compareixença d’Alfons Molons, president de GUSAM-Aigües 

d’Arenys (tram. 352-00076/11)
Proposta de compareixença de Lluís Ridao, gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua 

(tram. 352-00078/11)
Proposta de compareixença de Jordi Molist, cap de l’Àrea Abastament d’aigües de 

l’Agència Catalana de l’Aigua (tram. 352-00079/11)
Proposta de compareixença d’Ermengol Gassiot, en representació de la Confedera-

ció General del Treball (tram. 352-00080/11)
Proposta de compareixença de Sergi Solà, president del Grup de Defensa del Ter 

(tram. 352-00081/11)
Proposta de compareixença de Marc Candela, batlle de Martorelles (Vallès Orien-

tal) (tram. 352-00082/11)
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Proposta de compareixença de Jordi Delgado, regidor de Montornès del Vallès (Va-
llès Oriental) (tram. 352-00083/11)

Proposta de compareixença de Fabià Díaz-Cortés, regidor de Barberà del Vallès 
(Vallès Occidental) (tram. 352-00084/11)

Proposta de compareixença d’Alba Soria, en representació de COP - Compromís per 
Ripollet (tram. 352-00085/11)

Proposta de compareixença de Jaime Morell, en representació de l’Associació Espa-
nyola d’Operadors Públics d’Abastiment i Sanejament (tram. 352-00088/11)

Proposta de compareixença de Joan Arévalo, en representació de la Comunitat 
Minera Olesana, la Cooperativa de l’Aigua, d’Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) 
(tram. 352-00090/11)

Proposta de compareixença de Pedro Rosselló, batlle de Manacor (Mallorca) i res-
ponsable de les àrees de Batllia i Medi Ambient (tram. 352-00091/11)

Proposta de compareixença de Francisco López, en representació de la Coordinado-
ra de l’Aigua de Xerès (tram. 352-00092/11)

Proposta de compareixença d’Emilio Pachon, gerent de Aguas del Huesna 
(tram. 352-00093/11)
Proposta de compareixença de Bruno Nguyen, director d’operacions d’Eau de Paris 

(tram. 352-00094/11)
Proposta de compareixença d’Abel Dumont, en representació d’Eau Secours 34 

(tram. 352-00096/11)
Proposta de compareixença de Christa Hecht, gerent de Allianz der Öffentlichen 

Wasserwirtschaft, e.V. (tram. 352-00098/11)
Proposta de compareixença de David McDonald, professor de la Queen’s University 

Canada i codirector del Municipal Services Project (tram. 352-00099/11)
Proposta de compareixença de Christophe Lime, en representació de France Eau 

Publique (tram. 352-00100/11)
Proposta de compareixença d’Antoni Sala, exgerent d’Aigües Ter Llobregat (tram. 

352-00101/11)
Proposta de compareixença de Joan Pinyol Ribas, director de Medi Ambient de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona i exgerent de l’Agència Catalana de l’Aigua (tram. 
352-00102/11)

Proposta de compareixença de Diego Moxó Güell, gerent de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (tram. 352-00103/11)

Proposta de compareixença de José Miguel Diéguez, exdirector d’Explotació de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (tram. 352-00104/11)

Proposta de compareixença de Toni Martos, en representació de la Consultoria Efial 
(tram. 352-00107/11)

Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l’Oficina Anti-
frau de Catalunya (tram. 352-00143/11)

Proposta de compareixença de Moisès Sobirana, conseller de l’empresa mixta Ai-
gües de Barcelona - Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua 
(tram. 352-00146/11)

Proposta de compareixença de Janet Sanz, vicepresidenta de Medi Ambient de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (tram. 352-00149/11)

Proposta de compareixença de Xavier Amorós, gerent del Clúster Català de l’Aigua 
(tram. 352-00155/11)

Proposta de compareixença de José María Gimeno Feliu, director de l’Observatori 
de Contractació Pública (tram. 352-00158/11)



BOPC 120
3 de maig de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 19 

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els processos de tràmit de la renda mínima 
d’inserció
250-00245/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23783 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 28.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23783)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació de refosa en un únic punt: 

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a enviar un informe 
que contingui com a mínim el número de persones que han renunciat a accions vincu-
lades al tràmit de la Renda Mínima d’Inserció en conseqüència d’una informació errò-
nia en tramitar una nova sol·licitud abans de que sigui resolta contra la denegació de la 
prestació des de l’1 de gener de 2015.»

Proposta de resolució sobre el reallotjament d’una part del veïnat del barri 
de la Trinitat Vella, de Barcelona
250-00266/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24760; 25302).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les necessitats educatives de Lleida
250-00267/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24761; 25303).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment dels recursos necessaris a la 
Corporació Sanitària Parc Taulí per a absorbir l’activitat que es derivava a 
centres privats
250-00268/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24762; 25304).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la convocatòria de places docents
250-00269/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 24763).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’autopista C-31 al pas per Badalona
250-00270/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24764; 25305).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les ingerències culturals
250-00271/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 24765).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’ús de les pistoles elèctriques
250-00272/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24766; 25306).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la defensa d’un model de Sistema 
d’Emergències Mèdiques digne
250-00273/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24767; 25307).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els menjadors escolars i els alumnes amb 
trastorn de l’espectre autista
250-00274/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 24768).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’atenció als afectats per esclerosi lateral 
amiotròfica
250-00275/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 24769).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el tractament de dades personals
250-00276/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24770; 25308).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una bústia ciutadana com a eina 
de transparència
250-00277/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24771; 25309).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Centre Logístic del Baix Penedès
250-00278/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24772; 25310).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla d’industrialització de les 
Terres de l’Ebre
250-00279/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24773; 25311).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la Llar Residència Les Roquetes, al Garraf
250-00280/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24774; 25312).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el port fluvial de Sant Jaume d’Enveja
250-00281/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24776; 25313).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la carretera 152-a al pas per Granollers
250-00282/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24775; 25314).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els recursos sanitaris de Girona
250-00283/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24777; 25315).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una llei de caça
250-00284/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24778; 25316).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el deute de la Generalitat amb els ajuntaments 
per polítiques socials
250-00285/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24779; 25317).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un hospital comarcal a 
Tàrrega
250-00286/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24780; 25318).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 22/2009, 
d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals
250-00287/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24781; 25319).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el servei sanitari urgent als barris de 
Vallvidrera, Tibidabo i les Planes, de Barcelona
250-00288/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24782; 25320).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el control de la població de conills i senglars 
a l’horta de Lleida
250-00289/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24783; 25321).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia d’alta tensió de la 
urbanització El Pinar, de Reus
250-00290/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24784; 25322).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció del carril VAO entre Blanes i 
Lloret de Mar
250-00291/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24785; 25323).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les retallades dels ajuts del 2014 a les zones 
de muntanya i desfavorides
250-00292/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 24786).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2016; 12:00 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies amb la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les 
informacions aparegudes a la premsa amb relació al coneixement del 
català com a requisit per a accedir a la prestació de la renda mínima 
d’inserció
354-00029/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 4 de la Comissió de Treball, tinguda el 28.04.2016, DSPC-C 104.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Empresa i Competitivitat 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la 
situació de la indústria del clor i l’afectació del sector químic
356-00101/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Munell i Garcia, del GP JS, Joan García González, del GP C’s, Jordi 
Terrades i Santacreu, del GP SOC, Marc Vidal i Pou, del GP CSP, Alejandro Fernández 
Álvarez, del GP PPC, Albert Botran i Pahissa, del GP CUP-CC (reg. 19358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 07.04.2016.

Sol·licitud de compareixença de Marina V. Mikaelian i Antonio Estarás 
Amer, en representació de l’Associació Russo-catalana, davant la Comissió 
de Cultura perquè informin sobre la celebració del Festival Internacional 
Paramusical
356-00110/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la ses-
sió 4, tinguda el 27.04.2016, DSPC-C 101.

Sol·licitud de compareixença de Raimon Masllorens i de Montserrat Bou, 
en representació de l’Associació de Productors Audiovisuals, davant la 
Comissió de Cultura perquè informin sobre el Pla nacional de l’audiovisual
356-00114/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la ses-
sió 4, tinguda el 27.04.2016, DSPC-C 101.
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Sol·licitud de compareixença de Rosa Batalla, directora de l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes, davant la Comissió de Treball perquè informi 
sobre l’estat de les loteries i els jocs d’atzar
356-00116/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, en la ses-
sió 4, tinguda el 28.04.2016, DSPC-C 104.

Sol·licitud de compareixença del secretari general de Treball, Afers Socials 
i Famílies davant la Comissió de Treball perquè expliqui la situació del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
356-00125/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 4 de la Comissió de Treball, tinguda el 28.04.2016, DSPC-C 104.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coordinadora 
Catalana per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura davant la Comissió 
d’Interior perquè presenti les conclusions de l’informe «L’aïllament 
penitenciari a Catalunya des d’una mirada de defensa dels drets humans»
356-00144/11

SOL·LICITUD

Presentació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP (reg. 24377).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 29.04.2016.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infraestructures i Mobilitat 
davant la Comissió de Territori perquè informi sobre les polítiques dels 
serveis de transports
356-00152/11

SOL·LICITUD

Presentació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s (reg. 25475).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 02.05.2016.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença del secretari general del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies davant la Comissió de Treball per a informar sobre les 
noves obligacions bàsiques per a accedir a la renda mínima d’inserció
357-00026/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió de Treball, tinguda el 28.04.2016, 
DSPC-C 104.
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Compareixença de Mercè Garau, directora del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, davant la Comissió de Treball per a informar sobre la situació 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
357-00028/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió de Treball, tinguda el 28.04.2016, 
DSPC-C 104.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 4567/2015, interposat pel president del 
Govern de l’Estat contra el capítol I de la Llei 15/2014, del 4 de desembre, 
de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector audiovisual 
i la difusió cultural digital
381-00013/10

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA SUSPENSIÓ

Reg. 695/10 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.12.2015

Auto 
Pleno. Auto 196/2015, de 18 de noviembre de 2015
Volver al listado
Auto: 196/2015
Fecha: 18/11/2015
Sala: Pleno
Magistrados: Excms. Srs. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Adela 

Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernan-
do Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, 
don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo 
Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez

Núm. registro: 4567-2015
Asunto: Recurso de inconstitucionalidad 4567-2015
Fallo: Levantar la suspensión del capítulo I de la Ley del Parlamento de Cataluña 

15/2014, de 4 de diciembre, del impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de 
los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector y 
de la difusión de la cultura digital.

Auto

Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 28 de julio 

de 2015, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpuso re-
curso de inconstitucionalidad contra el capítulo I de la Ley del Parlamento de Cataluña 
15/2014, de 4 de diciembre, del impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de 
los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector y 
de la difusión de la cultura digital. La citada Ley 15/2014 se publicó en el «Diario Ofi-
cial de la Generalitat de Cataluña» núm. 6767, de 10 de diciembre de 2014.

En esencia, el Abogado del Estado sostiene que el impuesto sobre la provisión de 
contenidos por parte de los prestadores del servicio de comunicaciones electrónicas 
creado y regulado por el capítulo I de la Ley recurrida, coincide, en el sentido del art. 
6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades 
autónomas (LOFCA), con el impuesto sobre el valor añadido regulado por la Ley esta-
tal 37/1992, de 28 de diciembre. El «hecho imponible» (art. 6.2 LOFCA) del impuesto 
autonómico es, para él, idéntico al previsto en la citada Ley 37/1992, y consiste en la 
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prestación de servicios de telecomunicación y la prestación de servicios por vía electró-
nica incluidos como tal hecho imponible en el art. 69.3, apartados 3 y 4, de la ley estatal.

El Abogado del Estado invocó el art. 161.2 CE, en relación con el art. 30 LOTC, a 
fin de que se produjese la suspensión del inciso del precepto de la Ley recurrida.

2. El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de septiembre de 
2015, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, dar traslado de la de-
manda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, así como 
al Gobierno y al Parlamento de Cataluña, por conducto de sus Presidentes, al objeto 
de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las ale-
gaciones que estimaren convenientes. Asimismo, se acordó tener por invocado el art. 
161.2 CE, lo que, conforme dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigen-
cia y aplicación de la Ley impugnada desde la fecha de interposición del recurso para 
las partes del proceso –28 de julio de 2015– y desde el día en que aparezca publicada la 
suspensión en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros. Por último, también se 
ordenó publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» (publicación 
que tuvo lugar el 16 de septiembre de 2015) y en el «Diari Oficial de Generalitat de Ca-
talunya».

3. Por sendos escritos registrados en el Tribunal Constitucional el 23 y 24 de sep-
tiembre de 2015, el Presidente del Senado y el Presidente del Congreso de los Diputados 
comunicaron que, por acuerdo de la Mesa de sus respectivas Cámaras, se había acorda-
do darse por personadas en este procedimiento y ofrecer su colaboración a los efectos 
del art. 88.1 LOTC.

4. La Abogada de la Generalitat de Cataluña, por escrito registrado en este Tribu-
nal el 6 de octubre de 2015, en representación y defensa del Gobierno de la Generalitat, 
formuló alegaciones solicitando la desestimación del recurso de inconstitucionalidad. 
Asimismo, solicitó por otrosí el levantamiento inmediato, antes del transcurso del pla-
zo de cinco meses, de la suspensión acordada. Recuerda que es doctrina consolidada de 
este Tribunal que el plazo de cinco meses previsto en el art. 161.2 CE opera como límite 
máximo para ratificar o levantar la suspensión, pero que se incluye entre las potestades 
del Tribunal Constitucional la de pronunciarse al respecto antes del transcurso de esos 
cinco meses, y expone luego una consideraciones de carácter general sobre los criterios 
a los que, a su juicio, debe atender este Tribunal para adoptar esa decisión, que son la 
presunción de legitimidad de las normas, la ponderación de los intereses en presencia, 
tanto el general y público como los particulares o privados de terceras personas afecta-
das, y la existencia de perjuicios de imposible o difícil reparación que puede producir la 
suspensión de la norma.

Adentrándose ya en el concreto caso de la Ley 15/2014, argumenta que la aplicación 
del impuesto autonómico no causaría perjuicios de interés general en cuanto no perju-
dicaría la correcta aplicación del impuesto estatal. El importe del impuesto autonómico, 
añade, no forma parte de los elementos de la base imponible del IVA definidos en el art. 
87 de la ley del impuesto estatal. Por lo tanto, éste seguiría devengándose sin interferen-
cia alguna del impuesto autonómico. Además, recuerda que el art. 6 de la Ley 15/2014 
impide a los prestadores del servicio, sujetos pasivos del impuesto a título de sustitutos 
del contribuyente, repercutir ese impuesto sobre las personas físicas o jurídicas que ten-
gan contratado el servicio.

Además, los perjuicios causados a los operadores en el hipotético caso de que este 
Tribunal Constitucional declarase la nulidad del impuesto serían solamente económi-
cos, y no habría ninguna dificultad en proceder a la devolución, al tratarse de un im-
puesto que únicamente deben liquidar un número reducido y claramente limitado de su-
jetos. De hecho, sostiene, solo 16 prestadores del servicio se han visto afectados por este 
impuesto y han presentado la autoliquidación correspondiente. Y no solo es reducido 
el número de operadores afectados; también es muy reducido el importe del impuesto 
en relación con el volumen de negocios de esas entidades afectadas. Así que según sus 
cálculos basados en las autoliquidaciones presentadas hasta la fecha, las cantidades que 
deben autoliquidarse en cada periodo impositivo, que se corresponde con un mes, no se 
prevé que superen la cifra global de 1.061.770,71 €, mientras que según la información 
publicada por la Comisión Nacional del Mercado y las Comunicaciones, los ingresos 
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por servicios de internet de banda ancha fija y móvil obtenido por los operadores fue de 
6.425,65 millones de euros.

Esa doble condición de reducido número de afectados y reducido impacto de las 
cantidades autoliquidadas en relación con el volumen de negocios de las operadoras 
debe conducir, en opinión de la Abogada de la Generalitat, y en aplicación de la doctri-
na contenida en los AATC 417/1997, 173/2002 y 123/2013, al levantamiento de la sus-
pensión.

Frente a todo ello, el mantenimiento de la medida cautelar ocasionaría graves per-
juicios a la hacienda pública de la Generalitat de Cataluña, puesto que implicaría una 
disminución de sus ingresos. Unos ingresos que además tienen un destino específico, ya 
que se destinan al fomento de la industria audiovisual de Cataluña y a la difusión de la 
cultura digital, según la propia Ley del impuesto, lo que entronca con las competencias 
que ostenta la comunidad autónoma en materia de cultura de acuerdo con el art. 127 de 
su Estatuto de Autonomía.

5. Por escrito registrado en este Tribunal el 7 de octubre de 2015, el Letrado del 
Parlament de Cataluña, en la representación que ostenta, compareció en el proceso y 
formuló alegaciones interesando la desestimación del recurso de inconstitucionalidad. 
Igualmente solicitó por otrosí el levantamiento inmediato de la citada suspensión, sin 
dejar transcurrir el plazo de cinco meses previsto en el art. 161.2 CE.

El Letrado del Parlament de Cataluña insiste en la naturaleza excepcional de la sus-
pensión de la vigencia y aplicación de las leyes, derivada de la presunción de constitu-
cionalidad de las mismas, consecuencia a su vez del principio democrático. Y subraya 
también la necesidad de que sea el Gobierno quien aporte los razonamientos y pruebas 
que permitan justificar la suspensión, según doctrina de este Tribunal.

Entrando ya en el concreto caso de la Ley 15/2014 recurrida, considera que única-
mente se producirían daños reales y perjuicios irreparables si se mantiene la suspen-
sión; no, por el contrario, si se alza la medida. El impuesto recurrido viene a aumentar 
las fuentes de ingresos de la Generalitat de Cataluña, y en el actual contexto de crisis y 
consolidación fiscal, mantener la suspensión implicaría comprometer los compromisos 
financieros de Cataluña y del conjunto del Reino de España con relación a los umbra-
les de déficit fijados en el marco europeo. En este sentido, recuerda que actualmente la 
estabilidad presupuestaria es un imperativo constitucional tras la reforma del art. 135 
CE, y que el mantenimiento de la suspensión impediría a la comunidad autónoma al-
canzar ese objetivo.

6. El Pleno, por providencia de 9 de octubre de 2015, acordó incorporar a los utos 
los escritos presentados por la Abogada de la Generalitat y el Letrado del Parlament de 
Cataluña y, atendida la solicitud de levantamiento inmediato de la suspensión acordada 
contenida en esos escritos, otorgar al Abogado del Estado un plazo de cinco días para 
que expusiera lo que estimara procedente acerca del mantenimiento o levantamiento de 
la suspensión.

7. El Abogado del Estado, por escrito registrado en este Tribunal el 21 de octubre de 
2015, formuló sus alegaciones. En su opinión, de acuerdo con la jurisprudencia consti-
tucional recaída en este tipo de incidentes, debe mantenerse la suspensión del inciso del 
precepto impugnado. A su juicio, el levantamiento de la suspensión produciría quebran-
tos tanto al interés general, en la medida en que la vigencia del impuesto afectaría nega-
tivamente al despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de nueva genera-
ción, con la consiguiente pérdida de crecimiento económico y competitividad, como al 
interés particular o privado, en la medida en que supondría una detracción de recursos a 
los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas en Cataluña que perjudica-
ría su capacidad de inversión. Justifica todo ello por referencia al informe emitido por la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información que 
acompaña a su escrito de alegaciones.

En relación con el primer perjuicio alegado, y según se manifiesta en el citado infor-
me, recuerda que el pasado día 31 de marzo de 2015 ha finalizado de forma satisfactoria 
el proceso de liberación de la banda de frecuencias radioeléctricas de 790 a 862 MHz 
exigida por la normativa comunitaria, de modo que esas frecuencias, utilizadas hasta 
entonces para el servicio de radiodifusión televisiva, han pasado a estar destinadas a la 
prestación de nuevos servicios de comunicaciones electrónicas, que son considerados 
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clave para la recuperación económica. Pero para que las ventajas del despliegue de las 
nuevas redes se materialicen, los operadores de comunicaciones electrónicas deben rea-
lizar importantes inversiones. Unas inversiones que dificulta el impuesto autonómico 
recurrido. Además, y en este mismo orden de perjuicios al interés general, el impuesto 
autonómico ocasionaría, siempre según el citado informe de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, una distorsión del mercado 
de las comunicaciones electrónicas en cuanto no todos los operadores se encuentran en 
la misma situación de acceso al crédito, resultando especialmente complejo para los de 
menor tamaño acceder a la financiación externa. Finalmente, y aun dentro de la pon-
deración del interés general afectado, el impuesto autonómico provocaría también una 
clara distorsión al principio de unidad de mercado, pues para los operadores todo usua-
rio en Cataluña representaría un gasto no repercutible, mientras que no lo sería en el 
resto del territorio nacional.

Finalmente, en cuanto a los intereses particulares afectados, y según se acredita en 
el informe de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, el alzamiento de la suspensión y la consiguiente aplicación del impues-
to recurrido ocasionaría a los operadores una detracción de 24.240.000 € anuales, de 
acuerdo con el número de usuarios de banda ancha fija y móvil en Cataluña, que as-
ciende a 8.080.000, multiplicado por la cuota tributaria, que es de 0,25 € por contrato 
de servicio.

Frente a ello, termina el Abogado del Estado, el perjuicio que se produce según los 
letrados de la Generalitat y del Parlament de Cataluña, representado por la pérdida de 
ingresos para la comunidad autónoma, ni se ha acreditado a través de informe alguno, 
ni es comparable, para él, con las disfunciones que crea el impuesto en el sector de las 
telecomunicaciones, según ya se ha alegado.

Fundamentos jurídicos
1. El objeto de la presente resolución consiste en determinar si procede levantar o 

mantener la suspensión del capítulo I de la Ley del Parlamento de Cataluña 15/2014, de 
4 de diciembre, del impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de los prestado-
res de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector y de la difusión 
de la cultura digital, que se encuentra suspendido en su aplicación como consecuencia 
de la invocación del art. 161.2 CE por el Presidente del Gobierno en su escrito de inter-
posición del recurso de inconstitucionalidad.

En su recurso, el Abogado del Estado considera que el impuesto regulado en ese ca-
pítulo de la Ley, que contiene los artículos 1 a 13, es inconstitucional por incurrir en la 
prohibición contenida en el art. 6.2 de la Ley Orgánica de financiación de las Comuni-
dades Autónomas (LOFCA) al gravar un «hecho imponible» ya gravado por el Estado. 
Así, considera que «la disponibilidad del servicio de acceso a contenidos existentes en 
redes de comunicaciones electrónicas mediante la contratación con un operador de ser-
vicios», que es el hecho imponible gravado por el impuesto autonómico según el art. 3.1 
de la Ley recurrida, coincide con la prestación de «servicios de telecomunicación» y 
con los «servicios prestador por vía electrónica» definidos como hechos imponibles del 
impuesto sobre el valor añadido en los arts. 4 y 69.3, apartados 3 y 4, de la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre.

2. Expuestos los términos del recurso de inconstitucionalidad, cuyo contenido no 
compete resolver en este momento procesal, hemos de centrarnos en la cuestión de si 
procede o no procede levantar la suspensión de vigencia de las disposiciones impugna-
das por el Estado, tal y como han solicitado las representaciones de la Generalitat y del 
Parlament de Cataluña. La solicitud de levantamiento anticipado de la suspensión sin 
esperar al transcurso de los cinco meses previstos en el art. 161.2 CE resulta viable pro-
cesalmente, pues, conforme a nuestra doctrina, los cinco meses a los que hace referen-
cia el citado precepto constitucional son, precisamente, el límite máximo inicialmente 
previsto para la suspensión, incluyéndose entre las potestades de este Tribunal la de ra-
tificar o levantar la suspensión dentro de ese plazo (por todos, ATC 88/2013, de 23 de 
abril, FJ 2, y los allí citados).

Sobre este tipo de incidentes de suspensión es reiterada nuestra doctrina según la 
cual para su resolución es necesario ponderar, de un lado, los intereses que se encuen-



BOPC 120
3 de maig de 2016

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 31 

tran concernidos, tanto el general y público como, en su caso, el particular o privado 
de las personas afectadas y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que 
puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Esta valoración 
debe efectuarse mediante el estricto examen de las situaciones de hecho creadas y al 
margen de la viabilidad de las pretensiones que se formulan en la demanda. En este sen-
tido, ha de recordarse que el mantenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno, 
a quien se debe la iniciativa, no sólo invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino 
que es igualmente necesario demostrar o, al menos, razonar consistentemente su proce-
dencia y la imposible o difícil reparación de los mismos, ya que debe partirse en prin-
cipio de la existencia de una presunción de constitucionalidad a favor de las normas o 
actos objeto de conflicto (así, entre otros muchos, AATC 157/2013, de 11 de julio, FJ 2; 
y 67/2015, de 14 de abril, FJ 1).

3. Así pues, de lo que se trata en este incidente es de dilucidar si los perjuicios que 
ha alegado el Abogado del Estado tienen la gravedad y la consistencia necesarias como 
para prevalecer sobre la presunción de constitucionalidad de la Ley catalana impugnada.

Los concretos perjuicios que se derivarían, según el Abogado del Estado, del levan-
tamiento de la suspensión han quedado detallados en el apartado de los antecedentes. 
Resumidamente, la representación del recurrente alega que la vigencia del impuesto 
detraería más de 24 millones de euros cada año a los prestadores de servicios de comu-
nicaciones electrónicas (perjuicio al interés particular), lo que a su vez dificultaría la in-
versión de los operadores necesaria para el despliegue de las redes de comunicaciones 
electrónicas de nueva generación, que el Gobierno considera «clave» para la recupera-
ción económica y para el crecimiento de la competitividad y del empleo en nuestra eco-
nomía (quebranto para el interés general), además de distorsionar el principio de unidad 
de mercado.

a) Por lo que respecta al primero de los perjuicios alegados, el particular o privado 
de los prestadores del servicio, que se vería damnificado o afectado por el gasto o la 
disminución de ingresos que para esos operadores representa el impuesto autonómico 
creado, este Tribunal ha valorado en ocasiones anteriores que «el reducido número de 
afectados por el tributo autonómico permite que, en caso de una eventual futura decla-
ración de inconstitucionalidad de la norma legal impugnada, sea fácil la identificación 
de los afectados y la devolución del impuesto recaudado, razón por la cual las cargas y 
molestias que las operaciones de devolución pudieran producir respecto a los intereses 
particulares de las empresas afectadas deben ceder ante los más graves perjuicios que 
para los intereses generales de la Hacienda de la Comunidad Autónoma tendría la mer-
ma de los ingresos presupuestados» (AATC 173/2002, de 1 de octubre, FJ 3; 123/2013, 
de 21 de mayo, FJ 6; y 154/2013, de 9 de julio, FJ 5), mientras que por el contrario, 
cuando el número de sujetos afectados por una medida tributaria tiene «carácter ma-
sivo», el carácter excesivamente oneroso de las cargas, molestias y costes que, en su 
caso, conllevarían las operaciones de devolución de las cantidades ya ingresadas, tanto 
para los sujetos afectados como para la propia Administración autonómica, sí pueden 
justificar la suspensión de la norma impugnada [ATC 142/2013, de 4 de junio, FJ 3 c), y 
122/2013, de 21 de mayo, FJ 5 b)].

Como en este caso, y según ha alegado la Generalitat de Cataluña, en una informa-
ción no cuestionada por el Abogado del Estado, son solo dieciséis los sujetos afectados 
por el impuesto autonómico creado, y además estos operadores no pueden exigir a sus 
clientes, usuarios del servicio, el importe de las obligaciones tributarias satisfechas se-
gún expresamente prevé el art. 6.3 de la Ley recurrida (circunstancia que también he-
mos valorado en el citado ATC 173/2002, FJ 3), este primer perjuicio no puede justifi-
car el mantenimiento de la suspensión.

b) En cuanto al segundo, que atañe a los intereses generales en la medida en que 
ese quebranto económico ocasionado a los prestadores de servicios de comunicaciones 
electrónicas dificultaría el despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de 
nueva generación, que debe realizarse según la normativa del sector mediante inversio-
nes de los propios operadores, hemos de efectuar dos precisiones.

La primera, que la reducción de las inversiones de los operadores en esta concreta 
partida (despliegue de redes) y su relación de causalidad con el impuesto autonómico 
creado constituye una mera hipótesis no contrastada. No es irrelevante a estos efectos 
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recordar el dato aportado por la Abogada de la Generalitat de Cataluña y extraído, dice, 
de la información facilitada por la Comisión Nacional de los Mercados y de las Comu-
nicaciones, extremo que no ha cuestionado el Abogado del Estado. Según esa informa-
ción oficial los ingresos obtenidos por los operadores solo por servicios de internet de 
banda ancha fija y móvil en España en el año 2012 ascendieron a 6.425,65 millones de 
euros, frente a los poco más de 24 millones de euros anuales que representa la recauda-
ción por el impuesto creado (y recurrido), según los cálculos efectuados por el propio 
Abogado del Estado, y por tanto más favorables a su tesis (la Generalitat los cuantifica 
en 10,5 millones de euros). Del contraste entre estas cantidades no se deduce, por tanto, 
evidencia alguna de que ese gasto que representa el impuesto autonómico creado por la 
Ley recurrida pueda menoscabar o dificultar de manera relevante o trascendente el des-
pliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de nueva generación, teniendo en 
cuenta los ingresos que por este servicio obtienen los operadores.

En todo caso, no es ocioso advertir que, pese a todo, mantiene el Gobierno de la Na-
ción sus competencias sobre la materia, y así la Ley 9/2014, de 9 de mayo, general de 
telecomunicaciones define como uno de sus objetivos «promover el despliegue de re-
des» [art. 3 c)] siendo este objetivo un título que habilita, e incluso obliga al Gobierno 
a desarrollar políticas de fomento con el referido fin de conseguir el despliegue de re-
des de nueva generación, de acuerdo con las disposiciones adicionales decimoséptima 
y decimoctava de la misma Ley. Según estas disposiciones el Gobierno «desarrollará 
un plan con medidas para potenciar la innovación en el ámbito de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones» (disposición adicional decimoséptima) y asimismo 
«establecerá una Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas que tenga como objetivo 
impulsar el despliegue de redes de acceso ultrarrápido a la banda ancha, tanto fijo como 
móvil, de cara a lograr su universalización» (disposición adicional decimoctava), estra-
tegia que le permite «identificar aquellas zonas donde existan brechas de mercado» (pá-
rrafo tercero de la citada disposición) y actuar en consecuencia (art. 9 de la Ley).

Por lo tanto, y a estos efectos meramente cautelares, no se aprecia que exista un vín-
culo consistente, que permita anudar al levantamiento de la suspensión, y consiguiente 
aplicación del impuesto recurrido, el efecto de producir una inmediata reducción o pa-
ralización del despliegue de las redes de comunicaciones de nueva generación de forma 
tal que cause un perjuicio de imposible o muy difícil reparación para la deseada (por el 
legislador) universalización del acceso a redes ultrarrápidas (disposición adicional de-
cimoctava de la Ley general de telecomunicaciones), o que afecte de un modo tan rele-
vante o trascendente a las indudables ventajas que estas nuevas tecnologías representan 
como para prevalecer sobre la presunción de legitimidad de la Ley recurrida (AATC 
153/2013, FJ 3; y 154/2013, FJ 4).

c) Finalmente, las distorsiones en el principio de unidad de mercado alegadas sin 
mayor adición ni argumentación adicional por el Abogado del Estado no pueden jus-
tificar tampoco el mantenimiento de la suspensión, pues por esta vía podría llegar a 
suspenderse con carácter meramente cautelar cualquier medida legislativa de las comu-
nidades autónomas. Como se recuerda en el ATC 80/2008, de 11 de marzo, FJ 6, para 
que esta clase de perjuicio pueda ser tomado en consideración es necesario «que esa 
afirmación haya venido acompañada de una justificación concreta de los perjuicios de 
imposible o difícil reparación que habrían de producirse por la mera existencia de una 
diversidad regulatoria», una diversidad que, por otra parte, «es consustancial con el ca-
rácter autonómico de nuestro Estado».

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
Levantar la suspensión del capítulo I de la Ley del Parlamento de Cataluña 15/2014, 

de 4 de diciembre, del impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de los pres-
tadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector y de la di-
fusión de la cultura digital.

Madrid, a dieciocho de noviembre de dos mil quince.


	1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.10. Acords i resolucions
	Resolució 97/XI del Parlament de Catalunya, sobre la instal·lació d’un pas de vianants a la carretera C-58 al pas per Vacarisses
	250-00253/11
	Adopció

	Resolució 98/XI del Parlament de Catalunya, sobre la carretera de Comiols
	250-00226/11
	Adopció

	Resolució 99/XI del Parlament de Catalunya, sobre la variant de la carretera C-14 al pas per Tàrrega
	250-00215/11
	Adopció

	Resolució 100/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’acabament de les obres de la carretera C-51
	250-00211/11
	Adopció

	Resolució 101/XI del Parlament de Catalunya, sobre el projecte d’arranjament de la carretera C-37 entre el Pont d’Armentera i Querol
	250-00220/11
	Adopció

	Resolució 102/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’oferta de serveis ferroviaris a la línia 2 de rodalia entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders
	250-00221/11
	Adopció

	Resolució 103/XI del Parlament de Catalunya, sobre els nous accessos al port de Premià de Mar
	250-00232/11
	Adopció

	Resolució 104/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’expertesa en gènere a l’Institut Català de les Dones
	250-00108/11
	Adopció


	1.30. Altres tramitacions
	1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o memòries de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2016, sobre les despeses de personal de la Universitat de Girona, corresponent al 2013
	258-00005/11
	Coneixement de l’Informe



	2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	2.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre la presentació del Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	250-00133/11
	Rebuig



	3. Tramitacions en curs
	3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	3.01.01. Projectes de llei
	Projecte de llei del canvi climàtic
	200-00001/11
	Pròrroga del termini per a proposar compareixences

	Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	200-00002/11
	Pròrroga del termini per a proposar compareixences


	3.01.02. Proposicions de llei
	Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
	202-00001/11
	Propostes de compareixença d’organitzacions i grups socials presentades pels grups parlamentaris
	Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades


	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre els processos de tràmit de la renda mínima d’inserció
	250-00245/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre el reallotjament d’una part del veïnat del barri de la Trinitat Vella, de Barcelona
	250-00266/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les necessitats educatives de Lleida
	250-00267/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el garantiment dels recursos necessaris a la Corporació Sanitària Parc Taulí per a absorbir l’activitat que es derivava a centres privats
	250-00268/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la convocatòria de places docents
	250-00269/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’autopista C-31 al pas per Badalona
	250-00270/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les ingerències culturals
	250-00271/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’ús de les pistoles elèctriques
	250-00272/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la defensa d’un model de Sistema d’Emergències Mèdiques digne
	250-00273/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els menjadors escolars i els alumnes amb trastorn de l’espectre autista
	250-00274/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’atenció als afectats per esclerosi lateral amiotròfica
	250-00275/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el tractament de dades personals
	250-00276/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la creació d’una bústia ciutadana com a eina de transparència
	250-00277/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el Centre Logístic del Baix Penedès
	250-00278/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla d’industrialització de les Terres de l’Ebre
	250-00279/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la Llar Residència Les Roquetes, al Garraf
	250-00280/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el port fluvial de Sant Jaume d’Enveja
	250-00281/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la carretera 152-a al pas per Granollers
	250-00282/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els recursos sanitaris de Girona
	250-00283/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una llei de caça
	250-00284/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el deute de la Generalitat amb els ajuntaments per polítiques socials
	250-00285/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un hospital comarcal a Tàrrega
	250-00286/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 22/2009, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals
	250-00287/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el servei sanitari urgent als barris de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes, de Barcelona
	250-00288/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el control de la població de conills i senglars a l’horta de Lleida
	250-00289/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia d’alta tensió de la urbanització El Pinar, de Reus
	250-00290/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció del carril VAO entre Blanes i Lloret de Mar
	250-00291/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les retallades dels ajuts del 2014 a les zones de muntanya i desfavorides
	250-00292/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	4. Informació
	4.53. Sessions informatives i compareixences
	4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les informacions aparegudes a la premsa amb relació al coneixement del català com a requisit per a accedir a la presta
	354-00029/11
	Retirada de la sol·licitud


	4.53.05. Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Empresa i Competitivitat davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació de la indústria del clor i l’afectació del sector químic
	356-00101/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Marina V. Mikaelian i Antonio Estarás Amer, en representació de l’Associació Russo-catalana, davant la Comissió de Cultura perquè informin sobre la celebració del Festival Internacional Paramusical
	356-00110/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Raimon Masllorens i de Montserrat Bou, en representació de l’Associació de Productors Audiovisuals, davant la Comissió de Cultura perquè informin sobre el Pla nacional de l’audiovisual
	356-00114/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Rosa Batalla, directora de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre l’estat de les loteries i els jocs d’atzar
	356-00116/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies davant la Comissió de Treball perquè expliqui la situació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
	356-00125/11
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura davant la Comissió d’Interior perquè presenti les conclusions de l’informe «L’aïllament penitenciari a Catalunya des d’una mirada de d
	356-00144/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori perquè informi sobre les polítiques dels serveis de transports
	356-00152/11
	Sol·licitud


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença del secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies davant la Comissió de Treball per a informar sobre les noves obligacions bàsiques per a accedir a la renda mínima d’inserció
	357-00026/11
	Substanciació

	Compareixença de Mercè Garau, directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, davant la Comissió de Treball per a informar sobre la situació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
	357-00028/11
	Substanciació


	4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional
	4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
	Recurs d’inconstitucionalitat 4567/2015, interposat pel president del Govern de l’Estat contra el capítol I de la Llei 15/2014, del 4 de desembre, de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques
	381-00013/10
	Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre la suspensió




