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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 111/XI del Parlament de Catalunya, sobre els mecanismes de 
transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna dels 
centres de recerca i els parcs científics
250-00143/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 5, 28.04.2016, DSPC-C 106

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 28 d’abril de 
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els mecanismes de transpa-
rència, participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els 
parcs científics (tram. 250-00143/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 16024).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya reconeix el model del sistema de recerca català i cons-

tata la necessitat d’aprofundir en els mecanismes de transparència, participació, cores-
ponsabilitat i informació interna en els centres de recerca i parcs científics per tal que 
continuïn essent eines d’excel·lència del sistema de recerca català.

2. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu d’assolir un major acostament al mo-
del europeu, insta el Govern a impulsar durant el proper any, dins dels òrgans de govern 
corresponents, la proposta de sol·licitud d’acreditació HRS4R per a totes les entitats de 
recerca catalanes que encara no hi hagin optat, i a fer que els òrgans de govern respec-
tius facin el seguiment del desplegament de la proposta.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a avançar-se en l’elaboració d’un con-
veni sectorial en l’àmbit de la recerca, com està previst en l’espai de diàleg establert 
amb els sindicats Comissions Obreres i Unió General de Treballadors en representació 
dels treballadors dels centres de recerca.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla; la presidenta de la 
Comissió, Hortènsia Grau Juan

Resolució 112/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’execució de les obres 
del centre de telecomunicacions del coll de Bucs
250-00135/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 5, 28.04.2016, DSPC-C 106

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 28 d’abril de 
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’execució de les obres del cen-
tre de telecomunicacions del coll de Bucs (tram. 250-00135/11), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí (reg. 16043).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a analitzar la inclusió de la inversió en un 

centre de comunicacions al coll de Bucs (Ripollès) en el proper exercici pressupostari.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; la presidenta de la Comissió, 
Hortènsia Grau Juan
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Resolució 113/XI del Parlament de Catalunya, sobre la presència en 
les instal·lacions de venda al públic de gasolina i gasoil d’una persona 
responsable dels serveis que s’hi presten
250-00192/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 5, 28.04.2016, DSPC-C 106

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 28 d’abril de 2016, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (tram. 250-00192/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí (reg. 18838).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern, en el marc de la discussió de la Propo-

sició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya, a estudiar la viabilitat que totes les instal·lacions de venda al públic de gaso-
lina i gasoil per a l’automoció disposin, mentre romanguin obertes i en servei, almenys 
d’una persona responsable dels serveis que s’hi presten, per a atendre les persones amb 
diversitat funcional que no poden fer efectiu l’autoservei per llur compte i, en aquest 
sentit, per a garantir la seguretat i els drets de les persones consumidores.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla; la presidenta de la 
Comissió, Hortènsia Grau Juan

Resolució 114/XI del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment de la 
planta de l’empresa Delphi a Sant Cugat del Vallès
250-00229/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 5, 28.04.2016, DSPC-C 106

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 28 d’abril de 
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el manteniment de la planta 
de l’empresa Delphi a Sant Cugat del Vallès (tram. 250-00229/11), presentada pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí, el Grup Parlamentari de Ciutadans, el Grup Parlamentari 
Socialista, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, el Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya i el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya dóna suport al manteniment de la producció industrial 

i dels llocs de treball de l’empresa Delphi a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer les gestions necessàries davant l’empresa Delphi per a evitar l’inici immediat 

d’un expedient de regulació d’ocupació mentre es troba una solució d’inversió industrial 
alternativa que eviti el tancament de la planta, la destrucció de gairebé set-cents llocs 
de treball i, com a conseqüència, la desaparició novament de teixit industrial del Vallès 
Occidental i, consegüentment, de Catalunya.

b) Fer les gestions necessàries per a la recerca d’alternatives d’inversió que garantei-
xin un pla industrial per a la planta de Sant Cugat del Vallès i el manteniment dels llocs 
de treball en les mateixes condicions de qualitat.

c) Avançar en la l’aplicació de les polítiques industrials apuntades per la societat ci-
vil (universitats, sindicats, patronals, col·legis professionals, administracions locals, en-
tre d’altres) en àmbits de consens com el pacte «Més indústria» i el Pacte per a la segona 
reindustrialització del Vallès.
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d) En el marc de l’estratègia industrial per a Catalunya impulsada pel Govern, que 
focalitza el creixement de les empreses i la generació d’activitat i llocs de treball quali-
ficats, tenint una cura especial de les empreses en situació de risc, continuar treballant 
per a intentar garantir l’activitat industrial de Delphi, entenent la importància que l’acti-
vitat de l’empresa representa per al teixit empresarial català.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla; la presidenta de la 
Comissió, Hortènsia Grau Juan
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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 d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
200-00004/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC (reg. 24143; 24177).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 06.05.2016 al 10.05.2016).
Finiment del termini: 11.05.2016; 12:00 h.

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació 
de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya
200-00005/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP C’s (reg. 25219; 25289).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 06.05.2016 al 
10.05.2016).
Finiment del termini: 11.05.2016; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la supervisió de les seccions de crèdit de les 
cooperatives
250-00201/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15725; 18862 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 04.05.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 15725)

Esmena 1, GP SOC (1)

De modificació del punt 2

2. Crear una taula de treball entre el conjunt d’administracions, entitats i associa-
cions representatives afectades, per tal d’impulsar un pla de viabilitat financera per a la 
secció de crèdit de la cooperativa agrària de Cambrils.»

Esmena 2, GP SOC (2)

D’addició d’un nou punt 3

3. Impulsar un Fons de Rescat entre les diferents entitats públiques per tal de garan-
tir els estalvis dels dipositaris i la viabilitat de la Cooperativa de Cambrils durant els 
propers anys.

ESMENA PRESENTADA PEL GP JS (REG. 18862)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació

De refosa dels punts 1 i 2
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer el seguiment, a través dels òrgans 

competents, de la realitat econòmica, financera i de solvència de les seccions de crèdit 
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de les cooperatives agràries de Catalunya a partir de la informació periòdica de què 
disposa i d’acord amb la normativa vigent.»

Proposta de resolució sobre la incorporació de la Fundació Acció Natura i 
de l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona a la Comissió de 
Seguiment de l’Inventari de Boscos Singulars
250-00204/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18873 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 04.05.2016

ESMENA PRESENTADA PEL GP JS (REG. 18873)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a estudiar la incorpo-
ració de nous actors de l’àmbit de la custòdia forestal en el sí de la Comissió de Segui-
ment de l’Inventari de Boscos Singulars.»

Proposta de resolució sobre les obres de la xarxa de reg de la conca de 
Tremp
250-00231/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23833 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 04.05.2016

ESMENA PRESENTADA PEL GP JS (REG. 23833)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació de tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar la modernització del rega-
diu de la Conca de Tremp, sota les premisses d’estalvi i eficiència en l’ús i consum d’ai-
gua, i establir-ne un calendari sobre l’acabament de les obres així com també dels plans 
futurs del conjunt del reg tant bon punt tingui disponibilitat pressupostària pel 2016.»

Proposta de resolució sobre la Cooperativa Agrícola de Cambrils
250-00240/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23819 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 04.05.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23819)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. Impulsar la coordinació entre diferents administracions per tal de fer el segui-
ment del pla de viabilitat aprovat pel Consell Rector de la Cooperativa Agrícola de 
Cambrils, SCCL que ha de permetre el retorn als seus socis dels seus passius financers.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2

«2. Mantenir una línia d’avals per assegurar l’eventual retorn dels fons dipositats en 
les seccions de crèdit de les cooperatives agràries catalanes, davant l’externalització de 
seccions de crèdit quan així ho decideixin els seus socis i no disposin de garanties sufi-
cients per fer viable aquesta decisió.»
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Esmena 3, GP JS (3)

De modificació del punt 3

«3. Fer el seguiment de la realitat econòmica, financera i de solvència de les sec-
cions de crèdit de les cooperatives agràries de Catalunya a partir de la informació pe-
riòdica de què disposa i d’acord amb la normativa vigent.»

Proposta de resolució sobre les mesures per a fer front a l’assetjament i el 
ciberassetjament entre iguals
250-00242/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23844 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 04.05.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23844)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació

3.b. Garantir la informació i facilitar la formació al professorat i altres professionals 
implicats en l’àmbit educatiu i les famílies en temes relacionats amb l’assetjament i/o el 
ciberassetjament, per aconseguir una detecció precoç i eficaç d’aquests casos que per-
meti una actuació i cerca de solucions ràpides.

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació

3.c. Garantir que els centres educatius disposin de formació necessària en matèria 
d’assetjament, segons les pròpies necessitats detectades, i que estableixin els mecanis-
mes oportuns perquè els menors puguin adreçar-se per efectuar una primera denúncia 
del possible assetjament.

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació

3.d. Instar als centres a disposar de mecanismes propis de detecció, denúncia i ac-
tuació ràpida i garantir la difusió dels existents, com el programa de la Direcció Gene-
ral d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència «Infància Respon».

Esmena 4, GP JS (4)

De modificació

3.e. Establir els mecanismes que protegeixin els treballadors i treballadores a l’hora 
de presentar les denúncies que corresponguin.

Esmena 5, GP JS (5)

De modificació

3.f. Garantir els mecanismes encaminats a restablir el dany, ja sigui físic o psicolò-
gic, causat a la víctima, així com vetllar per no criminalitzar l’agressor, sempre i quan 
aquest sigui també un menor.

Esmena 6, GP JS (6)

De modificació

3.g. Garantir l’obligat compliment del protocol per part dels centres, de manera que 
no fer-ho comportaria les conseqüències pròpies del marc legislatiu vigent.

Esmena 7, GP JS (7)

De modificació

7. Incentivar els centres educatius a elaborar, en el marc de la seva autonomia de 
centre, els seus protocols específics, dins del Protocol Marc de prevenció, detecció, ac-
tuació immediata i reparació de danys emocional, amb l’objectiu d’agilitar els proces-
sos i afavorir la conscienciació de la comunitat educativa.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
seguretat
302-00031/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25937 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 25937)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de seguretat (tram. 302-00031/11).

Esmena 1, GP C’s

De supressió i addició

1. Convocar de forma urgent, com a màxim en el termini de tres mesos des de l’apro-
vació de la present moció la Junta de Seguretat de Catalunya, amb un ordre del dia prè-
viament acordat amb el Govern de l’Estat, amb l’objectiu de coordinar les polítiques de 
seguretat; coordinar l’activitat dels cossos policials de Catalunya amb els cossos i forces 
de seguretat de l’Estat, coordinar el bescanvi d’informació en l’àmbit internacional i en 
les relacions de col·laboració i auxili amb les autoritats policials d’altres països, dins del 
marc de les competències estatutàries i constitucionals, i avaluar, de forma conjunta, 
el ple desplegament dels Mossos d’Esquadra en el conjunt del territori de Catalunya la 
comunitat autònoma catalana i les conseqüències econòmiques que això comporta pel 
pressupost de la Generalitat, incloent-hi les despeses pressupostàries destinades a ma-
terial (en especial tots aquells que resten subjectes a una caducitat i la seva obligada 
reposició), efectius i manteniment de les ABP del cos de Mossos d’Esquadra, així com 
les partides necessàries per garantitzar les futures convocatòries d’efectius del cos de 
Mossos d’Esquadra.

Esmena 2, GP C’s

D’addició d’un nou punt

2. Aquesta reunió de la Junta de Seguretat tindrà lloc durant l’any en curs.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP C’s 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de 
l’ocupació
302-00032/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25836, 25920, 25924, 25927, 25929 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

03.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA CONSTITUENT 

(REG. 25836)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Mireia Vehí i Cantenys, diputada del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’ocupació (tram. 
302-00032/11).
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Esmena 1, GP CUP-CC

D’addició

«2. Planificar i avaluar les actuacions de la Inspecció de Treball dirigides a aflorar, 
reconèixer i incorporar malalties professionals, especialment les produïdes per exposi-
cions a productes químics i pràctiques laborals, garantint la participació dels treballa-
dors i treballadores i dels seus representants en aquest procés.»

Esmena 2, GP CUP-CC

D’addició d’un nou punt

«Revisió dels criteris d’aplicació de la Resolució del 23 de juliol de 2013 de la Secre-
taria General Tècnica per part de l’ICAM amb l’objectiu de garantir que es mantenen 
els criteris mèdics de gestió de la incapacitat temporal utilitzats durant els dos primers 
anys d’aplicació del “Convenio de colaboración con la Generalitat de Cataluña para el 
control de la incapacidad temporal durante el periodo 2013 a 2016” que es va signar 
amb l’INSS.»

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 25920)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la qualitat de l’ocupació (tram. 302-00032/11).

Esmena 1, GP C’s

De supressió i addició al punt A

«A. El Parlament de Catalunya constata que la reforma laboral de 2012 ha estat el 
motor una de les causes del deteriorament i la precarietat dels salaris i les condicions 
laborals, així com de la devaluació de les condicions de seguretat, salut en el treball i 
l’increment de les desigualtats socials i la pobresa.

Esmena 2, GP C’s

De modificació del punt B.3, que resta redactat de la següent manera

B.3 Planificar i avaluar les actuacions de la ITC dirigides a: 
a) Controlar la planificació preventiva derivada de les avaluaciones de riscos.
b) Seguiment periòdic sobre condicions materials de Seguretat i Higiene dels espais 

i llocs de treball.
c) Control del compliment de les obligacions sobre informació i formació dels treba-

lladors.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 25924)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’ocupació (tram. 302-00032/11).

Esmena 1, GP PPC

De modificació del punt A

«A. El Parlament de Catalunya constata que la reforma laboral de 2012 ha estat un 
instrument imprescindible per tal d’aturar la destrucció d’ocupació que es venia gene-
rant des de l’any 2008 i una eina per a assegurar l’actual ritme de recuperació.»
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Esmena 2, GP PPC

D’addició d’un nou punt A bis

«El Parlament de Catalunya constata que és necessari col·laborar amb el sector pri-
vat, autèntic generador de riquesa i oportunitats als ciutadans.»

Esmena 3, GP PPC

De modificació del punt B.1.b

«B. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Planificar i avaluar les actuacions de la Inspecció de Treball necessàries per tal de: 
[...]
b. Dignificar les condicions de treball.
[...]»

Esmena 4, GP PPC

D’addició d’un nou punt 8

«8. Informar i facilitar a les empreses i, altres centres de treball, per tal de donar 
compliment amb la normativa que li és d’aplicació amb les mínimes interferències en la 
seva activitat ordinària i de forma prèvia als procediments d’inspecció.»

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, GP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 25927)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’ocupació 
(tram. 302-00032/11).

Esmena 1, GP JS

De modificació

1.b. Reduir l’impacte negatiu en la seguretat i la salut dels treballadors/es derivat de 
la precarització de les condicions de treball.

Esmena 2, GP JS

De modificació

1.c. Controlar la contractació temporal i a temps parcial fraudulentes, així com els 
abusos en matèria de salaris i altres condicions de treball per inaplicació fraudulenta 
dels convenis col·lectius.

Esmena 3, GP JS

De modificació

2. Planificar i avaluar les actuacions de la Inspecció de Treball dirigides a investigar 
les malalties professionals en els supòsits legalment establerts.

Esmena 4, GP JS

De modificació

4. Presentar, a 31 de desembre de 2016, un informe sobre les actuacions inspectores 
en l’àmbit del comerç, l’hostaleria i la indústria, per tal de conèixer l’impacte de les ac-
cions realitzades per protegir als treballadors/es durant la campanya d’estiu.

Esmena 5, GP JS

De modificació

5. Presentar, abans d’acabar l’any, un informe que contindrà una anàlisi sobre les ac-
tuacions inspectores en matèria laboral i de prevenció de riscos i dels seus resultats en 
el període, així com l’impacte de l’evolució de la despesa pública en matèria preventiva 
en el mateix període. En l’informe es farà especial menció a l’anàlisi i resultats obtin-
guts a l’administració de la Generalitat de Catalunya i les seves empreses participades.
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Esmena 6, GP JS

De modificació i d’addició

6. Presentar, abans d’acabar aquest període de sessions, la planificació específica i 
els criteris d’avaluació de les actuacions de la Inspecció de Treball pels sectors de major 
creixement d’accidents de treball, així com investigació de malalties professionals i de 
control de les condicions de treball que suposen un risc de produir-les.

Esmena 7, GP JS

De modificació

7. Presentar un pla de compliment de les quotes de reserva a favor de les persones 
amb discapacitat, tal com estableix la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels 
minusvàlids (LISMI).»

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 25929)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari 

de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la qualitat de l’ocupació (tram. 302-00032/11).

Esmena 1, GP CSP

D’addició d’un nou apartat entre el punt A i el B

A.1) El Parlament de Catalunya constata l’incompliment efectiu del conjunt de me-
sures previstes a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals 
com a l’element principal de l’increment de la sinistralitat i la prevalença de malalties 
d’origen laboral, i insta el Govern de la Generalitat a actuar com a autoritat laboral en 
l’exigència de les responsabilitats que tenen les empreses de Catalunya en compliment 
d’aquesta llei respecte de la salut dels seus treballadors i treballadores.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reordenació dels 
recursos hospitalaris inclosos al Siscat
302-00033/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25835, 25921, 25944, 25950 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

03.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA CONSTITUENT 

(REG. 25835)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reordenació dels recur-
sos hospitalaris inclosos al Siscat (tram. 302-00033/11).

Esmena 1, GP CUP-CC

De modificació

«2. Presentar l’anàlisi de les necessitats, amb especial atenció a aquelles que fan re-
ferència als treballadors, derivades de l’exclusió de centres del Siscat a mesura que es 
vagin acabant els contractes o les pròrrogues amb aquests, i la planificació per a l’absor-
ció de l’activitat per part d’altres centres públics.»
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Esmena 2, GP CUP-CC

De modificació

«4. Presentar a la Comissió de Salut del Parlament un informe de la xarxa de centres 
i serveis sanitaris d’àmbit comunitari del Siscat d’atenció sociosanitària i salut mental, 
pel que fa a la seva composició amb la relació dels centres que la composen, la titularitat 
(públic o privada, especificant en aquests darrers si són amb ànim de lucre o sense ànim 
de lucre) i la data de venciment dels contractes, convenis o concerts de cadascun d’ells.»

Esmena 3, GP CUP-CC

De modificació

«5. Pel que fa a l’atenció primària, donar compliment a la Moció 159/X del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’atenció primària de salut, i presentar a la Comissió de Salut 
un informe actualitzat, que inclogui: 

b) la seva titularitat (públic o privada, especificant en aquests darrers si són amb 
ànim de lucre o sense ànim de lucre),»

Esmena 4, GP CUP-CC

De modificació

«5. Pel que fa a l’atenció primària, donar compliment a la Moció 159/X del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’atenció primària de salut, i presentar a la Comissió de Salut 
un informe actualitzat, que inclogui: 

d) les accions adoptades fins ara, en cadascun dels casos, per evitar que les àrees bà-
siques surtin a concurs i que la gestió passi a mans de proveïdors amb ànim de lucre,»

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 25921)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la reordenació dels recursos hospitalaris inclosos al Siscat (tram. 302-
00033/11).

Esmena 1, GP C’s

De supressió i addició al punt 1

1. Revisar el Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d’uti-
lització pública de Catalunya (Siscat) pel que fa a la xarxa de centres d’internament 
d’utilització pública de Catalunya de manera que s’impossibiliti no es prioritzi la parti-
cipació de proveïdors amb ànim de lucre.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 25944)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la reordenació dels recursos hospitalaris inclosos al Sis-
cat (tram. 302-00033/11).

Esmena 1, GP CSP

D’addició al punt 2

«2. Presentar l’anàlisi de les necessitats, amb especial atenció a aquelles que fan re-
ferència als treballadors, incloent l’estudi de la possible subrogació del personal afectat 
per aquest canvi en l’activitat dels centres, derivades de l’exclusió de centres del Siscat a 
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mesura que es vagin acabant els contractes o les pròrrogues amb aquests, i la planifica-
ció per a l’absorció de l’activitat per part dels centres.»

Esmena 2, GP CSP

D’addició al punt 3

«3. [...] centres del Siscat, assegurant que els recursos que es deixen d’abonar als 
centres privats contractats fins ara reverteixin íntegrament a als centres públics recep-
tors de l’activitat.»

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 25950)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reordenació dels recur-
sos hospitalaris inclosos al Siscat (tram. 302-00033/11).

Esmena 1, GP JS

De modificació del punt 1

«1. Revisar el Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya (Siscat) pel que fa a la xarxa de centres d’internament 
d’utilització pública de Catalunya de manera que s’estableixi un criteri de preferència 
entre els diferents tipus de proveïdors en funció de la seva naturalesa jurídica i de la 
seva missió de servei públic, i d’acord amb la llei de transposició de la directiva comu-
nitària 2014/24/UE sobre contractació pública un cop aquesta sigui aprovada.»

Esmena 2, GP JS

De modificació del punt 2

«2. Presentar l’anàlisi de les necessitats, amb especial atenció a aquelles que fan re-
ferència als treballadors, derivades de la reordenació de la xarxa hospitalària del Vallès 
occidental, a conseqüència de la finalització dels contractes o de les seves pròrrogues 
amb alguns dels centres hospitalaris de la zona, i la planificació per a l’absorció de l’ac-
tivitat per part d’altres centres.»

Esmena 3, GP JS

De modificació del punt 3

«3. Dotar els centres públics de la xarxa de centres d’internament d’utilització públi-
ca de Catalunya de suficiència financera per tal que puguin fer front, amb qualitat, tant 
a la seva activitat ordinària com l’addicional que es pugui derivar de la reordenació de 
la xarxa hospitalària del Vallès occidental, a conseqüència de la finalització dels con-
tractes o de les seves pròrrogues amb alguns dels centres hospitalaris de la zona.»

Esmena 4, GP JS

De modificació de l’enunciat del punt 5

«5. Pel que fa a l’atenció primària, presentar a la Comissió de Salut un informe ac-
tualitzat que inclogui:»

Esmena 5, GP JS

De modificació del punt 5.e)

«5.e) les possibles alternatives al concurs de les àrees bàsiques de salut, d’acord 
amb la llei de transposició de la directiva comunitària 2014/24/UE sobre contractació 
pública un cop aquesta sigui aprovada.»

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials
302-00034/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25840, 25925, 25928 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.05.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 25840)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques socials (tram. 302-00034/11).

Esmena 1, GP SOC

De modificació del punt 1

«1. Adaptar, abans de finalitzar l’any 2016, la legislació catalana als principis, va-
lors i mandats de la Convenció Internacional sobre els Drets Humans de persones amb 
Discapacitat aprovada per Nacions Unides l’any 2006.»

Esmena 2, GP SOC

De modificació del punt 6

«6. Incrementar substancialment en tres mesos, adoptant les mesures pressupostà-
ries i normatives necessàries, l’import monetari mínim de lliure disposició de les perso-
nes dependents, comunament conegut com a “diners de butxaca”, amb l’objectiu de que 
el sistema d’aportacions de serveis no gratuïts sigui més just i equitatiu.»

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 25925)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamen-

tari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques socials (tram. 302-00034/11).

Esmena 1, GP CSP

D’addició al final de l’apartat 4

«4. Presentar el reglamento de desarrollo de la Ley de Accesibilidad en el plazo 
máximo establecido por la propia ley, garantint la participació de les entitats del sector 
de les persones amb discapacitat.»

Esmena 2, GP CSP

D’addició d’un nou apartat 10

«10. Elaborar un Pla per la inserció laboral de les persones amb discapacitat, dotat 
del pressupost necessari per garantir el Dret Subjectiu a l’ocupabilitat regulat a l’article 
1.d) de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya.»

Esmena 3, GP CSP

D’addició d’un nou apartat 11

«11. Reconèixer la Paràlisi Cerebral, el dany cerebral i la pluridiscapacitat com una 
tipologia més de discapacitat.»

Esmena 4, GP CSP

D’addició d’un nou apartat 12

«12. Garantir la millora dels contractes programa de serveis socials i, concreta-
ment: prioritzar el pagament actual als ajuntaments, calendaritzar el pagament del deu-
te (70.842.878 M€) amb ajuntaments, accelerar la signatura dels nous contractes pro-
grama 2016-2019, renovar la cartera de serveis socials i ampliar-la per donar resposta 
a noves necessitats, garantir la suficiència econòmica dels contractes programa atenent 
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a criteris de població, vulnerabilitat i serveis especialitzats i preveure la dotació eco-
nòmica suficient per a complir immediatament les ràtios de professionals d’acord amb 
la llei de serveis socials, especialment en el cas dels Equips Bàsics d’Atenció Primària 
d’aquells ajuntaments i ens supramunicipals que encara no les hagin assolit.»

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 25928)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials (tram. 
302-00034/11).

Esmena 1, GP JS

De modificació

1. Adaptar normativament els valors i mandats de la convenció internacional sobre 
els Drets de les Persones amb Discapacitat aprovada per les Nacions Unides el 2006 
en el marc de la llei d’igualtat de tracte i no discriminació. Complementada amb la llei 
13/2014 d’Accessibilitat i el seu desenvolupament.

Esmena 2, GP JS

De modificació

3. En el marc de la nova llei de protecció social actualitzar la cartera de serveis so-
cials i ampliar-la per donar resposta a noves necessitats socials.

Esmena 3, GP JS

De modificació

4. Continuar desenvolupant el projecte de desplegament de la Llei d’Accessibilitat, 
per presentar-lo tant aviat com sigui possible.

Esmena 4, GP JS

De modificació

5. Encetar un procés participatiu al voltant d’una nova llei d’Autonomia Personal i 
Dependència tant aviat com sigui possible.

Esmena 5, GP JS

De modificació

6. Garantir, adoptant les mesures pressupostàries i normatives necessàries un im-
port monetari mínim de lliure disposició de les persones discapacitades amb dependèn-
cia, reconegut com a «diners de butxaca», amb l’objectiu que el sistema d’aportacions 
de serveis no gratuïts sigui més juts i equitatiu.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els refugiats
302-00035/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25837, 25838, 25923, 25936 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

03.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA CONSTITUENT 

(REG. 25837)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
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estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els refugiats (tram. 302-00035/11).

Esmena 1, GP CUP-CC

De modificació

«1. Realitzar les accions necessàries i posar els mitjans adequats i suficients per tal 
de contribuir en el seu territori i de manera solidària a l’efectiva reubicació de les perso-
nes sol·licitants d’asil o refugi a l’Estat Espanyol.

b) Impulsarà l’Inventari de Recursos per a l’acollida de les persones refugiades, uni-
ficat i gestionat conjuntament per ens locals, teixit associatiu i entitats especialitzades i 
Generalitat i es promourà mitjançant campanyes informatives.»

Esmena 2, GP CUP-CC

De modificació i supressió

«2. Realitzar les accions necessàries per acollir com a mínim fins a 4.500 persones 
en els propers dos anys, sempre i quan el Govern de l’Estat no li ho impedeixi. I fer les 
accions pertinents per tal que totes les persones sol·licitants d’asil i de protecció inter-
nacional puguin assolir l’autonomia personal en la nostra societat. També promoure, en 
col·laboració amb les entitats socials i l’administració local, accions d’informació i sen-
sibilització de la ciutadania.»

Esmena 3, GP CUP-CC

De modificació

«3. Vetllar, en coordinació amb els ens locals, per a què les persones susceptibles de 
ser sol·licitants d’asil disposin de condicions de vida dignes en el període d’espera a l’as-
soliment de tal condició. A aquests efectes, instarà el Govern de l’estat a acomplir les 
seves obligacions quan es deixin persones en la situació esmentada sense cap cobertura 
i assumir les seves responsabilitats polítiques en les vulneracions de Drets Humans a la 
frontera sud.»

Esmena 4, GP CUP-CC

D’addició d’un nou punt

«Desplegar les mesures del Pla de Protecció Internacional Catalunya, concretant un 
calendari pel seu desplegament per tal de garantir un sistema estable d’asil a Catalu-
nya, que compti amb l’assessorament i consens de les entitats especialitzades.»

Esmena 5, GP CUP-CC

De modificació

«4. Impulsar, mitjançant totes aquelles institucions i organismes europeus i interna-
cionals en els quals participi, actuacions orientades a garantir els drets i la dignitat de 
les persones refugiades per tal d’assegurar circuits segurs d’ajuda humanitària.»

Esmena 6, GP CUP-CC

De modificació

«5. Mitjançant l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Fons Ca-
talà de Cooperació al Desenvolupament, posar els mitjans adequats i suficients per tal 
d’incrementar l’ajut a les persones refugiades que es troben en camps fora de Síria, Tur-
quia, Líban, Jordània i en països de trànsit. I donar suport, també, a aquelles organitza-
cions catalanes que treballen per visibilitzar alternatives democràtiques a la regió, com 
ho són les propostes polítiques kurdes sorgides al si de Síria, Turquia i Irak.»

Esmena 7, GP CUP-CC

D’addició d’un nou punt

«Combatre les causes que generen desplaçaments forçats al món a través de l’enfor-
timent de les polítiques de cooperació al desenvolupament dels Drets Humans. En aquest 
sentit visibilitzar i condemnar el comerç d’armes i les intervencions militars als països 
emissors de persones refugiades com a causes principals de la crisi de refugiades.»
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Esmena 8, GP CUP-CC

D’addició

«Rebutjar l’acord Turquia-UE en tant que avalador de les polítiques de conculcació 
de Drets Humans que practica Turquia amb la població kurda i amb l’estrangera que 
busca refugi o protecció en el trànsit cap a Europa.»

Esmena 9, GP CUP-CC

D’addició d’un nou punt

«Denunciar les actituds xenòfobes de diversos Estats membre de la UE, com ara 
Àustria, Hongria o Dinamarca, que han optat per no ser part de la solució política 
que requereix aquesta crisi de refugiats sinó mantenir-se com a part del problema quan 
adopten mesures contràries al dret d’acollida i asil.»

Esmena 10, GP CUP-CC

D’addició d’un nou punt

«Garantir que els i les menors no acompanyades que arriben a Catalunya tinguin 
accés al procediment de protecció internacional.»

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 25838)

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

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre els refugiats (tram. 302-00035/11).

Esmena 1, GP SOC

De modificació al punt 2

2. Realitzar les accions necessàries per acollir almenys a 4.500 persones en els pro-
pers dos anys, reclamant la plena col·laboració del Govern d’Espanya per a tal finalitat. 
I fer les accions pertinents per tal que totes les persones sol·licitants d’asil i de protecció 
internacional puguin assolir l’autonomia personal en la nostra societat. També promou-
re, en col·laboració amb les entitats socials i l’administració local, accions d’informació 
i sensibilització de la ciutadania.

Esmena 2, GP SOC

D’addició d’un nou punt

Tenir en compte, dins el conjunt d’accions anteriorment descrites i amb l’esforç su-
plementari que sigui necessari, a les persones susceptibles de ser sol·licitants d’asil o de 
protecció internacional que ja es troben a Catalunya, provinents o no de les zones afec-
tades pel conflicte sirià, de tal forma que també es puguin acollir a les mesures que en-
degui el Govern de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 3, GP SOC

D’addició d’un nou punt

Dur a terme campanyes de sensibilització ciutadana i de prevenció de la xenofòbia 
i el racisme, en col·laboració amb les administracions locals, i donar suport a les expe-
riències locals de xarxes anti-rumors o de prevenció de l’antisemitisme, l’antiziganisme, 
la islamofòbia, la xenòfòbia i el racisme.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 25923)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián Querol, diputat del Grup Parla-

mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
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Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre els refugiats (tram. 302-00035/11).

Esmena 1, GP PPC

De modificació del punt 2

«2. Realitzar les accions necessàries per acollir fins a 4.500 persones en els propers 
dos anys i canalitzar-les a través del Govern de l’Estat tal com la Comissió Europea va 
comunicar al Govern de la Generalitat. I fer les accions pertinents per tal que totes les 
persones sol·licitants d’asil i de protecció internacional puguin assolir l’autonomia per-
sonal en la nostra societat. També promoure, en col·laboració amb les entitats socials i 
l’administració local, accions d’informació i sensibilització de la ciutadania.»

Esmena 2, GP PPC

De modificació del punt 3

«3. Vetllar, en coordinació amb els ens locals, per a què les persones susceptibles de 
ser sol·licitants d’asil disposin de condicions de vida dignes en el període d’espera a l’as-
soliment de tal condició. A aquests efectes, col·laborarà amb el Govern de l’Estat per 
tal d’acomplir els compromisos subscrits.»

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Juan Milián Querol, diputat, GP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 25936)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els refugiats (tram. 302-00035/11).

Esmena 1, GP C’s

De supressió i addició al punt 1

1. Realitzar les accions necessàries i posar els mitjans adequats i suficients per tal 
de contribuir en el seu territori i de manera solidària a l’efectiva reubicació de les perso-
nes sol·licitants d’asil o refugi a l’Estat Espanyol Espanya, tot respectant els valors de la 
Unió Europea, previstos a l’article 2 del Tractat de la UE.

Esmena 2, GP C’s

De supressió i addició al punt 2

2. Realitzar les accions necessàries per acollir fins a 4.500 persones en els propers 
dos anys, sempre i quan el Govern de l’Estat no li ho impedeixi en col·laboració amb el 
Govern d’Espanya. I fer les accions pertinents per tal que totes les persones sol·licitants 
d’asil i de protecció internacional puguin assolir l’autonomia personal en la nostra so-
cietat. També promoure, en col·laboració amb les entitats socials i l’administració local, 
accions d’informació i sensibilització de la ciutadania.

Esmena 3, GP C’s

D’addició d’un nou punt 

2 bis. Presentar en seu parlamentària abans de finalitzar l’any en curs un informe on 
es detallin les accions dutes a terme en aquesta matèria.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el planejament 
territorial
302-00036/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25922, 25935, 25951 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 25922)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre el planejament territorial (tram. 302-00036/11).

Esmena 1, GP CSP

De modificació total de l’apartat 1, que queda redactat de la manera següent: 

«1. Suspendre la tramitació dels Plans Directors urbanístics de delimitació i ordena-
ció supramunicipals i dels Plans especials urbanístics autònoms fins i tant no s’aprovi 
la nova llei de Territori o es revisi en profunditat la legislació d’urbanisme, per tal d’in-
troduir criteris i metodologies de tramitació que garanteixin el respecte a l’autonomia 
local, els processos participatius i el màxim respecte als condicionants ambientals i al 
Planejament territorial.»

Esmena 2, GP CSP

De modificació total de l’apartat 2, que queda redactat de la manera següent: 

«2. Instar el govern a que, en els treballs preparatoris del Projecte de la nova Llei de 
Territori: 

2.1. s’estudiïn les millors alternatives per garantir que la figura dels futurs Plana Di-
rectors Urbanístics, per tal que responguin al bé comú i incorporin, de manera vincu-
lant, els processos de participació ciutadana i d’avaluació ambiental estratègica 

2.2. Es suprimeixi la figura dels “plans especials autònoms” i dels Plans directors 
urbanístic de delimitació i ordenació supramunicipals, o en tot cas es prevegi de forma 
expressa que aquesta no es poden imposar mai per damunt del Planejament d’ordena-
ció urbanística municipal o supramunicipal ja vigents, sense que es segueixin i respectin 
tots els procediments per la seva modificació i per garantir l’avaluació ambiental i la 
participació ciutadana.»

Esmena 3, GP CSP

De modificació total de l’apartat 3, que queda redactat de la manera següent: 

«3. En relació als diversos Plans Directors urbanístics ja aprovats definitivament 
o en procés de tramitació per la via jurisdiccional, instar el govern a obrir un pro-
cés de diàleg i concertació amb les administracions locals interessades i amb els diver-
sos grups socials que s’hi han personat com a part interessada per tal de buscar punts 
d’acord que permetin la continuïtat del procés amb un major consens, inclosa, si escau, 
la modificació puntual dels plans ja aprovats.»

Esmena 4, GP CSP

De supressió i addició a l’apartat 4

«4. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de tres mesos el Pro-
jecte de Llei de Territori per a la seva tramitació i debat en el termini més ràpid possible 
que garanteixi la introducció dels criteris fixats en els punts anteriors i el compliment 
dels processos d’informació, deliberació i participació de tots els agents implicats, per a 
la seva tramitació i debat.»

Esmena 5, GP CSP

De supressió i addició a l’apartat 5 

«5. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de tres mesos, el Pro-
jecte de Llei del sòl d’ús agrari per a la seva tramitació i debat en el termini més ràpid 
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possible que hagi assegurat els processos d’informació, deliberació i participació de 
tots els agents implicats, per la seva tramitació i debat.»

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 25935)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el planejament territorial (tram. 302-00036/11).

Esmena 1, GP C’s

De modificació del punt 1, que resta redactat de la següent manera

1. Adequació als criteris recollits a l’Informe de Resultats dels Debats Preliminars 
de la Llei de Territori de tots els Plans Directors Urbanístics en tramitació en els actuals 
termes procedimentals i metodològics, fins que s’aprovi la nova Llei de Territori.

Esmena 2, GP C’s

De supressió al punt 2

2. Revisió, i incorporació dins la nova Llei de Territori, dels procediments de tra-
mitació dels Plans Directors Urbanístics, per tal que responguin al bé comú i incor-
porin, de manera vinculant, els processos de participació ciutadana i l’avaluació am-
biental estratègica amb informe proposta obligatori, així com el seu debat i consens 
parlamentari previ a l’aprovació definitiva.

Esmena 3, GP C’s

De modificació del punt 3.1, que resta redactat de la següent manera

3.1 Revisió dels Plans Directors Urbanístics aprovats, per tal que s’adaptin, en la 
mesura del possible, als criteris de la nova Llei de Territori, en concret [...]

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 25951)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el planejament territorial 
(tram. 302-00036/11).

Esmena 1, GP JS

De modificació del punt 1

1. Davant l’actual situació econòmica del país estudiar si tots els PDU’s previstos 
actualment són necessaris, i descartar la tramitació d’aquells que no gaudeixin de con-
sens social territorial i no generin dret a indemnització.

Esmena 2, GP JS

De modificació del punt 2

2. Revisió, i incorporació dins de la nova Llei de Territori, dels procediments de tra-
mitació de Plans Directors Urbanístics, mantenint i reforçant aquells mecanismes que 
permetin que la planificació urbanística per tal que responguin al bé comú, incorporin 
de manera obligatòria vinculant, els processos de participació ciutadana i participació 
municipal, i es mantingui també de manera obligatòria el tràmit d’avaluació ambiental 
estratègica.
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Esmena 3, GP JS

De modificació del punt 3

3. En relació als Plans Directors Urbanístics aprovats o en tràmit, dur a terme les 
accions necessàries, i si s’escau la modificació, per a fer possible els principis de parti-
cipació i publicitat entre la ciutadana més enllà de les disposicions legals o reglamentà-
ries, amb la finalitat de buscar el major consens territorial i social.

Esmena 4, GP JS

De modificació del punt 4

4. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de sis mesos, el projec-
te de Llei de Territori per a la seva tramitació i debat.

Esmena 5, GP JS

De modificació del punt 5

5. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de sis mesos, el projec-
te de Llei del sòl d’ús agrari per a la seva tramitació i debat.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de 
comunicació públics
302-00037/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25619, 25834, 25839, 25945 i 25959 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

03.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 25619)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els mitjans de comunicació públics (tram. 302-00037/11).

Esmena 1, GP C’s

De modificació del punt 2.c), que resta redactat de la següent manera

2.c) Redefinir per l’any 2017 la despesa relativa als serveis externalitzats per maxi-
mitzar l’aprofitament dels recursos invertits per generar continguts propis sense obviar 
la possibilitat d’externalització si atén a criteris de racionalització i eficiència.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA CONSTITUENT 

(REG. 25834)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació 
públics (tram. 302-00037/11).

Esmena 1, GP CUP-CC

De supressió

«1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís a que els mitjans comu-
nicació públics catalans respectin i fomentin principis i valors com la tolerància, el res-
pecte, la diversitat i la igualtat; millorant així la qualitat democràtica a Catalunya que 
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ens garanteixen les nostres lleis democràtiques, com l’Estatut d’Autonomia i la Consti-
tució Espanyola.»

Esmena 2, GP CUP-CC

De modificació

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Vetllar, mitjançant recomanació per escrit a la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, perquè els mitjans de comu-
nicació públics i privats compleixin amb la veracitat informativa; la funció de servei 
públic i el respecte i observança a les garanties que es recullen a la Llei 22/2005 de la 
Comunicació Audiovisual a Catalunya.

b) Excloure la producció externa en aquells programes amb contingut polític espe-
cífic per facilitar, amb una major eficiència, el control sobre les instruccions i mesures 
que adopti el Consell de Govern de la CCMA i el CAC en relació al compliment de les 
garanties de pluralisme, imparcialitat i objectivitat del mitjans audiovisuals públics a 
Catalunya contingudes a la normativa reguladora.

c) Redefinir per l’any 2017 la despesa relativa als serveis externalitzats perquè no 
superi el 5% del total del pressupost anual de la societat mercantil Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals SA.

d) Redefinir els topalls pressupostaris de la societat mercantil Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals SA vinculant-ho obligatòriament a l’increment o decreixement 
mig del pressupost destinat a polítiques socials, salut i educació.»

Esmena 3, GP CUP-CC

De modificació

«3. El Parlament de Catalunya insta el Consell de l’Audiovisual del Catalunya a: 
a) Introduir un nou protocol per a qualificar la pluralitat, que contempli criteris més 

amplis que l’estadística quantitativa en els serveis d’informatius, analitzant la pluralitat 
de continguts, ponderació i equilibri en la diversitat de veus a la resta de programes de 
la Corporació, així com dels corresponents en la resta de mitjans de comunicació audio-
visual, públics i privats, d’àmbit estatal o estrictament català, que incloguin continguts 
de caràcter polític, especialment als espais de tertúlia d’opinió.

b) Fixar una normativa general per a la tramitació d’expedients sancionadors que 
prevegi un termini màxim de 6 mesos improrrogables per a la tramitació i conclusió 
dels expedients, així com fixar el mateix termini per a la conclusió o arxiu definitiu dels 
expedients sancionadors actualment incoats.»

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 25839)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els mitjans de comunicació públics (tram. 302-00037/11).

Esmena 1, GP SOC

D’addició al final del punt 3a)

a) Introduir un nou protocol per a qualificar la pluralitat, que contempli criteris 
més amplis que l’estadística quantitativa en els serveis d’informatius, analitzant la plu-
ralitat de continguts, ponderació i equilibri en la diversitat de veus a la resta de pro-
grames de la Corporació que incloguin continguts de caràcter polític, especialment als 
espais de tertúlia d’opinió. Aquest nou protocol s’haurà de presentar al Parlament en 
un termini màxim de tres mesos.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; David Pérez Ibáñez, diputat, GP SOC 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 25945 I 25959)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació 
públics (tram. 302-00037/11).

Esmena 1, GP JS

De modificació

«1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís a que els mitjans de co-
municació públics catalans continuïn respectant i fomentant principis i valors com la 
tolerància, el respecte, la diversitat i la igualtat; millorant així la qualitat democràtica a 
Catalunya que ens garanteixen les nostres lleis democràtiques, com l’Estatut d’Autono-
mia i la Constitució Espanyola.

Esmena 2, GP JS

De modificació

2.a) Seguir garantint que els mitjans públics catalans compleixin amb la veracitat 
informativa; la funció de servei públic i el respecte i observança a les garanties que es 
recullen a la Llei 22/2005 de la Comunicació Audiovisual a Catalunya.

Esmena 3, GP JS

De modificació

2.b) Sotmetre tots els continguts dels canals de la TDT que s’emeten en l’àmbit català 
al control del CAC en relació al compliment de les garanties de pluralisme, imparciali-
tat i objectivitat del mitjans audiovisuals a Catalunya contingudes a la normativa regu-
ladora.

Esmena 4, GP JS

De modificació

3.a) Introduir, una combinació de paràmetres quantitatius que permeti una interpre-
tació qualitativa del tractament de la informació, que qualifiqui la pluralitat en els ser-
veis informatius, analitzant la pluralitat de continguts, ponderació i equilibri en la diver-
sitat de veus dels programes de la Corporació.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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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’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació sobre el Pla de modernització de regadius i l’Agència Catalana 
del Regadiu
354-00056/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP (reg. 18889).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 04.05.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb 
el conseller d’Economia i Hisenda sobre el programa «Educació financera a 
les escoles de Catalunya»
354-00059/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 20740).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió 
d’Economia i Hisenda, 04.05.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre el 
patrimoni immobiliari que la Generalitat ha venut el 2015
354-00062/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 22426).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió 
d’Economia i Hisenda, 04.05.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb 
el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre l’estat 
del projecte d’ampliació del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou 
i sobre les previsions d’inversió en aquest projecte
354-00065/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, del GP C’s (reg. 25699).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió 
d’Economia i Hisenda, 04.05.2016.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Jaume Magre Ferran, professor de 
ciència política i de l’Administració de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i 
d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades 
del Parlament de Catalunya
352-00163/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 24272).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, 05.05.2016.

Proposta de compareixença de Joan Vintró Castells, catedràtic de dret 
constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i 
dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de 
Catalunya
352-00164/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 24272).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, 05.05.2016.

Proposta de compareixença de Joan Vintró Castells, catedràtic de dret 
constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i 
dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de 
Catalunya
352-00165/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 24714).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, 05.05.2016.

Proposta de compareixença d’Ismael Elies Pitarch i Segura, doctor en 
dret, professor de dret constitucional i de ciència política i ex-lletrat major 
del Parlament, amb relació a la Proposició de llei de regulació dels règims 
d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats 
i diputades del Parlament de Catalunya
352-00166/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 24714).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, 05.05.2016.
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Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de regulació 
dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflictes 
d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya
352-00167/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 24731).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, 05.05.2016.

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de 
regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflictes 
d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya
352-00168/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 24731).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, 05.05.2016.

Proposta de compareixença de Josep Maria Castellà Andreu, catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i 
d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades 
del Parlament de Catalunya
352-00169/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 24731).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, 05.05.2016.

Proposta de compareixença de Jordi Sauret, doctor en sociologia i gerent 
de Feedback EIS, amb relació a la Proposició de llei de regulació dels 
règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels 
diputats i diputades del Parlament de Catalunya
352-00170/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 24731).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, 05.05.2016.
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Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflictes 
d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya
352-00171/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 25218).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, 05.05.2016.

Sol·licitud de compareixença de representants de la Fundació Món 
Rural davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
perquè expliquin les conclusions de l’estudi «Atles de la nova ruralitat de 
Catalunya»
356-00071/11

SOL·LICITUD

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC (reg. 15787).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció, 04.05.2016.

Sol·licitud de compareixença del director general de Polítiques de 
Muntanya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
perquè expliqui els objectius i les actuacions de la Direcció General per a 
aquesta legislatura
356-00137/11

SOL·LICITUD

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC (reg. 22684).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció, 04.05.2016.

Sol·licitud de compareixença de Joan Segura, president del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues, davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi 
sobre diversos aspectes de l’àmbit de la denominació d’origen
356-00143/11

SOL·LICITUD

Presentació: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del GP JS, Francisco Javier Domínguez 
Serrano, del GP C’s, Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC, Hortènsia Grau Juan, del GP 
CSP, Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC, Sergi Saladié Gil, del GP CUP-CC 
(reg. 23840).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció, 04.05.2016.
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Sol·licitud de compareixença de Dídac Ramírez i Sarrió, rector de la 
Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè expliqui qüestions relatives als centres universitaris
356-00151/11

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. 25464).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 04.05.2016.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Tost i Borràs, director de 
l’Agència de Residus de Catalunya, davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, perquè informi sobre el procés i el pla de descontaminació 
i restauració que ha de portar a terme Ercros als sòls industrials de Flix
356-00154/11

SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Civit i Martí, del GP JS, Marina Bravo Sobrino, del GP C’s, Jordi 
Terrades i Santacreu, del GP SOC, Hortènsia Grau Juan, del GP CSP, Marisa Xandri 
Pujol, del GP PPC, Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC (reg. 25502).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 04.05.2016.

Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Catalana 
d’Entitats de Recerca davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè presentin les activitats de l’associació i exposin les inquietuds del 
col·lectiu professional que representen
356-00155/11

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. 25794).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 04.05.2016.

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

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya per a presentar la memòria del 2015
359-00008/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: director de l’Oficina Antifrau de Catalunya (reg. 18909 ).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 03.05.2016.
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 1401-2016, interposat pel president del Govern 
de l’Estat contra la Llei 8/2015, del 10 de juny, de creació del municipi de 
Medinyà
381-00002/11

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al tribunal constitucional
El letrado del Parlamento de Cataluña suscrito, obrando en nombre y representación 

de éste según se acredita mediante la certificación de la resolución de la Mesa del Parla-
mento de 28 de julio de 2015, y en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del Parlamen-
to de fecha 26 de abril de 2016, por la que se acuerda la formulación de las alegaciones 
en este procedimiento según se acredita mediante la certificación que acompaña al pre-
sente escrito en documento adjunto, comparece ante el Tribunal Constitucional y como 
mejor en derecho proceda

Dice
1. Que, en fecha 20 de abril de 2016, el Parlamento de Cataluña ha sido notificado de 

la providencia dictada por el Pleno de este Tribunal el 12 de abril de 2016, por la que se 
admite a trámite el Recurso de Inconstitucionalidad número 1401-2016, promovido por 
el Presidente del Gobierno y en su representación y defensa por el Abogado del Estado 
contra la Ley de Cataluña 8/2015, de 10 de junio, de creación del municipio de Medinyà.

2. Que evacuando el trámite conferido por la indicada providencia y dentro del pla-
zo de quince días concedido, mediante el presente escrito esta representación formula 
oposición a la demanda planteada en base a las siguientes: 

Alegaciones

I. Consideraciones preliminares sobre el acto objeto del recurso: la Ley 
8/2015 como acto de restitución a Medinyà de su condición de municipio
1. El debate jurídico constitucional y la resolución del presente recurso de inconstitu-

cionalidad interpuesto contra el artículo 1 de la Ley 8/2015, de 10 de junio, de creación 
del municipio de Medinyà y por extensión a todos los preceptos de la misma, no puede 
ser abordado sin tener como referencia y premisa principal del análisis el carácter singu-
lar de la ley impugnada y, en especial, el hecho fundamental que la creación del muni-
cipio de Medinyà, como único objeto de la ley, no es propiamente una creación ex novo 
de una entidad municipal sino un acto que expresa la voluntad política de restituir a Me-
dinyà la condición de municipio que perdió el año 1972 mediante el Decreto 2049/1972, 
de 13 de julio.

Podría decirse de lo contrario que este hecho no altera ni influye sobre el debate que 
el recurso plantea porque la ley ahora impugnada no deja de ser un acto de nueva crea-
ción de un municipio, tal y como lo dice el abogado del Estado en sus alegaciones. Sin 
embargo, esta parte entiende que ese planteamiento peca en exceso de formalismo, ya 
que no tiene en cuenta ni valora una serie de circunstancias que concurren en el pre-
sente caso y que son determinantes para la correcta interpretación de las competencias 
estatales y autonómicas concernidas y, de manera especial, para la aplicación al caso 
concreto de la legislación básica que se invoca como fundamento del recurso. Por este 
motivo, es necesario conocer previamente cuáles son esas circunstancias especiales an-
tes de responder a los argumentos vertidos contra la constitucionalidad de la ley.

2. El municipio de Medinyà constituye un claro ejemplo de núcleo perfectamente 
diferenciado, con características e identidad municipal indudables, y dotado además de 
todos los elementos que deben configurar cualquier entidad municipal.

Es un dato especialmente relevante y que no puede perderse de vista que Medinyà fue 
municipio hasta el 13 de julio de 1972, fecha en la que mediante decreto del Consejo de Mi-
nistros se aprobó su incorporación al municipio limítrofe de Sant Julià de Ramis. A pesar 
de que la incorporación fue aprobada por el propio consistorio de Medinyà, es obvio que 
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esa decisión debe ser forzosamente relativizada a tenor del contexto histórico y político de 
la misma, esto es, como una decisión adoptada por un consistorio carente de los mínimos 
requisitos y garantías democráticos y de autonomía frente a los demás poderes públicos. Se 
acompaña como documento número 1 copia del Decreto 2049/1972, de 13 de julio.

El carácter forzado y antidemocrático de la integración municipal queda puesto de re-
lieve por la existencia de un movimiento social que desde hace mucho tiempo ha tenido 
como objetivo obtener la restitución o el restablecimiento de Medinyà como municipio. 
Así, en el año 1995 se constituyó el Col·lectiu Pro Medinyà independent, en forma de aso-
ciación sin ánimo de lucro y cuyo único fin social era el de conseguir el restablecimiento 
del histórico municipio de Medinyà. Este colectivo presentó el 4 de diciembre de 1996 en 
el Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis una solicitud de incoación de expediente de alte-
ración del término municipal para obtener la segregación del núcleo histórico de Medinyà 
y constituirlo como municipio. (Se adjunta como documento número 2 copia de la solicitud 
presentada por el colectivo.) Como consecuencia de ello, el 12 de febrero de 1997 el pleno 
del ayuntamiento de Sant Julià de Ramis adoptó el acuerdo de iniciar el expediente de se-
gregación, del que se dio traslado a la Generalidad de Cataluña como instancia competente 
para tramitarlo. (Se adjunta como documento número 3 copia del acuerdo municipal.)

Sin embargo, la tramitación posterior del expediente quedó interrumpida por una 
resolución de la Consejería de Gobernación de la Generalidad de 3 de marzo de 1998 
que alegaba defectos formales en el expediente. Esto obligó al colectivo Pro Medinyà 
independent a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña (núm. 715/1998, sección quinta) y, lo que es más grave aún, 
impidió que se resolviera el expediente antes de la modificación de la Ley municipal y 
de régimen local de Cataluña por la Ley 13/1998, de 19 de noviembre, ley que estable-
ció diversos criterios restrictivos para las segregaciones, singularmente el requisito de 
un mínimo de 2000 habitantes y la existencia de un espacio territorial de 3000 metros 
de suelo no urbanizable entre los núcleos más cercanos de los municipios resultantes.

Paradójicamente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia en el 
año 2002 estimando el recurso presentado por el colectivo, evidenciando la ilegalidad 
del acto mediante el cual se paralizó el expediente de segregación. Pero esta sentencia 
llegó demasiado tarde, al haberse producido ya la reforma de la legislación local cata-
lana. Lo que queda claro en cualquier caso es que la iniciativa de segregación quedó 
frustrada por un acto administrativo nulo que, si no se hubiera producido, podría haber 
permitido que Medinyà recuperara su condición de municipio de acuerdo con la legisla-
ción vigente en aquel momento.

3. A lo anteriormente expuesto hay que añadir otros antecedentes que no hacen sino 
confirmar la voluntad de los vecinos de Medinyà y del propio ayuntamiento de Sant Julià 
de Ramis de persistir en su objetivo. A pesar de tener aún abierta la vía judicial, el 9 de 
marzo de 2000 el pleno del Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis adoptó un nuevo acuer-
do favorable a la segregación de Medinyà, que contó con el apoyo del Consejo Comar-
cal del Gironès (14 de junio de 2001). (Se adjuntan como documento número 4 copia del 
acuerdo municipal y como documento número 5 copia del acuerdo del consejo comarcal.)

Esta nueva iniciativa tampoco prosperó al contar con el dictamen desfavorable de la 
Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de la Generalidad, que aplicó un criterio es-
tricto de interpretación de los requisitos establecidos en la reforma de la legislación lo-
cal catalana de 1998 antes referida. Hay que señalar, sin embargo, que ese dictamen en-
traba en contradicción con la tesis sostenida en el conocido como Informe Roca sobre la 
revisión del modelo de organización territorial de Cataluña, del año 2000, encargado a 
un grupo de expertos por el mismo Gobierno de la Generalidad y en el cual se abordaba 
específicamente el caso de Medinyà para proponer su reconocimiento como municipio. 
Es importante recordar que esa propuesta se justificaba en la experiencia comparada de 
algunas legislaciones de régimen local que admiten un grado de flexibilidad o de asi-
metría en la aplicación de los umbrales de población mínima exigidos que son regla co-
mún, pero que permiten excepciones cuando se trata de valorar realidades locales que 
presentan características singulares, especialmente de carácter tradicional o histórico. 
Sin embargo, lo cierto es que el nuevo expediente de segregación fue objeto de denega-
ción por Decreto del Presidente de la Generalidad 66/2003, de 4 de marzo, de acuerdo 
con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.
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Es importante destacar que en la exposición de motivos de este decreto se alude ex-
presamente a la sentencia de 30 de octubre de 2002 reconociendo que la misma dicta-
minó la necesidad de continuar con la tramitación del expediente de segregación inicia-
do por los vecinos. Esto da aún mayor valor a la iniciativa vecinal municipal de los años 
1996 y 1997 como procedimiento que debería haber supuesto el reconocimiento de Me-
dinyà como municipio de no haber mediado el acto anulado y la decisión posterior de 
denegar la segregación, tomada bajo el criterio más que discutible de aplicar en este 
caso el límite de población establecido a partir de la reforma legal de 1998. (Se adjunta 
como documento número 6 copia del Decreto 66/2003, de 4 de marzo.)

La imposibilidad de seguir la vía administrativa ordinaria para proceder a la alte-
ración del término municipal de Sant Julià de Ramis y crear el municipio de Medinyà 
derivó en una estrategia alternativa mediante la aprobación por el pleno del municipio el 
21 de octubre de 2011, de un acuerdo adoptado por todos los grupos parlamentarios en 
el que se mandataba al consistorio para emprender todas las acciones legales y políticas 
a su alcance para conseguir la restitución de Medinyà como municipio.

En este sentido, el Parlamento de Cataluña en sesión plenaria de 30 de octubre de 2014 
aprobó una moción en la que instaba al Gobierno a presentar un proyecto de ley de crea-
ción del municipio de Medinyà. Finalmente, la iniciativa que prosperó fue una proposición 
de ley, que es la que dio lugar a la aprobación prácticamente por unanimidad (con solo 
ocho votos en contra sobre ciento treinta y cinco) de la Ley 8/2015, de 10 de junio, ahora 
impugnada.

4. Todos estos antecedentes y los diversos procedimientos administrativos seguidos 
demuestran que la iniciativa para conseguir la restitución de la condición de municipio 
a Medinyà se ha iniciado mucho antes de la entrada en vigor de la reforma de la Ley de 
bases de régimen local (LBRL) por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalidad 
y sostenibilidad de la Administración local (en adelante LRSAL).

Y ponen en evidencia también que Medinyà podía haber recuperado a finales de la 
década de los noventa su condición histórica de municipio si no lo hubiera impedido 
una decisión de la Administración de la Generalidad, decisión injusta anulada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y que el Parlamento de Cataluña consideró 
necesario reparar con la aprobación de la Ley 8/2015, de 10 de junio.

A este respecto hay que señalar la posibilidad de que mediante una ley singular 
como es la de creación del municipio de Medinyà, se puedan excepcionar las condicio-
nes o requisitos generales establecidos por la legislación local aprobada por el mismo 
Parlamento. La igualdad de rango normativo y el principio de especialidad permiten 
sostener este resultado, escenario que tampoco es excepcional por otra parte, ya que 
existen precedentes de esta forma de legislar, precisamente como medida de flexibili-
dad cuando concurren circunstancias objetivas que justifican la opción por una fórmula 
legislativa de este tipo, cuya existencia en este caso es innegable.

Ciertamente, la utilización de la vía de la ley especial no basta para resolver el con-
traste que se puede dar con la legislación básica estatal y a ello se acoge el abogado del 
Estado a partir de la nueva relación que la LRSAL ha dado al artículo 13.2 de la Ley de 
bases de régimen local.

Pero como antes se ha dicho, en el presente caso no basta con la simple confronta-
ción formal de las normas en juego, porque estas deben valorarse de acuerdo con las 
reglas de distribución de competencias, que no juegan siempre en el sentido que quiere 
hacer ver el recurso; y también desde la perspectiva de la entrada en vigor de las leyes y 
de sus efectos sobre los procedimientos o iniciativas que se han originado con anterio-
ridad a esa entrada en vigor.

II. La ley impugnada debe beneficiarse de los principios generales aplicables 
en materia de transitoriedad jurídica
1. Los antecedentes expuestos en la alegación anterior ponen de manifiesto que la 

creación del municipio de Medinyà por la Ley 8/2015, de 10 de junio, no obedece a una 
situación actual sino que tiene unas raíces y un origen que se remontan a un periodo 
temporal claramente anterior a la reforma de la normativa básica de régimen local ope-
rada por la LRSAL.

La existencia de Medinyà como municipio de pleno derecho hasta el año 1972 de-
muestra de forma objetiva que la Ley 8/2015, a pesar de su denominación formal, no pue-
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de ser entendida como un mero acto de creación de una realidad municipal nueva. Como 
indica su exposición de motivos, la voluntad del legislador es en este caso restituir o de-
volver a Medinyà la condición de municipio perdida mediante un acto emanado de un po-
der público no democrático que en el contexto constitucional vigente a partir de 1978 no 
puede sino ser observado como un atentado contra la autonomía local y contra el derecho 
de los vecinos a contar con una entidad representativa propia. La simple y escueta motiva-
ción del Decreto 2049/1972 como acto que se dicta a demanda y en beneficio de los inte-
reses de Medinyà y de Sant Julià de Ramis, solo esconde la inexistencia de cualquier fun-
damento técnico o administrativo que justificara la agregación en aquel momento, lo que 
no resulta extraño teniendo en cuenta la arbitrariedad que suele regir la actuación de los 
poderes públicos no democráticos. Visto desde esta perspectiva, la ley impugnada presen-
ta la especial circunstancia o característica de ser una ley de reparación de un acto injusto.

2. Pero, además, los antecedentes también demuestran que el interés y la iniciativa 
para recuperar la condición de municipio de Medinyà tiene un reflejo también claro en 
la voluntad de los vecinos del municipio de Sant Julià de Ramis, que no se ha opuesto  
a la segregación, a pesar de que podría perjudicarlo, y de las entidades supramunicipales 
correspondientes (Consejo comarcal del Gironès y Diputación de Gerona). Y también 
demuestran que esa voluntad se expresó mediante el impulso de un procedimiento de 
alteración de los términos municipales que se frustró por una decisión de la administra-
ción de la Generalidad declarada ilegal sin la cual es de presumir que el procedimiento 
de segregación hubiera podido llegar a buen puerto.

Finalmente, ante la imposibilidad de resolver por vía administrativa la creación del 
municipio debido a los nuevos requisitos exigidos por la Ley 13/1998 de modificación 
de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, los antecedentes expuestos en la 
alegación anterior también demuestran la voluntad de las instituciones de la Generali-
dad de dar una solución «ad hoc» al caso. Esta es la razón que explica la aprobación por 
el Parlamento de la Moción 153/X, de 30 de octubre de 2014, mediante la cual se instó 
al Gobierno de la Generalidad a presentarle en el plazo más breve posible un proyecto 
de ley de creación del municipio de Medinyà y la posterior aprobación de la Ley 8/2015.

3. Si bien es cierto que estos últimos trámites en sede parlamentaria son posteriores 
a la entrada en vigor de la reforma de la Ley de bases de régimen local introducida por 
la LRSAL, también es cierto que el conjunto de los antecedentes pone de relieve que la 
creación del municipio de Medinyà no es un acto que se origine ex novo o de manera 
sobrevenida a la entrada en vigor de la LRSAL. Debemos insistir en la importancia que 
en este caso debe darse al primer procedimiento administrativo de creación del munici-
pio que se frustró por una decisión ilegal ajena a la voluntad de los vecinos solicitantes 
y del propio municipio de Sant Julià de Ramis y también en el hecho de haber reiterado 
posteriormente el procedimiento administrativo y de haberse articulado finalmente una 
solución por la vía de una ley ad hoc.

Todos estos datos, valorados en su conjunto, permiten contemplar la creación del 
municipio de Medinyà como un procedimiento iniciado mucho antes que la LRSAL en-
trara en vigor, lo que lleva a plantear si esta puede ser invocada en este caso de acuerdo 
con los principios generales aplicables en materia de transitoriedad normativa que sue-
len impedir que una ley de reforma despliegue efectos retroactivos sobre procedimien-
tos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor.

Si bien es cierto que la LRSAL no contiene una cláusula expresa en este sentido, 
también lo es que existe un principio general comúnmente aceptado de que las reformas 
legales no afectan a los procedimientos administrativos ya iniciados en el momento de  
su entrada en vigor, siendo a los mismos aplicable la normativa vigente en el momento su 
iniciación. Este criterio se desprende también implícitamente de la LRSAL pues cuando 
la misma ha querido que las modificaciones que introduce produzcan efectos retroacti-
vos sobre procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor lo ha previsto 
expresamente. Por tanto a senso contrario hay que entender que la misma LRSAL acepta 
como punto de partida el principio general de aplicación para las alteraciones municipa-
les que se inicien después de su entrada en vigor, pues en este caso no existe ninguna pre-
visión especial de retroactividad. Principio que implica que el legislador asume la carga 
de pronunciarse expresamente en sentido contrario cuando pretende que la nueva ley se 
aplique a procedimientos ya iniciados con anterioridad a su entrada en vigor.
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El criterio de transitoriedad que se argumenta ha quedado confirmado en la opinión 
emitida por algunos órganos consultivos autonómicos en materia de procedimiento de 
segregación municipal iniciados antes de la LRSAL, debiendo señalar al respecto el 
Dictamen núm. 609 del Consejo Consultivo de Andalucía, de 24 de septiembre de 2014, 
cuyo fundamento jurídico II.2 dice textualmente: 

«[...] dado que la LRSAL no ha previsto ninguna disposición transitoria respecto de 
la normativa a aplicar a los procedimientos de creación o segregación de la misma, se 
considera que en aras al principio de seguridad jurídica y de irretroactividad normati-
va, el criterio interpretativo debe ser el de que los procedimientos administrativos ini-
ciados con anterioridad a la entrada en vigor de la LRSAL se resolverán de acuerdo con 
la normativa vigente en el momento de su iniciación.»

En base a este criterio se han producido algunas alteraciones de términos munici-
pales después de la LRSAL, como es el caso, por ejemplo de los municipios andaluces 
de Montecorto, segregado de Parla (provincia de Málaga), de Domingo Pérez, segrega-
do de Iznalloz (provincia de Granada) y de Játar, segregado de Arenas de Rey (provin-
cia de Granada). En este último caso se da además la circunstancia de que Játar, igual 
que Medinyà, también perdió su condición de municipio independiente por un decreto 
preconstitucional del año 1973. En relación con estos municipios, no consta a esta par-
te que se haya producido impugnación alguna.

4. Por las razones que se acaban de exponer, esta parte considera que el presente 
recurso puede ser resuelto a favor de la constitucionalidad de la ley impugnada sin ne-
cesidad de entrar en el debate competencial que plantea el abogado del Estado, ya que 
todo él gira en torno de la aplicación de la legislación básica de régimen local según la 
versión establecida por la LRSAL.

Si, como se sostiene en esta alegación, no son aplicables a Medinyà los nuevos re-
quisitos que establece el artículo 13.2 LBRL para la creación de municipios, la confron-
tación entre la Ley 8/2015 y la legislación básica no existiría y no habría necesidad de 
rebatir los argumentos que al respecto se presentan en el recurso.

Sin embargo, sin perjuicio de sostener como criterio de defensa inicial la aplicación 
del régimen de transitoriedad en el sentido expuesto, esta parte considera necesario res-
ponder a mayor abundamiento los argumentos de naturaleza competencial que alega el 
abogado del Estado para poner de relieve que la Ley 8/2015 también resulta compati-
ble con el sistema de distribución de competencias entre el Estado y la Generalidad de 
Cataluña si nos atenemos a todos los parámetros que han de entrar en juego de acuerdo 
con la Constitución y con lo previsto el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

III. El presente recurso no puede resolverse tomando sólo como referente 
la competencia básica de régimen local del artículo 149.1.18 CE: especial 
relevancia de la competencia autonómica en materia de organización 
territorial reconocida por el artículo 151, letra a), del Estatuto de Autonomía
1. El abogado del Estado centra toda su argumentación en contra de la constitucio-

nalidad de la Ley 8/2015 en la aseveración de que esta ley contradice la Ley de bases de 
régimen local (en su versión modificada por la LRSAL) y, por tanto, vulnera la compe-
tencia estatal del artículo 149.1.18 CE.

El punto de controversia sería principalmente el incumplimiento de los requisitos 
que el artículo 13.2 LBRL establece para la creación de nuevos municipios en lo que 
atañe al límite mínimo de población (5000 habitantes) y, en segundo término, el incum-
plimiento del artículo 9 LBRL que impediría, a juicio del abogado del Estado, el trata-
miento de Medinyà como un régimen especial, como cree que hace la ley impugnada.

2. El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de establecer una doctrina sobre el al-
cance de la competencia del artículo 149.1.18 CE en el ámbito local, de la cual se infiere 
que dicha competencia alcanza la capacidad para definir un modelo municipal «común» 
de manera que forma parte de la competencia estatal la regulación del elemento territorial 
y su relación con el resto de elementos que componen la estructura municipal para confi-
gurar dicho modelo municipal común (STC 103/2013, de 25 de abril). En esta sentencia, 
el Tribunal admite como principio que compete al Estado optar, de entre los posibles, por 
un determinado modelo municipal, lo que le permite inclinarse por un modelo «minifun-
dista», basado en la existencia de núcleos de población sin exigencia alguna de un míni-
mo territorial, «o por un modelo basado en mayores exigencias de población y territorio».
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De acuerdo con esta doctrina, el Estado dispone de un margen de apreciación y de 
decisión en el momento de establecer las bases en esta materia que puede dejar un am-
plio margen de actuación reguladora a las Comunidades Autónomas, aunque también 
puede limitarlo estableciendo exigencias mínimas. Este margen quedaría evidenciado 
en la comparativa entre la redacción del artículo 13 LBRL en su versión inicial del año 
1985 y la redacción dada al mismo artículo por la LRSAL que, como recuerda el abo-
gado del Estado, incorpora como novedad el límite mínimo de población que se sitúa en 
los 5.000 habitantes.

Esta modificación introducida por la LRSAL ha sido expresamente validada por la 
STC 41/2016, de 3 de marzo, en cuyo FJ 5 se incluye dentro de la competencia esta-
tal del artículo 149.1.18 CE la «fijación de mínimos poblacionales» para la creación de 
nuevos municipios en tanto que el Estado puede desarrollar al amparo de dicha compe-
tencia un modelo municipal basado en mayores exigencias de población si lo considera 
necesario para garantizar la viabilidad del ejercicio de las competencias municipales y 
con ello de la autonomía municipal.

3. De acuerdo con estas premisas y sin perjuicio de lo dicho en la alegación II, debe-
ría llegarse a la conclusión de que efectivamente la Ley impugnada contradice el artícu-
lo 13.2 LBRL por no llegar el municipio de Medinyà a los 5.000 habitantes.

Sin embargo, el planteamiento del recurso sobre el artículo 149.1.18 CE como único 
parámetro competencial aplicable y en la jurisprudencia constitucional dictada en rela-
ción con el mismo, resulta débil e incompleto al no tener en cuenta ni tomar en conside-
ración la competencia que el artículo 151 EAC reconoce a la Generalidad de Cataluña 
en materia de organización territorial.

El Estatuto de Autonomía catalán distingue claramente entre dos títulos competen-
ciales: el del artículo 151 en materia de organización territorial y el del artículo 160 en 
materia de régimen local. Son dos títulos competenciales diferentes en cuanto a con-
tenido y también en cuanto a la tipología competencial. En el primer caso se trata de 
una competencia exclusiva y en el segundo de una competencia compartida, salvo en 
algunos aspectos en que se califica de exclusiva. En este sentido también es importante 
destacar el trato singularizado que el artículo 148.2 CE da a la competencia sobre las 
alteraciones de términos municipales, trato que da pie a que los estatutos de autonomía, 
como ocurre especialmente en el caso catalán, considere esta competencia de forma se-
parada a la más general del régimen local del artículo 149.1.18 CE.

En cualquier caso, lo que interesa destacar a efectos del presente recurso es que la 
competencia exclusiva en materia de organización territorial del artículo 151 EAC se 
proyecta, de acuerdo con la redacción literal de su letra b) a «la creación, la supresión 
y la alteración tanto de los términos municipales como de los entes locales de ámbito 
interior [...]». Y por si hubiera alguna duda, la letra a) del mismo precepto estatutario 
también atribuye a la Generalidad la competencia igualmente exclusiva para «determi-
nar, crear, modificar y suprimir los entes que configuran la organización territorial de 
Cataluña». Entes entre los que se encuentran los municipios, según establece el artículo 
2.3 del mismo Estatuto de Autonomía.

4. Como es fácil deducir del juego combinado de los artículos 151 y 160, el Estatuto 
catalán muestra una clara voluntad de tratar como una competencia diferenciada de la 
más general sobre el régimen local, la relativa a la organización territorial de Catalu-
ña y, de manera especial, la competencia que afecta a la capacidad de decidir sobre la 
planta local, incluida la municipal sin ningún género de duda.

En este punto se puede apreciar una diferencia importante entre el Estatuto de Auto-
nomía catalán y la gran mayoría de los demás estatutos, que no contemplan ese esque-
ma competencial diferenciado y que tampoco son tan explícitos en el reconocimiento 
de la capacidad para «crear» municipios. En efecto, la mayoría de estatutos de autono-
mía solo contienen referencias genéricas a la «alteración» de los términos municipales y 
al mismo tiempo sitúan esa competencia dentro del marco concreto de las competencias 
de desarrollo de las bases estatales del artículo 149.1.18 CE.

El peculiar sistema competencial que establece el Estatuto catalán en relación con la 
creación de municipios obliga a encontrar una fórmula de equilibrio razonable entre los 
títulos competenciales de los artículos 151 y 160 EAC, pues es evidente que la concu-
rrencia material que podría establecerse entre ambos en lo que afecta a la capacidad de 
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determinar la planta municipal no puede llevar a un resultado en que la competencia del 
artículo 151 EAC quede vacía de contenido.

Hay que recordar en este sentido el valor que tienen los estatutos de autonomía 
como normas que tienen la capacidad de configurar el sistema de distribución de com-
petencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en el «marco» de la Constitu-
ción. Los estatutos cumplen una función que puede definirse como de desarrollo cons-
titucional en este aspecto concreto, pues así se desprende del artículo 147.2.d) CE y del 
principio dispositivo en que se basa el sistema autonómico tal y como lo ha previsto la 
misma Constitución.

El papel de los Estatutos en materia competencial, como normas de precisión y ajus-
te dentro del marco general del artículo 149.1 CE y la posibilidad de que las reglas com-
petenciales puedan ofrecer diferencias por razón de las también diferentes regulacio-
nes estatutarias, ha llevado al mismo Tribunal Constitucional a aceptar excepciones en 
cuanto al mismo alcance de las bases estatales por razón del diferente trato estatutario 
de una materia.

El régimen local es precisamente un buen ejemplo de «conciliación» entre la regu-
lación básica y las determinaciones específicas que pueden contemplar los estatutos y 
baste citar como ejemplos el régimen especial de creación de las comarcas en Cataluña 
en relación con el régimen común previsto en la LBRL (FJ 13 de la STC 214/1989, de 
21 de diciembre) o el también régimen especial del plan único de obras y servicios en 
Cataluña en relación con el régimen común previsto en la LBRL (STC 109/1998, de 21 
de mayo). En ambos casos, el Tribunal Constitucional aceptó la tesis de que las previ-
siones especiales contenidas en el Estatuto catalán de 1979 en ambas materias debían 
ser respetadas como excepciones o regímenes especiales con relación a las bases de ré-
gimen local establecidas con carácter general. Tesis que, por cierto, el mismo Tribunal 
también ha admitido en otras materias, como es el caso de las bases del régimen estatu-
tario de los funcionarios públicos del mismo artículo 149.1.18 CE, entendiendo que esas 
bases no constituyen un límite absoluto a las competencias autonómicas en aquellos 
supuestos en que existan previsiones estatutarias específicas con voluntad de excluir 
o matizar los efectos de la regulación básica en algunos aspectos o submaterias de la 
competencia en cuestión (STC 140/1990, de 20 de septiembre).

Hay que señalar también que estas excepciones reconocidas en la jurisprudencia 
constitucional han tomado en consideración la existencia de elementos históricos como 
causa justificativa. Así, por ejemplo, la STC 214/ 1989 antes citada, justificó el recono-
cimiento del régimen comarcal especial en Cataluña por haber tenido este territorio con 
anterioridad un régimen comarcal propio (Estatuto de 1932). Este elemento histórico 
puede ser trasladado, por tanto, al caso que aquí nos ocupa por el hecho de que Medinyà 
fue municipio hasta el año 1972. En definitiva, el juego de la competencia del artículo 
151 EAC quedaría también reforzado por la concurrencia de este elemento adicional.

5. La competencia exclusiva en materia de organización territorial que el artículo 
151 EAC reconoce a la Generalidad de manera separada e independiente de la compe-
tencia en materia de régimen local del artículo 160 EAC, también pone de relieve una 
voluntad del legislador estatutario de «interiorizar» las estructuras locales dentro del 
sistema general de la organización de las misma Generalidad de Cataluña, tal y como 
se desprende del artículo 2 EAC que integra los entes locales catalanes dentro de la 
«Generalidad», utilizando un concepto amplio y compuesto de esta noción como com-
prensiva de todos los poderes públicos existentes en Cataluña.

Si bien es cierto que la jurisprudencia constitucional ha entendido la relación entre 
los entes locales y el Estado y las Comunidades Autónomas bajo un modelo «bifronte» 
en relación con el Estado y su comunidad autónoma, respectivamente, también lo es que 
ese modelo puede tener sus matices en virtud de las previsiones estatutarias que puedan 
acentuar esa relación en un sentido u otro, como ocurre en el caso catalán en lo que con-
cierne a una mayor interiorización de los elementos territoriales de sus estructuras loca-
les, que son precisamente los que contempla el artículo 151 EAC.

Todo esto lleva a la conclusión de que el régimen de distribución de competencias en-
tre el Estado y la Generalidad de Cataluña debe ser observado desde la óptica del doble 
juego y necesidad de encaje de los artículos 151 y 160 EAC, lo que significa que no puede 
aplicarse en este caso la tesis lineal y uniforme de que en el ámbito concreto de la altera-
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ción de términos municipales sólo entraría en juego la competencia del artículo 160 EAC 
en relación con la del artículo 149.1.18 CE. Por el contrario, el hecho de que la creación, 
supresión y alteración de los términos municipales como competencia territorial estructu-
ral, sea contemplada específicamente como exclusiva en el artículo 151, letra b), del EAC, 
lleva necesariamente a la interpretación congruente de que, sin perjuicio de la aplicación 
general de la legislación básica de régimen local en Cataluña, en el aspecto concreto de 
las alteraciones de términos municipales, la aplicación de estas bases debe hacerse sin 
perjuicio de la competencia exclusiva de la Generalidad del ar tículo 151, letra b), del EAC.

La compatibilidad entre ambas competencias podría entenderse en el sentido de que 
las bases del régimen local son operativas cuando se trata de la aplicación de los proce-
dimientos administrativos generales que la legislación local establece para la alteración 
de términos municipales, pero no en cambio cuando se trata de resolver situaciones es-
peciales y justificadas de naturaleza territorial adoptadas directamente por ley, supuesto 
en el cual las bases estatales deben ceder su protagonismo a la competencia de la Gene-
ralidad del artículo 151 EAC.

La aplicación de este criterio viene reforzada, además, por el hecho de que el recur-
so interpuesto contra la Ley 8/2015 se fundamenta exclusivamente en el requisito del 
mínimo de población, sin argumentar nada relacionado con la posible ausencia de los 
otros requisitos introducidos en el artículo 13.2 LBRL por la LRSAL sobre la sosteni-
bilidad financiera del nuevo municipio y de que su creación no suponga disminución 
en la calidad de los servicios prestados. Ante la ausencia de alegación al respecto, cabe 
presumir que la concurrencia de este requisito no se cuestiona por el recurso, presun-
ción que se refuerza por el hecho de que Medinyà ya ha sido municipio y por la posición 
favorable a la segregación expresada por el municipio de Sant Julià de Ramis, que no se 
considera perjudicado en modo alguno por la misma.

IV. La ley impugnada no establece un régimen municipal especial y tampoco 
vulnera la legislación catalana de régimen local
1. Los argumentos vertidos en las alegaciones anteriores son determinantes para 

la resolución del presente recurso. Sin embargo, el abogado del Estado alega también 
en su escrito, además de la infracción principal del artículo 13.2 LBRL, otros motivos 
que a su entender también convertirían la Ley 8/2015 en inconstitucional. Es necesario, 
pues, analizar esos motivos y darles la respuesta correspondiente.

2. El abogado del Estado considera que la Ley 8/2015, como acto legislativo de crea-
ción de un municipio, implica el establecimiento de un régimen «singular» que el artícu-
lo 9 LBRL prohíbe más allá de lo dispuesto en la misma ley básica sobre los regímenes 
municipales o provinciales especiales.

Esta parte entiende que no es en modo alguno aplicable el artículo 9 LBRL porque 
ese artículo tiene como objeto garantizar la aplicación de un régimen jurídico común a 
todos los municipios, con las únicas excepciones que la propia LBRL prevé para los re-
gímenes municipales especiales (arts. 29 y 30). No se trata, pues, de prohibir la creación 
de nuevos municipios, especialmente cuando estos van a regirse por el régimen común 
y ordinario previsto en la LBRL y en la correspondiente legislación autonómica, como 
es el caso de Medinyà.

El artículo 9 LBRL se refiere al marco normativo que determina la organización, el 
funcionamiento y la actuación de los municipios y nada tiene que ver con su creación. 
Si se admitiera la tesis de que la creación de un nuevo municipio supone establecer un 
régimen singular en el sentido del artículo 9 LBRL, se llegaría a la conclusión de que no 
pueden crearse nuevos municipios, conclusión totalmente incoherente con los preceptos 
de la propia LBRL y de las leyes autonómicas.

3. Por lo que concierne a la contradicción que existiría entre la ley impugnada y 
la ley municipal y de régimen local de Cataluña (Decreto legislativo 2/2003, de 28 de 
abril) y en particular con su artículo 15, que contempla los requisitos para la creación 
de nuevos municipios, hay que recordar que una ley autonómica no constituye pará-
metro de constitucionalidad respecto de otra ley autonómica posterior, como es la Ley 
8/2015. El Parlamento de Cataluña puede ejercer su función legislativa libremente, es 
decir, adoptando criterios u opciones que no han de ser necesariamente coincidentes 
con los de decisiones anteriores e incluso puedan contradecirlos. Esa es la esencia mis-
ma del principio democrático y del ejercicio de la función legislativa.
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Ciertamente, la Ley municipal y de régimen local de Cataluña se presenta como una 
ley general que regula, entre otros aspectos, los requisitos necesarios para la creación 
de nuevos municipios. Pero esta regulación general no excluye que el Parlamento pueda 
decidir, mediante ley, la creación de un nuevo municipio si considera que hay razones 
objetivas que lo justifiquen, aunque sea excepcionando o alterando los requisitos esta-
blecidos por la ley general. Los principios de especialidad y de igualdad de rango nor-
mativo permiten esa derogación singular que actúa en el plano interno del ordenamien-
to jurídico catalán.

Y en el caso de Medinyà no puede decidirse en modo alguno que la opción por una 
ley singular o «ad hoc» sea arbitraria o injustificada. Los antecedentes y las circunstan-
cias objetivas que se han expuesto en la alegación I descartan tal posibilidad.

V. A modo de conclusión: la ley impugnada debe ser considerada como un 
acto restitutivo de la autonomía municipal de Medinyà que tiene su amparo 
en las competencias de la Generalidad y no infringe la legislación básica de 
régimen local
De lo expuesto en las presentes alegaciones puede concluirse que la Ley 8/2015, como 

acto legislativo de creación del municipio de Medinyà, no puede ser enjuiciada como si 
se tratara de una creación ex novo de una entidad municipal. Aunque pudiera verse así 
desde una perspectiva estrictamente formal, lo que en realidad hace la ley es devolver a 
los vecinos de Medinyà la autonomía municipal perdida por una decisión no democrática 
y arbitraria adoptada en la etapa preconstitucional (Decreto 2049/1972).

Además, la ley tiene su origen en una demanda local persistente que se remonta mu-
chos años antes de la reforma de la LBRL por la LRSAL y cuenta con el apoyo del mu-
nicipio que podría verse directamente afectado por la restitución (Sant Julià de Ramis). 
El hecho de que con anterioridad a la LRSAL se intentara obtener reiteradamente la au-
tonomía municipal mediante un procedimiento administrativo que no prosperó por cau-
sa no imputable a los vecinos de Medinyà y de Sant Julià de Ramis, tiene también un 
valor determinante para considerar la Ley 8/2015 como el resultado final de un proceso 
originado antes de la entrada en vigor de la LRSAL que debe beneficiarse, por tanto, de 
la aplicación del derecho anterior, de acuerdo con las reglas comúnmente admitidas en 
materia de transitoriedad normativa.

Finalmente, la interpretación integrada y coherente de las competencias reconoci-
das a la Generalidad por el artículo 151 y 160 EAC sobre organización territorial local 
y régimen local, respectivamente, lleva necesariamente a flexibilizar la aplicación de la 
legislación básica del Estado cuando se trata del ámbito concreto de la creación y alte-
ración de términos municipales, especialmente cuando concurren, además, las dos cir-
cunstancias anteriormente expuestas.

Puede decirse, en definitiva, que la Ley 8/2105 se ampara en una doble excepciona-
lidad, que viene dada, por un lado, por ser un acto de restitución municipal y no de nue-
va creación; y, por otro, la primacía de la competencia exclusiva del artículo 151 EAC 
sobre la competencia más general de régimen local, primacía que permite modular en 
este caso concreto los requisitos establecidos con carácter general de la legislación bá-
sica de régimen local.

Por todo lo expuesto, al Tribunal Constitucional

Solicita
Que teniendo por presentado el presente escrito, con los documentos adjuntos, se 

sirva admitirlos y tener por formuladas las anteriores alegaciones y, en sus méritos, 
dicte sentencia en la que desestime en su integridad el recurso de inconstitucionalidad 
núm. 1401-2016, promovido por el Presidente del Gobierno y en su representación y de-
fensa por el Abogado del Estado contra la Ley de Cataluña 8/2015, de 10 de junio, de 
creación del municipio de Medinyà.

Barcelona para Madrid, a 4 de mayo de 2016
Antoni Bayona Rocamora, letrado mayor del Parlamento de Cataluña

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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