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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 125/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’emissió de
continguts d’iCat per freqüència modulada
250-00131/11
ADOPCIÓ
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals,
sessió 5, 13.05.2016, DSPC-C 123

La Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió tinguda el dia 13 de maig de 2016, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre la difusió de continguts a través de la freqüència 92.5
de la FM (tram. 250-00131/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí
que es Pot, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 16046).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al Consell de Govern de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que:
a) Situï entre les prioritats de la Corporació per al 2016, un cop es disposi del nou
pressupost, el retorn d’iCat a la freqüència modulada.
b) Es plantegi altres continguts, elaborats pel personal del grup d’emissores de
Catalunya Ràdio, que puguin completar, sense cost afegit, la programació esmentada.
Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
La secretària de la Comissió, Natàlia Figueras i Pagès; el president de la Comissió, David Mejía Ayra

1.10. Acords i resolucions
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les bonificacions fiscals i la lluita contra
la cronificació de l’atur
250-00064/11
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Treball en la sessió 5, tinguda el 26.05.2016, DSPC-C 140.

Proposta de resolució sobre els treballadors autònoms
250-00173/11
RETIRADA

Retirada en la sessió 5 de la Comissió de Treball, tinguda el 26.05.2016, DSPC-C 140.

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’oposicions a
l’Administració de justícia de Catalunya
250-00244/11
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió 5, tinguda el 26.05.2016, DSPC-C 139.

Proposta de resolució sobre els protocols d’usos lingüístics
250-00251/11
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Cultura en la sessió 5, tinguda el 25.05.2016, DSPC-C 137.

Proposta de resolució sobre la rehabilitació de la casa natal de
Salvador Dalí a Figueres
250-00260/11
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Cultura en la sessió 5, tinguda el 25.05.2016, DSPC-C 137.

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

Rebutjada per la Comissió de Cultura en la sessió 5, tinguda el 25.05.2016, DSPC-C 137.
2.10.25. Propostes de resolució
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures urgents de racionalització del temps
dedicat per l’alumnat a activitats acadèmiques fora de l’horari lectiu
202-00021/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 27854; 28267).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de garantia del temps màxim de resposta en
l’atenció sanitària
202-00022/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27855; 27970).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00023/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 26910; 27036; 28268).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 30.05.2016 al 03.06.2016).
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de
cànnabis
202-00090/10
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 27856; 27971; 28269).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la limitació de l’ús de formol als centres
sanitaris dependents de la Generalitat
250-00298/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 27954 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 23.05.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27954)

Esmena 1, GP JS (1)
D’addició del punt 1

«1. Substituir, en aquells casos on sigui tècnicament possible, de manera progressiva la fixació formòlica per fixadors alternatius, mantenint l’ús del formaldehid per
a biòpsies i peces quirúrgiques amb patologia tumoral, mentre no es disposi de nous
estàndards internacionalment reconeguts, i d’acord amb les conclusions del grup de
treball Formalcat.»
Esmena 2, GP JS (2)
D’addició del punt 3

«3. Adaptar, quan sigui tècnicament possible i d’acord amb les conclusions del
grup de treball Formalcat, de forma urgent en totes les institucions sanitàries dependents de la Generalitat de Catalunya, especialment en els serveis d’Anatomia
Patològica, les mesures de prevenció de riscos laborals tant estructurals, com dels
procediments de manipulació emmagatzematge i gestió de residus, així com de les
mesures individuals de protecció per minimitzar els riscos de l’ús del formaldehid
per part dels treballadors.»

Proposta de resolució sobre els clústers industrials
250-00313/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 27936 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 26.05.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27936)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1

«1. Potenciar el programa Catalonia Clústers, redefinint els requisits per accedir-hi, fomentant l’excel·lència de les organitzacions clúster i la seva alineació a les
millors practiques europees.»
Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2

«2. Contribuir a reordenar el mapa de clústers de Catalunya, buscant sinergies
i evitant solapaments entre els àmbits d’actuació i, alhora, seguir-ne de prop l’activitat i la vigència.»

3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 3, GP JS (3)
De modificació del punt 3

«3. Continuar impulsant la col·laboració dels clústers que formen part del programa Catalonia Clústers, amb clústers d’altres comunitats autònomes de l’Estat
espanyol, així com d’altres països i regions a nivell europeu i mundial.»
Esmena 4, GP JS (4)
De modificació del punt 4

«4. Promoure un model de governança eficient i alineat amb les millors pràctiques, per tal de tenir una gestió professionalitzada i efectiva de les organitzacions
que formen part del programa Catalunya Clústers.»

Proposta de resolució sobre els polígons industrials
250-00314/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 27941 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 26.05.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27941)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 4

«4. Estudiar altres vies de diversificació energètica en el sector del transport,
com la creació de punts de gas natural liquats, especialment a aquells polígons que
es trobin a prop dels eixos viaris de Catalunya.»
Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 5

«5. Impulsar en el marc dels plans directors de mobilitat i del Pla de transport
de viatgers de Catalunya la millora de la mobilitat sostenible en el conjunt dels polígons industrials amb la participació activa els agents socials afectats, empresaris
i representació dels treballadors.»

Proposta de resolució sobre el finançament industrial
250-00316/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 27937 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 26.05.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27937)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1

«1. Focalitzar esforços en el suport i difusió als emprenedors i pimes, de les diferents modalitats de finançament alternatiu, com són els àngels inversors o, en alguns
casos, el capital risc.»
Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2

«2. Donar suport i difusió a les plataformes de crowdfunding existents entre el
teixit empresarial de Catalunya. L’administració ha tenir un paper d’amplificador
3.10.25. Propostes de resolució
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comunicatiu impulsor creant programes de comunicació i orientació d’aquesta fórmula de finançament.»
Esmena 3, GP JS (3)
De supressió del punt 3

«3. Millorar la difusió del catàleg de finançament alternatiu que publica ACCIÓ.
Actualitzar semestralment la seva informació.»

Proposta de resolució sobre el foment de les empreses emergents
250-00317/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 27938 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 26.05.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27938)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1

«1. Incrementar la durada del pla Embarca de 6 a 8 mesos.»
Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2

«2. Incrementar els objectius d’internacionalització del pla Sprint a tot el món.»

Proposta de resolució sobre el coneixement del Protocol d’Istanbul
en l’àmbit sanitari
250-00319/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 26009; 27944 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 23.05.2016
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 26009)

Esmena 1, GP C’s (1)
De modificació de tot el text de la proposta de resolució, que resta redactat de
la següent manera

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Treballar per garantir la seguretat en la consulta, establint mecanismes d’alarma suficients, especialment en casos de perillositat.
2. Elaborar un protocol de consens per millorar els circuits assistencials en els
casos de detinguts.
3. Condemnar tots els casos de violència contra els treballadors públics.»

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27944)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1

«1. Iniciar abans de tres mesos les accions necessàries per fer efectiu el coneixement del Protocol d’Istanbul a tots els centres sanitaris catalans i els seus professionals, seguint les recomanacions de l’Informe Anual del Mecanisme Català per
3.10.25. Propostes de resolució
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a la Prevenció de la Tortura i de manera coordinada amb el Síndic de Greuges de
Catalunya.»
Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2

«2. Presentar abans de sis mesos el pla d’acció resultant.»

Proposta de resolució sobre l’extensió de les funcions dels intèrprets
judicials a les declaracions de detinguts
250-00323/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 27793; 27902 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 26.05.2016
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 27793)

Esmena 1, GP SOC (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures que corresponguin per tal que no s’allargui l’estança en dependències policials
dels detinguts per falta d’intèrprets que els assisteixen en les seves declaracions.

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 27902)

Esmena 1, GP CSP (1)
De modificació total de la Proposta de resolució que queda redactada de la manera següent:

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures pertinents a fi i efecte de:
1. Ampliar els recursos disponibles de traductors i intèrprets judicials per les actuacions policials i judicials i, especialment, pel que fa a la assistència en les declaracions de detinguts.
2. Incentivar la inscripció en el Registre de traductors i intèrprets judicials previst en el Decret Llei 8/2014 de professionals especialitzats en la traducció i interpretació d’aquelles llengües en què es produeix carència de professionals.
3. Promoure recursos formatius que permetin als professionals complir els requisits necessaris per inscriure’s en el registre de traductors i intèrprets previst en el
Decret Llei 8/2014.»

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’Hospital de Sabadell
250-00330/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 27943 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 23.05.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27943)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 2

«2. Assegurar que la Corporació Parc Taulí de Sabadell disposi del nombre de
llits i quiròfans en ús necessaris per assumir aquest increment d’activitat, adoptant
el finançament adequat per a la seva materialització.»
Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 3

«3. Assegurar que la Corporació Parc Taulí de Sabadell disposi dels professionals necessaris per absorbir l’activitat fins ara derivada a la Clínica del Vallès i
l’Hospital General de Catalunya.»
Esmena 3, GP JS (3)
De modificació del punt 4

«4. Elaborar el Pla Director d’ordenació, reforma i ampliació del Parc Taulí per
tal de fer front als reptes assistencials dels propers anys.»

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències de l’Hospital de
Sabadell
250-00331/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 27942 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 23.05.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27942)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar el Pla
Director d’ordenació, reforma i ampliació del Parc Taulí, dotant-lo dels recursos necessaris per al seu adequat funcionament.»

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’adequació de l’aparcament de
l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa
250-00333/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 27950 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 23.05.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27950)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació

De refosa dels punts 1 i 2
«1. Complir el seu compromís de presentar el pla de mobilitat de l’Hospital Verge de la Cinta, un cop hagi finalitzat l’estudi de les diverses solucions de millora de
l’accessibilitat a l’hospital, a partir d’una anàlisi tècnica de viabilitat de les diferents
alternatives, de manera coordinada amb les Administracions competents en l’àmbit
de la mobilitat.»
Esmena 2, GP JS (2)
De modificació

Del punt 3
«3. Realitzar, mentre es busca una solució definitiva i viable per aquest problema
i un cop la proposta integral encarregada hagi estat consensuada amb la Comissió
del Patrimoni Cultural de les Terres de l’Ebre i l’Ajuntament de Tortosa, i es disposi d’un projecte bàsic i l’estimació pressupostària, i d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries, la reparació i adequació de l’actual zona d’aparcament de l’Hospital Verge de la Cinta, al fossar del baluard del Carme, així com els seus accessos
tant de vehicles com de vianants, per tal d’evitar accidents i recuperar aquest indret
per al gaudi ciutadà amb l’execució, entre d’altres, dels treballs següents:
a) Millora i reparació del ferm de l’aparcament.
b) Millora i reparació dels accessos rodats a l’aparcament.
c) Senyalització dels accessos rodats i de les places d’aparcament.
d) Millora, senyalització i protecció dels accessos per vianants.»

Proposta de resolució sobre la supressió de l’ús del formaldehid en
els centres sanitaris
250-00337/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 27953 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 23.05.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27953)

Esmena 1, GP JS (1)
D’addició del punt 1

«1. Adoptar les mesures necessàries per tal que hospitals, laboratoris i centres
de salut quedin lliures de formaldehid, substituint, on sigui tècnicament possible, de
manera gradual i en el termini més curt possible l’ús d’aquesta substància per altres
fixadors alcohòlics no cancerígens, d’acord amb les conclusions del grup de treball
Formalcat.»

3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2

«2. Mentre no s’hagi substituït completament l’ús del formaldehid en aquells casos on sigui tècnicament possible la substitució, i d’acord amb les conclusions del
grup de treball Formalcat, adoptar els protocols oportuns per tal de garantir la salut
laboral dels treballadors i treballadores que es veuen obligats a usar aquest compost, no només l’àmbit de tractament de la mostra, sota campanes, etc. sinó també,
i donat el seu grau de volatilitat, en els trasllats interns dins els laboratoris, amb
l’establiment de mesures d’alerta i mesures de medició per a una detecció immediata
d’exposicions anormals.»

Proposta de resolució sobre l’ampliació dels mitjans materials i del
personal del Jutjat de Família de Badalona
250-00339/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 27931 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 26.05.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27931)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Reclamar al Govern de l’Estat la posada en funcionament dels nou òrgans judicials acordats l’any 2015 per tal que no es torni a produir una situació com la de
Badalona:
2. Exigir al Govern de l’Estat que, malgrat estigui en funcions, no s’inhibeixi de
les seves responsabilitats.
3. Reclamar al Govern de l’Estat el traspàs del personal de l’Administració de
justícia i dels lletrats de l’Administració de justícia per tal d’assolir les competències
plenes en l’Administració de justícia.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de reactivació
econòmica de Cervera
250-00348/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 27939 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 26.05.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27939)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a
continuar treballant en els projectes de reactivació econòmica i industrial de Cervera (Segarra) i la seva comarca per revitalitzar el teixit productiu i generar nous
llocs de treball.»

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de protecció i
desenvolupament del sector de la fusta
250-00349/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 27960 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 26.05.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27960)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a seguir amb la
protecció i desenvolupament del sector de la fusta a Catalunya, l’accés i l’ús dels
recursos naturals i la biomassa, en defensa dels productors i així mateix incentivar
l’ocupació d’aturats per comarques, especialment en aquelles, com el Solsonès, on
existeix una tradició en aquest sector molt arrelada.»

Proposta de resolució sobre la construcció del nou Hospital Doctor
Josep Trueta, de Girona
250-00350/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 27923 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 23.05.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27923)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1

«1. Realitzar el seguiment del projecte de construcció del nou hospital Josep
Trueta, amb la participació dels agents polítics, econòmics i socials del territori, a
través del Consell de Participació de la Regió Sanitària de Girona.»
Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2

«2. Presentar a la Comissió de Salut el calendari per a la redacció del projecte
del nou hospital Josep Trueta, un cop es disposi d’un solar adient per a la ubicació
del nou Hospital.»

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 24/2015, de
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
i la pobresa energètica, i sobre la protecció de les famílies
vulnerables
250-00353/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 27940 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 26.05.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27940)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 3.b

«3.b) Impulsar la redacció d’un projecte de Llei de lectura única per donar resposta i dotar d’una eina útil al Govern i als ajuntaments perquè puguin garantir als
ciutadans el dret a un habitatge digne.»
Esmena 2, GP JS (2)
De modificació i supressió del punt 3.c

«3.c) Establir que els recursos econòmics previstos als Pressupostos de la Generalitat, com a Fons d’Atenció Solidària de Subministraments Bàsics estiguin disponibles durant tot l’any, en una quantitat de 10 milions d’euros, en els termes establerts al Ple d’Emergència Social i Reactivació Econòmica.»
Esmena 3, GP JS (3)
De modificació del punt 3.d

«3.d) Prendre les mesures necessàries perquè les empreses compleixin el que estableix l’article 6 de la Llei 24/2015, per tal que sol·licitin el corresponent informe
als serveis socials municipals abans d’efectuar un tall en el subministrament i que
informin les persones en situació de risc d’exclusió residencial sobre els drets d’accés als subministraments bàsics.»

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions
del Govern de l’Estat i la puntualitat dels trens
302-00051/11
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 28464 / Coneixement: Presidència del Parlament, 27.05.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en moció subsegüent a
la interpel·lació sobre les inversions del Govern de l’Estat i la puntualitat dels trens
(tram. 302-00051/11), presentada 23 de maig de 2016 i amb número de registre
27924.
On hi diu:
«1. Que accepti cap canvi en els horaris de Rodalies de Catalunya que empitjorin
els temps de viatge si no es disposa del subministrament per part d’ADIF de la informació detallada dels motius del canvi efectuat i de les mesures concretes i calen-
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daritzades de reversió de la situació per a recuperar els temps de viatge que afecten
negativament als usuaris dels serveis de Rodalies de Catalunya.»
Hi ha de dir:
«1. Que no accepti cap canvi en els horaris de Rodalies de Catalunya que empitjorin els temps de viatge si no es disposa del subministrament per part d’ADIF
de la informació detallada dels motius del canvi efectuat i de les mesures concretes
i calendaritzades de reversió de la situació per a recuperar els temps de viatge que
afecten negativament als usuaris dels serveis de Rodalies de Catalunya.»
Palau del Parlament, 26 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu del GP JS

3.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la democràcia i les iniciatives
legislatives populars
300-00057/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC
Reg. 28087 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.05.2016

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb
el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació
al Govern sobre democràcia i les ILP, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha
de tenir lloc els propers dies 1 i 2 de juny de 2016, amb el text següent:
– Sobre la democràcia i les Iniciatives Legislatives Populars.
Palau del Parlament, 24 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a la gent gran
300-00058/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 28481 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.05.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació
al Govern sobre les polítiques per a la gent gran, per tal que sigui substanciada en el
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 1 i 2 de juny, amb el text següent:
– Sobre les polítiques per a la gent gran.
Palau del Parlament, 26 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre el món local
300-00059/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 28482 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.05.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació
al Govern sobre el món local, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir
lloc els propers dies 1 i 2 de juny de 2016, amb el text següent:
– Sobre el món local.
Palau del Parlament, 26 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la seva inacció davant la situació
d’emergència social
300-00060/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 28483 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.05.2016

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·
lació al Govern sobre la inacció del Govern davant la situació d’emergència social
dels catalans, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers
dies 1 i 2 de juny de 2016.
Palau del Parlament, 27 de maig de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals dels docents
300-00061/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 28484 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.05.2016

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament,
presenta la Interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals dels docents, per
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 1 i 2 de juny
de 2016, amb el text següent:
– Sobre les condicions laborals dels docents.
Palau del Parlament, 26 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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Interpel·lació al Govern sobre el projecte VISC+
300-00062/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 28505 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.05.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 157 del
Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació al Govern sobre el VISC +, per
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 1 i 2 de juny
de 2016, amb el text següent:
– Sobre el VISC +
Palau del Parlament, 27 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP

Interpel·lació al Govern sobre el foment de l’emprenedoria
300-00063/11
PRESENTACIÓ: GP JS
Reg. 28520 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.05.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup
Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la següent interpel·lació al Govern, per tal que sigui
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 1 i 2 de juny de 2016,
amb el text següent:
– Quin és el capteniment del Govern en matèria de foment de l’emprenedoria?
Palau del Parlament, 26 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Interpel·lació al Govern sobre els reptes de futur de l’ensenyament
300-00064/11
PRESENTACIÓ: GP JS
Reg. 28521 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.05.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup
Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la següent interpel·lació al Govern, per tal que sigui
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 1 i 2 de juny de 2016,
amb el text següent:
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb els reptes de futur de l’ensenyament a Catalunya?
Palau del Parlament, 26 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Interpel·lació al Govern sobre el Corredor Mediterrani
300-00065/11
PRESENTACIÓ: GP JS
Reg. 28522 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.05.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup
Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la següent interpel·lació al Govern, per tal que sigui
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 1 i 2 de juny de 2016,
amb el text següent:
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el Corredor del Mediterrani?
Palau del Parlament, 26 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’Interior amb el
conseller d’Interior sobre l’actuació policial al desallotjament del
Banc Expropiat del barri de Gràcia, de Barcelona, el 23 de maig de
2016
354-00069/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 28000).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 25.05.2016.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació
pel Suport a Persones amb Discapacitat Mental davant la Comissió
d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els projectes de
l’entitat
356-00147/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i
Famílies, en la sessió 5, tinguda el 25.05.2016, DSPC-C 135.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació
Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars davant la
Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els treballs
de l’entitat
356-00149/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i
Famílies, en la sessió 5, tinguda el 25.05.2016, DSPC-C 135.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori
de la Creu Roja de Catalunya davant la Comissió d’Afers Socials i
Famílies perquè presenti l’informe sobre les persones immigrades en
situació vulnerable
356-00166/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i
Famílies, en la sessió 5, tinguda el 25.05.2016, DSPC-C 135.
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356-00171/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i
Famílies, en la sessió 5, tinguda el 25.05.2016, DSPC-C 135.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació
Professional Elite Taxi davant la Comissió de Territori perquè informi
sobre la situació del sector del taxi
356-00173/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en
la sessió 7, tinguda el 25.05.2016, DSPC-C 134.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant
la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’actuació policial al
desallotjament del Banc Expropiat del barri de Gràcia, de Barcelona,
el 23 de maig de 2016
356-00190/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 28127).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 25.05.2016.
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la
sessió 7, tinguda el 25.05.2016, DSPC-C 136.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant
la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’actuació policial al
desallotjament del Banc Expropiat del barri de Gràcia, de Barcelona,
el 23 de maig de 2016
356-00192/11
FORMULACIÓ DE LA SOL·LICITUD I ADMISSIÓ A TRÀMIT

Reunió de la Comissió d’Interior i la Junta de Portaveus de la Comissió d’Interior
del 25.05.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença
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ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la
sessió 7, tinguda el 25.05.2016, DSPC-C 136.

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

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
353-00091/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 5 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, tinguda el 24.05.2016, DSPC-C 129.

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
353-00092/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, tinguda el 24.05.2016, DSPC-C 129.

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
353-00093/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 5 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, tinguda el 24.05.2016, DSPC-C 129.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
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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
353-00094/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, tinguda el 24.05.2016, DSPC-C 129.

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
353-00095/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, tinguda el 24.05.2016, DSPC-C 129.

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
353-00096/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 5 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, tinguda el 24.05.2016, DSPC-C 129.

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
353-00097/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, tinguda el 24.05.2016, DSPC-C 129.
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Compareixença d’una representació 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
353-00098/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, tinguda el 24.05.2016, DSPC-C 129.

Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió
d’Interior per a informar sobre els fets que van tenir lloc a Sant Feliu
de Llobregat el 14 d’abril de 2016 i sobre el protocol aplicat amb
relació a aquests fets
357-00090/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Interior, tinguda el 25.05.2016,
DSPC-C 136.

Compareixença d’una representació de la Xarxa Antirepressió de
Familiars de Detingudes davant la Comissió d’Interior per a informar
sobre la repressió i la gestió policials de la dissidència política
357-00091/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Interior, tinguda el 25.05.2016,
DSPC-C 136.

Compareixença d’una representació de l’Associació pel Suport
a Persones amb Discapacitat Mental davant la Comissió d’Afers
Socials i Famílies per a informar sobre els projectes de l’entitat
357-00105/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 5, tinguda el
25.05.2016, DSPC-C 135.
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Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de
Persones amb Malalties Neuromusculars davant la Comissió d’Afers
Socials i Famílies per a informar sobre els treballs de l’entitat
357-00106/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 5, tinguda el
25.05.2016, DSPC-C 135.

Compareixença d’una representació de l’Observatori de la Creu
Roja de Catalunya davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per
a presentar l’informe sobre les persones immigrades en situació
vulnerable
357-00107/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 5, tinguda el
25.05.2016, DSPC-C 135.

Compareixença d’Antonio Centeno, en representació de l’Oficina
de Vida Independent, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies
per a informar sobre els treballs de l’entitat per al dret a la vida
independent i a l’assistència personal de les persones amb diversitat
funcional
357-00108/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 5, tinguda el
25.05.2016, DSPC-C 135.

Compareixença d’una representació de l’Associació Professional Elite
Taxi davant la Comissió de Territori per a informar sobre la situació
del sector del taxi
357-00109/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 7, tinguda el 25.05.2016, DSPC-C 134.

Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió
d’Interior per a informar sobre l’actuació policial al desallotjament del
Banc Expropiat del barri de Gràcia, de Barcelona, el 23 de maig de 2016
357-00110/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 7, tinguda el 25.05.2016, DSPC-C 136.
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SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Interior, tinguda el 25.05.2016,
DSPC-C 136.

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
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 6 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda
el 25.05.2016, DSPC-C 133.

4.55.

Activitat parlamentària

4.55.15.

Convocatòries

Sessió plenària 17
CONVOCADA PER A L’1 DE JUNY DE 2016

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 71.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del
Ple del Parlament, l’1 de juny de 2016, a les 10.00 h al Saló de sessions.
Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades l’1 de juny, a les 10.00 h).
2. Proposició de llei de modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures
fiscals i financeres. Tram. 202-00025/11. Grups parlamentaris. Proposta de tramitació en lectura única (text presentat: BOPC 122, 45).
3. Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives.
Tram. 200-00004/11. Govern de la Generalitat. Debat de totalitat (text presentat:
BOPC 92, 16).
4. Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies,
per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit
anys. Tram. 202-00018/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 89, 29).
5. Proposició de llei de reforma de l’impost de successions i donacions. Tram.
202-00020/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat de totalitat i
votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 98, 13).
6. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es
reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura. Tram. 270-00002/11. Grup
Parlamentari Socialista. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 40, 19).
7. Interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals dels docents. Tram. 30000061/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
8. Interpel·lació al Govern sobre la democràcia i les iniciatives legislatives populars. Tram. 300-00057/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular Crida Constituent. Substanciació.
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9. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a la gent gran. Tram. 30000058/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.
10. Interpel·lació al Govern sobre el món local. Tram. 300-00059/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.
11. Interpel·lació al Govern sobre la seva inacció davant la situació d’emergència
social. Tram. 300-00060/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
12. Interpel·lació al Govern sobre el projecte VISC+. Tram. 300-00062/11. Grup
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.
13. Interpel·lació al Govern sobre el foment de l’emprenedoria. Tram. 30000063/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
14. Interpel·lació al Govern sobre els reptes de futur de l’ensenyament. Tram.
300-00064/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
15. Interpel·lació al Govern sobre el Corredor Mediterrani. Tram. 300-00065/11.
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política sanitària.
Tram. 302-00045/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures immediates
per a fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge. Tram. 302-00046/11. Grup
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació.
18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política empresarial.
Tram. 302-00047/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal. Tram.
302-00048/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.
20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la
Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals. Tram. 302-00049/11. Grup
Parlamentari Socialista. Debat i votació.
21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una república amb corrupció zero. Tram. 302-00050/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat
Popular - Crida Constituent. Debat i votació.
22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions del Govern de l’Estat i la puntualitat dels trens. Tram. 302-00051/11. Grup Parlamentari
de Junts pel Sí. Debat i votació.
Palau del Parlament, 27 de maig de 2016
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.87.

Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10.

Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2256/2016, interposat pel president del
Govern de l’Estat contra l’article 19.6 de la Llei 16/2015, del 21 de
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels govern locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica
381-00004/11
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 Parlamento de 29 de octubre de 2012, y en cumplimiento del Acuerdo de la
4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
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Mesa del Parlamento de fecha 10 de mayo de 2016, por la que se acuerda la formulación de las alegaciones en este procedimiento según se acredita mediante la certificación que acompaña al presente escrito en documento adjunto, comparece ante el
Tribunal Constitucional y como mejor en derecho proceda
Dice

1. Que, en fecha 9 de mayo de 2016, el Parlamento de Cataluña ha sido notificado de la providencia dictada por el Pleno de este Tribunal el 28 de abril de 2016,
por la que se admite a trámite el Recurso de Inconstitucionalidad número 22562016, promovido por el Presidente del Gobierno y en su representación y defensa
por el Abogado del Estado contra el Art. 19.6 de la Ley del Parlamento de Cataluña
16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso a
la actividad económica.
2. Que evacuando el trámite conferido por la indicada providencia y dentro del
plazo de quince días concedido, mediante el presente escrito esta representación formula oposición a la demanda planteada en base a las siguientes:
Alegaciones
I. El recurso hace una lectura incorrecta de la reforma introducida en
la legislación básica de régimen local por la LRSAL que contamina de
origen su planteamiento de fondo

1. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración local (LRSAL) introduce unas modificaciones en la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (LBRL), que, entre otros aspectos, afectan a las entidades de ámbito territorial inferior al municipal instituidas o
reconocidas por las Comunidades Autónomas.
Estas entidades reciben en Catalunya el nombre de entidades municipales centralizadas y hay que recordar que el presente recurso se dirige y circunscribe exclusivamente a un precepto legal que se refiere a estas entidades. Este precepto legal es
el artículo 19.6 de la Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad
administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de
Cataluña y de impulso a la actividad económica.
Concretamente, este precepto legal ahora impugnado da un nuevo redactado a
las letras b) y c) del artículo 79 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril,
letras que se refieren específicamente a dos de los requisitos para la constitución de
las entidades municipales descentralizadas.
2. En la regulación inicial de la Ley de bases de régimen local anterior a la
LRSAL, las entidades de ámbito territorial inferior al municipal tenían atribuida la
condición de entidades locales, ya que así lo establecía expresamente la letra a) del
artículo 3 de dicha ley. A su vez, el artículo 45 de la misma establecía una regulación
básica mínima de este tipo de entidades, remitiendo a las leyes de las Comunidades
Autónomas su regulación general.
Sobre este escenario legal, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (LRSAL), ha operado un cambio
que esta parte reconoce como importante pero que no puede ser interpretado en
modo alguno como lo hace el Abogado del Estado en el recurso, es decir, hasta el
punto de fundamentar en el mismo la inconstitucionalidad del precepto impugnado.
Es necesario detenernos por tanto sobre este punto, porque es determinante para la
correcta resolución del presente recurso.
La LRSAL modifica en primer lugar el artículo 3 de la LBRL de manera que las
entidades de ámbito territorial inferior al municipal (en Cataluña las entidades municipales descentralizadas) pierden su condición de entidades locales, salvo aquellas
que ya estén constituidas o en proceso de constitución, de acuerdo con lo dispuesto,
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respectivamente, en las disposiciones transitorias cuarta y quinta de la ley. Esta modificación del artículo 3 de la LBRL lleva aparejada la supresión práctica del artículo 45 de la misma ley, ya que la LRSAL lo deja sin contenido.
3. Si los cambios operados por la LRSAL sobre la LBRL fueran únicamente los
que se acaban de exponer (artículos 3 y 45), podríamos llegar a la conclusión de que
a partir de la entrada en vigor de la LRSAL ya no es posible crear nuevas entidades
municipales descentralizadas en Cataluña y que, por consiguiente, sería discutible
desde el punto de vista competencial introducir una nueva norma que, como es el
caso del precepto impugnado, regule requisitos de constitución de este tipo de entidades.
Sin embargo, la LRSAL no determina en modo alguno un escenario de desaparición de las entidades territoriales de ámbito territorial inferior al municipal, ni
tampoco impide la posibilidad de que puedan ser creadas «ex novo». Lo que en realidad hace la LRSAL –y esto no lo pondera ni valora adecuadamente el recurso– es
modificar la naturaleza jurídica de esas entidades en los términos que resultan del
nuevo artículo 24 bis, que la LRSAL introduce en la LBRL, según el cual:
«Artículo 24 bis

1. Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán
los entes de ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán de personalidad jurídica, como forma de organización desconcentrada del mismo para la
administración de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías,
lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes.
2. La iniciativa corresponderá indistintamente a la población interesada o al
Ayuntamiento correspondiente. Este último debe ser oído en todo caso.
3. Solo podrán crearse este tipo de entes si resulta una opción más eficiente
para la administración desconcentrada de núcleos de población separados de
acuerdo con los principios previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera».
Como se desprende fácilmente de la lectura de este precepto, las entidades de
ámbito territorial inferior al municipio no desparecen como concepto y realidad
jurídico-administrativa sino que solo se transforman con respecto a su concepción
legal anterior, en el sentido de que ciertamente dejan de ser entidades locales con
personalidad jurídica propia, pero pueden continuar existiendo como «entes» [sic]
que expresan una forma de organización desconcentrada del municipio aplicable a
lo que eran las antiguas entidades de ámbito territorial inframunicipal.
4. Sin duda, la LRSAL introduce un cambio legal importante en este punto, pero
desde luego no tanto como el que presupone el Abogado del Estado minimizando
los efectos que puede desplegar el nuevo artículo 24 bis de la LBRL.
Es muy significativo que el legislador haya optado por este reconocimiento expreso de los entes de ámbito territorial inferior al municipio, aunque sea en forma
de organización desconcentrada, cuando otra opción que tenía a su alcance hubiera sido la de reconducir este supuesto al marco del artículo 24 de la misma LBRL,
que ya contemplaba la posibilidad de crear órganos de gestión desconcentrada en el
ámbito municipal.
Bien al contrario, el legislador estatal no ha querido con el nuevo artículo 24 bis
introducido en la LBRL establecer esa identidad de supuestos, sino que los ha querido diferenciar dejando muy claro que, a diferencia del artículo 24 LBRL, donde predomina la capacidad de decisión autónoma de los municipios, en el caso del nuevo
artículo 24 bis LBRL se atribuye a las Comunidades Autónomas un amplio margen
para regular el régimen de organización desconcentrada de los municipios, margen
que incluye los requisitos que han de concurrir, la iniciativa para su constitución, la
organización de estos entes desconcentrados y sus competencias, por citar solo algunos de los aspectos más relevantes.
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Esta conclusión es difícilmente rebatible dada la remisión general que el artículo 24 bis hace a las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local para
regular estos «entes» de ámbito territorial inferior al municipio, remisión que solo
cuenta con los límites que el mismo artículo 24 bis LBRL establece en sus apartados 2 y 3 en lo que concierne, respectivamente, a la iniciativa de constitución de
los entes y a la condición de eficiencia de la fórmula de organización desde el punto
de vista de los principios legales sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.
5. Lo que se acaba de exponer en esta alegación permite sostener sin duda alguna que la modificación introducida por la LRSAL en la LBRL en lo que atañe a las
entidades de ámbito territorial inferior al municipio, no supone que las Comunidades Autónomas pierdan su capacidad legislativa para regularlas, en la medida en que
estas entidades se mantienen como realidad jurídica en el ámbito local, aunque sea
bajo unos nuevos parámetros, que son los que resultan del artículo 24 bis LBRL en
los términos que se han expuesto.
Y obviamente, esto significa que las Comunidades Autónomas, y en este caso
Cataluña, continúan disponiendo de una competencia amplia de regulación en esta
materia, hecho que el recurso intenta negar o desconocer al centrarse solo en la pérdida de la condición de entidad local y de personalidad jurídica propia de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, sin parar mientes en que el nuevo
artículo 24 bis de la LBRL continúa manteniendo una forma de organización territorial para este supuesto y respetando la capacidad del legislador autonómico para
regularlo.
II. El precepto impugnado no predetermina una contradicción con la
legislación básica, ya que su contenido es compatible con la nueva
configuración de los entes de ámbito territorial inferior al municipio
que contempla el nuevo artículo 24 bis de la LBRL

1. El artículo 19.6 de la ley impugnada modifica las letras b) y c) del apartado 1
del artículo 79 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña (Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril).
El artículo 79 del texto refundido forma parte del Título V, que tiene como objeto de regulación las entidades municipales descentralizadas que, como ya se ha
dicho, es la denominación que tienen en Cataluña las entidades de ámbito territorial
inferior al municipio.
Es muy importante recordar que el texto refundido fue aprobado el año 2003,
es decir, mucho antes de la LRSAL, razón por la cual su artículo 2 contempla aún
el formato antiguo de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio como
entidades locales y con personalidad jurídica propia. Esto significa, por tanto, que
el Título V del texto refundido es coherente con ese esquema y ello podría ser utilizado, como lo hace insistentemente el Abogado del Estado, para poner en cuestión
la modificación de uno de los preceptos de ese Título (concretamente el artículo 79
afectado por el artículo 19.6 de la ley impugnada), con el argumento de que se está
regulando una institución jurídica que ha dejado de existir después de la LRSAL.
2. Sin embargo, este planteamiento no puede ser asumido por tres razones fundamentales.
En primer lugar, porque es evidente que la norma autonómica de referencia (el
texto refundido de la Ley municipal y de régimen local) es anterior a la LRSAL y,
cuando se aprobó, era plenamente coherente con las determinaciones entonces establecidas en la legislación básica estatal. La modificación posterior que introduce la
LRSAL no convierte sin más en inconstitucional el texto refundido cuando puede
ser interpretado y aplicado de acuerdo con el nuevo marco básico establecido, cosa
que es perfectamente posible, como veremos más adelante.
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En segundo lugar, porque admitida esa necesidad de interpretación y aplicación
conforme del texto refundido según el nuevo marco básico vigente, la modificación
puntual y concreta de las letras b) y c) del artículo 79 del texto refundido que realiza el precepto impugnado resulta perfectamente compatible con el artículo 24 bis
de la LBRL, en la medida que regula unos requisitos para la creación de los entes
de ámbito territorial inferior al municipio que encajan indudablemente con la nueva
concepción de estos entes que hace dicho precepto básico. La letra b) se refiere a la
iniciativa de los vecinos para crear los entes, supuesto al que se refiere expresamente
el apartado 2 del artículo 24 bis LBRL. Y la letra c) se refiere a los aspectos que ha
de contemplar el acuerdo municipal de constitución de los entes que entran dentro
del margen de decisión que el propio artículo 24 bis LBRL reconoce a las Comunidades Autónomas.
Es más, si hacemos una comparativa entre la redacción originaria y la que ha
introducido el precepto impugnado en ambas letras, podemos apreciar que las modificaciones realizadas tienen un alcance tan limitado como es el de reducir un plazo de dos meses a un mes y establecer un nuevo quórum de votación del acuerdo
municipal. Según el texto originario, las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 79
del Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña tenían la
redacción siguiente:
«b) En el primer caso, el ayuntamiento tiene que adoptar el acuerdo en el plazo de dos meses, a contar de la presentación de la petición en el registro municipal.
c) El acuerdo municipal sobre constitución de la entidad municipal descentralizada tiene que determinar las competencias que, de acuerdo con el artículo 82 de
esta Ley, tiene que asumir la entidad, y el sistema de participación en los ingresos
del ayuntamiento. El acuerdo tiene que someterse al trámite de información pública por un plazo no inferior a sesenta días; una vez transcurrido este plazo, tiene que
enviarse al Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, junto con
la resolución de las alegaciones presentadas, la cual tiene que adoptarse con el mismo quórum establecido por el artículo 114.2.b) de esta Ley. También tiene que hacerse
el envío cuando el expediente se ha iniciado a instancia de los vecinos, aunque el
acuerdo municipal no sea favorable».
Y según la redacción dada por el artículo 19.6 de la ley impugnada:
«b) En el primer caso, el ayuntamiento debe adoptar el acuerdo en el plazo de un
mes a contar desde la presentación de la petición en el registro municipal.
c) El acuerdo municipal sobre constitución de la entidad municipal descentralizada debe determinar las competencias que, de acuerdo con el artículo 82, tiene
que asumir la entidad, y el sistema de participación en los ingresos del ayuntamiento. El acuerdo debe someterse al trámite de información pública por un plazo de un
mes; una vez transcurrido este plazo, debe remitirse al departamento competente en
materia de Administración local, junto con la resolución de las alegaciones presentadas, la cual debe adoptarse con el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de los miembros de la corporación. También debe realizarse la remisión cuando
el expediente se ha iniciado a instancia de los vecinos, aunque el acuerdo municipal
no sea favorable».
Estas modificaciones no entran en contradicción con la normativa básica, pues
se trata de aspectos que el nuevo artículo 24 bis LBRL remite a la legislación autonómica y, en el caso concreto del quórum de adopción de acuerdos, la modificación
encaja también perfectamente con lo que establece el artículo 47 LBRL que, aunque
continúe refiriéndose a las antiguas entidades reguladas por el artículo 45 que la
LRSAL ha dejado sin contenido, debe entenderse que ahora tiene como referencia
el nuevo artículo 24 bis.
3. Sin embargo, el recurso no hace ningún esfuerzo por analizar si esta modificación tan puntual y concreta permite una interpretación compatible con la continuidad de los entes de ámbito territorial inferior al municipio que resulta del nuevo
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artículo 24 bis LBRL. Con un planteamiento extremadamente formalista, el recurso
parte de la base de que el artículo 19.6 de la ley impugnada modifica un artículo del
texto refundido de la Ley municipal y de régimen local catalana que, en tanto que
se refiere a las antiguas entidades municipales descentralizadas, resulta inconstitucional, pues dichas entidades ya no existen en la legislación básica estatal según el
formato que contempla dicho texto refundido.
Pero este planteamiento obvia que el artículo 19.6 impugnado forma parte de una
ley que no pretende regular ex novo este tipo de entidades, sino que es una ley que
solo regula un aspecto muy puntual de la materia, por lo demás perfectamente compatible, como se ha dicho, con el nuevo artículo 24 bis de la LBRL. Y también obvia que la ley de la que forma parte el precepto impugnado es claramente una ley de
medidas administrativas que afecta a una pluralidad de normas, no siendo por tanto
exigible a la misma la obligación de haber reformulado íntegramente el Título V
del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local dedicado a las entidades
municipales descentralizadas según el nuevo modelo introducido por la LRSAL.
En cualquier caso, lo que resulta determinante es que el nuevo redactado introducido en el artículo 79 del texto refundido por el precepto impugnado e incluso el
Título V en su conjunto son compatibles con la legislación básica estatal porque esta
continúa contemplando en el artículo 24 bis de la LBRL una forma de organización
mediante «entes» [sic] de ámbito territorial inferior al municipio y deja en manos de
las Comunidades Autónomas su regulación por ley.
En efecto, si realizamos un análisis personalizado de ese Título, podemos observar que los aspectos que regula (requisitos de constitución, organización, competencias y régimen de funcionamiento) pueden ser fácilmente aplicables al nuevo
formato básico. Y sin duda lo son, en lo que afecta concretamente al presente recurso, las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 79 en la redacción que les da el
precepto impugnado.
4. Como ha declarado reiteradamente el Tribunal Constitucional, en los supuestos de inconstitucionalidad mediata o indirecta por derivar la posible infracción
constitucional no de una incompatibilidad directa del precepto impugnado con la
Constitución sino de su eventual contradicción con preceptos básicos estatales, habrá de verificarse si existe una verdadera y real contradicción entre la norma impugnada y la norma estatal básica «que no pueda ser salvada con una interpretación de la norma cuestionada conforme con la Constitución», ya que el principio de
conservación de la ley «habilita a este Tribunal para concluir que, de esa manera
interpretada, la norma impugnada no sería contraria al orden constitucional de
competencias» (SSTC 4/1981, de 2 de febrero; 63/1982, de 20 de octubre; 38/2004,
de 11 de marzo; 113/2010, de 24 de noviembre; y 7/2012, de 18 de enero, entre otras).
Por consiguiente, aunque la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo, haya considerado
que la reforma introducida por la LRSAL en la LBRL en relación con las entidades
locales de ámbito territorial inferior al municipio puede considerarse materialmente
básica (FJ7), ello no impide, por las razones expuestas, estimar que el precepto impugnado no entra en contradicción «insalvable» con la misma, pues no solo es posible sino también necesario hacer una interpretación conforme entre el texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña y la nueva normativa básica,
a fin de que no se produzca un vacío o laguna en la regulación de una institución
local que la normativa básica no ha suprimido sino que continúa reconociendo, ya
que solamente modifica alguna de sus características.
Esta continuidad justifica, a entender de esta parte, que el legislador catalán está
habilitado para introducir modificaciones puntuales en la anterior regulación de las
entidades municipales descentralizadas, mientras no se aborde una modificación general del texto refundido de la ley municipal y de régimen local de Cataluña, siempre y cuando esas modificaciones no contradigan o comprometan directamente el
nuevo perfil institucional que la LRSAL ha trazado con respecto a las entidades de
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ámbito territorial inferior al municipio. Y en el presente caso es evidente que esa
contradicción no existe cuando la reforma de las letras b) y c) del artículo 79 de dicho texto refundido no tiene más alcance que el que antes se ha expuesto.
5. Los argumentos que se acaban de exponer llevan necesariamente a la conclusión de que la modificación legal a la que se contrae el presente recurso carece de
sentido en la medida que, en sí misma, no pretende ignorar ni contradecir la modificación de la legislación básica establecida por la LRSAL.
Y esta conclusión se confirma cuando se constata que la nueva legislación básica continúa reconociendo fórmulas de organización inframunicipal cuya regulación
deja en manos de las Comunidades Autónomas, lo que obliga a mantener y preservar la regulación autonómica anterior a la LRSAL sobre las entidades locales de
ámbito territorial inferior al municipio, mientras la regulación autonómica no sea
sustituida íntegramente, en todo aquello que sea compatible con el nuevo marco básico.
La tesis de fondo del recurso podría tener fundamento si la LRSAL hubiera suprimido lisa y llanamente cualquier tipo de organización de ámbito territorial inferior al municipio. Pero en realidad lo único que ha hecho la LRSAL es eliminar su
carácter de entidad local y su personalidad jurídica, lo que no niega su existencia
como entes que deben tener su propia regulación (autonómica) en lo que atañe a organización, competencias, requisitos de constitución y régimen de funcionamiento.
Siendo esto así, no hay razón alguna para oponer tacha de inconstitucionalidad al
precepto impugnado cuando el referente fáctico y jurídico del mismo y del conjunto
del Título V del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña
puede continuar siendo perfectamente el nuevo formato organizativo que establece
el artículo 24 bis de la LBRL.
En relación con esta cuestión es importante señalar también que la STC 41/2016,
de 2 de marzo, dictada a propósito de determinados artículos de la LRSAL, ha destacado en su FJ 7 en relación con el nuevo artículo 24 bis LBRL que la sola previsión de que los entes de ámbito territorial inferior al municipio carezcan de personalidad jurídica «no elimina amplios espacios de desarrollo autonómico» ni tampoco
«implica un estatuto sustancialmente distinto» de los mismos respecto de su anterior
régimen.
En definitiva, la modificación que el precepto impugnado hace del artículo 79
del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local no predetermina, por su
alcance y contenido, ninguna contradicción insalvable con la reforma introducida
por la LRSAL, pues solo afecta al procedimiento de creación de unas entidades que
continúan existiendo, siendo el precepto absolutamente neutro respecto al perfil de
esas entidades y, por consiguiente, compatible con sus nuevas características introducidas por la normativa básica.
Si el precepto impugnado hubiera incidido en la regulación de las entidades de
ámbito territorial inferior al municipio incidiendo en aspectos esenciales de su perfil anterior incompatibles con su nueva configuración establecida por la LRSAL, la
oportunidad del recurso podría ser considerada, pues entonces sí que se podría alegar la existencia de una antinomia respecto a la normativa básica. Pero ya hemos
visto que esto no ocurre en este caso, razón por la cual no existe inconveniente alguna aplicar el principio de interpretación conforme en los términos que recoge la
jurisprudencia constitucional.
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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 constitucionalidad 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 competencia estatal del artículo 149.1.18 CE.
En las alegaciones anteriores hemos puesto de relieve que tal contradicción no
existe con razones más que suficientes para entender que el recurso no solo no tiene fundamento sino que también carece de objeto, porque el precepto impugnado
opera sobre un marco normativo anterior a la LRSAL y porque la continuidad que
el artículo 24 bis de la LBRL da al fenómeno organizativo inframunicipal no comporta ninguna contradicción insalvable entre este precepto básico y el precepto impugnado.
Sin embargo, y a pesar de que los argumentos alegados sean suficientes para resolver el recurso de inconstitucionalidad en interés de esta parte, consideramos necesario hacer una alegación adicional derivada de las especiales características que
presenta el marco estatutario catalán en lo que se refiere a las reglas de distribución
de competencias en materia de organización territorial y de régimen local.
Esta alegación es relevante en este caso porque, a pesar de que la jurisprudencia
constitucional (especialmente las SSTC 214/1989, de 21 de diciembre y 21/2010, de
28 de junio) ha declarado que las previsiones estatutarias deben ser interpretadas tomando en consideración la competencia básica estatal del artículo 149.1.18 CE, parece también evidente que esta interpretación no puede anular ni dejar sin contenido las determinaciones del Estatuto de Autonomía por razón del rango de éste y de
la función constitucional que esta norma cumple de acuerdo con el artículo 147.2,
letra d) CE.
En este sentido hay que destacar de manera especial que el Estatuto catalán
contiene diversas referencias a las entidades municipales descentralizadas y en su
artículo 86.7 consagra lo que se podría considerar como una «garantía institucional» de las mismas cuando dice textualmente que:
«Las concentraciones de población que dentro de un municipio constituyan núcleos separados pueden constituirse en entidades municipales descentralizadas. La
ley debe garantizarles la descentralización y la capacidad suficientes para llevar a
cabo las actividades y prestar los servicios de su competencia».
Por otra parte, el artículo 151, letra b) del Estatuto también sitúa dentro de la materia de organización territorial, como materia específica diferenciada de la materia
competencial de «régimen local», la regulación de los entes locales de ámbito territorial inferior al municipio.
2. El Estatuto de Autonomía catalán distingue así claramente entre dos títulos
competenciales: 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 contenido 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 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 dicción 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 inferior...».
3. 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 diferencia4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
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da de la más general sobre el régimen local la relativa a la organización territorial de
Cataluña y, de manera especial, la competencia que afecta a la capacidad de decidir
sobre la planta local, incluida, sin ningún género de duda, la municipal y sus derivaciones inframunicipales. En este punto se puede apreciar una diferencia importante
entre el Estatuto de Autonomía catalán y la gran mayoría de los demás estatutos,
que no contemplan ese esquema competencial tan diferenciado y que tampoco son
tan explícitos en el reconocimiento de la capacidad para «crear, suprimir o alterar»
entes de ámbito territorial inferior al municipio.
El peculiar sistema competencial que establece el Estatuto catalán en relación
con esta materia obliga a encontrar una fórmula de equilibrio razonable entre los títulos competenciales de los artículos 151 y 160 EAC, pues es evidente que la concurrencia material que podría establecerse entre ambos en lo que afecta a la capacidad
de determinar este tipo de organización local no puede llevar a un resultado en que
la competencia del artículo 151 EAC quede vacía de contenido.
Hay que insistir en este punto en el valor que tienen los Estatutos de Autonomía
como normas que disponen de un margen para completar y configurar el sistema de
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en el
«marco» de la Constitución. Los Estatutos cumplen una función que puede definirse
como de desarrollo constitucional 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
ajuste dentro del marco general del artículo 149.1 CE y la posibilidad de que las reglas competenciales puedan ofrecer diferencias por razón de las también diferentes
regulaciones 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
regulación 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 previsiones especiales contenidas en el Estatuto catalán de
1979 en ambas materias debían ser respetadas como excepciones o regímenes especiales respecto a las bases de régimen 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 estatutario 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 modular los efectos de la regulación básica
en algunos aspectos o submaterias de la competencia en cuestión (STC 140/1990,
de 20 de septiembre).
4. La competencia exclusiva en materia de organización territorial que el artículo
151 EAC reconoce a la Generalidad de manera separada e independiente de la competencia en materia de régimen local del artículo 160 EAC, también pone de relieve
una voluntad clara del legislador estatutario de «interiorizar» las estructuras locales
dentro del sistema general de la organización de la 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 polisémico de esta noción
que permite incluir en la misma a 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
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«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 concierne a una mayor interiorización de los elementos
territoriales de sus estructuras locales, que son precisamente a los que se refiere el
artículo 151 EAC. Y parece lógico que ese acento se incline a favor de una mayor
interiorización de esas relaciones cuando se trata, como aquí ocurre, de entes que
no tienen reconocida una garantía constitucional y sí, en cambio, un reconocimiento
estatutario inequívoco.
Todo esto lleva a la conclusión de que el régimen de distribución de competencias entre el Estado y la Generalidad de Cataluña debe ser observado desde la óptica
de la necesidad de encaje entre 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 creación y reconocimiento de los entes de ámbito territorial inferior al municipio, solo opera la competencia del artículo 160 EAC en relación con la básica del
artículo 149.1.18 CE. Por el contrario, el hecho de que la creación de los entes locales de ámbito territorial inferior al municipio, como competencia territorial estructural, sea contemplada específicamente como exclusiva en el artículo 151, letra b),
del EAC, lleva necesariamente a la interpretación congruente de que, sin perjuicio
del alcance general de la legislación básica de régimen local, la aplicación de estas
bases en el ámbito concreto que aquí nos ocupa no puede desconocer los efectos de
la competencia exclusiva de la Generalidad del artículo 151, letra b) EAC.
5. Los argumentos que se acaban de exponer acerca de la necesaria conciliación
entre la legislación básica y las cláusulas estatutarias específicas en materia de organización territorial y local encuentran un fundamento adicional en la propia legislación básica local, que históricamente ha reconocido excepciones en su aplicación
por este motivo.
Antes ya hemos hecho referencia a algunas pero ahora interesa señalar que la
propia LRSAL también las reconoce cuando en sus disposiciones adicionales primera y segunda determina que en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra, la LRSAL se aplicará «sin perjuicio de las
particularidades» que resultan de sus respectivas normas estatutarias.
Ciertamente, ninguna disposición adicional como estas contiene la LRSAL respecto a Cataluña, a diferencia de lo que en su día sí hizo la LBRL. Probablemente
la explicación de ello deba buscarse en razones extrajurídicas en las que aquí no
corresponde entrar pero sí tener en cuenta cuando esa diferencia de trato no tiene
justificación objetiva y evidencia la existencia de una decisión legislativa arbitraria
o, como mínimo, un resultado también arbitrario.
Sea cual sea la valoración que ello merezca, de lo que no cabe duda es de que
la existencia de las dos disposiciones adicionales señaladas constituye una prueba
evidente de que la conciliación entre el ejercicio de las competencias básicas y las
previsiones singulares y específicas de los Estatutos de Autonomía en materia de
organización territorial y local es perfectamente posible. Y que por ello, en igualdad de circunstancias, la aplicación de este principio al caso de Cataluña también
debe poder serlo, sin necesidad siquiera de una disposición adicional específica que
lo reconozca.
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. 2256-2016, promovido por el Presidente del Gobierno y en su representación y defensa por el Abogado del Estado contra el Art. 19.6 de la Ley del
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Parlamento de Cataluña 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad
administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de
Cataluña y de impulso a la actividad económica.
Barcelona para Madrid, a 26 de mayo de 2016
Antoni Bayona Rocamora, letrado mayor del Parlamento de Cataluña
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