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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de la comunitat catalana a l’exterior
200-00015/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 36, 31.05.2017, DSPC-P 67

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 31 de maig de 2017, ha debatut el 
Dictamen de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència referent al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 
200-00015/11) i les esmenes reservades pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia i amb els articles 
121 i 122 del Reglament del Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de la comunitat catalana a l’exterior

Preàmbul

I
Catalunya ha estat terra de moviments migratoris permanents. Els darrers vint 

anys, s’ha convertit principalment en terra d’acollida després d’haver rebut una forta 
onada immigratòria. Fruit del context econòmic actual, però, s’ha constatat un fort i 
significatiu augment de la sortida de conciutadans a l’exterior, fet que ha comportat 
un equilibri progressiu entre les tendències migratòries del país.

Els ciutadans de Catalunya residents a l’exterior compten amb un marc legisla-
tiu que els confereix la condició de subjectes de l’acció de govern de la Generalitat 
de Catalunya. El repte institucional envers aquest col·lectiu és adaptar i facilitar les 
condicions d’accés que han de permetre una relació fluida i accessible amb les seves 
institucions, d’acord amb les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació. En aquest sentit, les institucions de Catalunya han de vetllar 
per incloure els catalans residents a l’exterior en el desenvolupament sectorial de les 
polítiques públiques.

És voluntat del Govern de la Generalitat impulsar i potenciar les actuacions que 
permetin als catalans a l’exterior, d’acord amb les possibilitats actuals, mantenir un 
fort vincle amb el país d’origen, que els possibiliti, alhora, la participació en l’esde-
venir col·lectiu i l’accés a la realitat, la cultura i la llengua catalanes.

La diàspora catalana és un valor afegit de país. El concepte de Catalunya exterior 
engloba els catalans residents a l’exterior i les entitats en les quals aquests s’organitzen.

En aquest sentit, es considera la possibilitat de potenciar i canalitzar les actua-
cions individuals i col·lectives impulsades des de l’exterior que puguin beneficiar el 
país, bé sigui de manera directa, bé mitjançant la projecció internacional de Cata-
lunya al món, amb el benentès que la diàspora catalana ha de tenir un paper actiu i 
proactiu en la construcció nacional del país.

Així mateix, el Govern de la Generalitat ha d’encarar el repte de bastir una polí-
tica integral destinada a abordar el fet emigratori protagonitzat per la ciutadania de 
Catalunya. L’èxit de les polítiques transversals d’acolliment de la immigració desen-
volupades les dues últimes dècades és el referent per a dissenyar i aplicar, de manera 
coordinada entre institucions, agents socials i societat civil, les polítiques públiques 
que permetin l’acompanyament i l’assessorament en la mobilitat internacional dels 
catalans, el manteniment del vincle amb Catalunya durant l’estada a l’exterior i el 
posterior retorn voluntari.
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Aquesta voluntat d’abordar el fet emigratori ha de tenir present la regulació del 
retorn objecte de la Llei 25/2002, del 25 de novembre, de mesures de suport al retorn 
dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996.

II
L’emigració catalana, però, no és un fenomen nou. Al llarg dels darrers segles, 

els catalans han protagonitzat una constant marxa a l’exterior, superior a l’arribada 
de nous ciutadans al nostre país. Aquesta emigració continuada al llarg del temps 
ha comportat la creació de comunitats catalanes que, amb diverses denominacions 
i en el decurs dels anys i fins avui, ha permès que la presència catalana al món si-
gui molt destacable i rellevant pel que fa al nombre tant d’entitats com de persones.

Des de les primeres entitats catalanes al món, amb un caràcter bàsicament mu-
tual, com és el cas de la Societat de Beneficència de Naturals i Descendents de Ca-
talunya a l’Havana (1840) i el de l’Associació Catalana de Socors Mutus «Montepio 
de Montserrat» de Buenos Aires (1857), i les que van néixer com a punt de trobada 
dels catalans que havien emigrat majoritàriament per motius econòmics, com és el 
cas del Casal de Catalunya de Buenos Aires (1886), fins al dia d’avui, l’organització 
de la diàspora catalana ha patit els canvis i les transformacions raonables a conse-
qüència del pas del temps.

Així, les comunitats catalanes a l’exterior, durant dècades al llarg del segle xx, es 
van configurar com a llocs d’acolliment i van esdevenir cabdals per al manteniment 
de la cultura i la llengua catalanes a l’exterior. Els membres d’aquestes entitats duien 
a terme una dinàmica activitat cultural i una important acció de manteniment dels 
lligams amb la terra d’origen.

Avui dia, i sota el fenomen de la globalització, els catalans tenen presència, per 
mitjà de les comunitats catalanes, a bona part dels països d’arreu del món. Les tec-
nologies de la informació i la comunicació i les possibilitats de transport han trans-
format la naturalesa de l’organització dels catalans residents a l’exterior i han con-
vertit aquests punts de trobada en espais de projecció exterior.

III
Tot i que l’article 6.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 1979 ja reconei-

xia la condició política de català a l’exterior, davant la manca de regulació específi-
ca, el 1996 es va promulgar la primera llei que regulava concretament les relacions 
amb aquestes entitats. La Llei 18/1996, del 27 de desembre, de relacions amb les 
comunitats catalanes de l’exterior, i el reglament que la desplega van esdevenir la 
primera norma que establia i reconeixia uns drets i deures en aquest àmbit.

Així, el Govern de la Generalitat reconeixia les comunitats catalanes a l’exterior 
i hi establia, a més, mecanismes de relació i col·laboració.

Del 1996 ençà, però, han entrat en vigor algunes normes que incideixen clara-
ment en els catalans a l’exterior i en les entitats que han creat. L’Estatut d’autonomia 
de Catalunya del 2006, que reconeix per primera vegada, en l’article 13, l’existència 
de les comunitats catalanes a l’exterior, i altra normativa sectorial o de caràcter bàsic 
estatal fan necessària una revisió normativa de les relacions entre les institucions de 
Catalunya i les formes d’organització dels catalans residents a l’exterior.

En aquest sentit, d’acord amb la realitat actual han aparegut noves formes d’or-
ganització dels catalans a l’exterior i alguns dels preceptes normatius que regulaven 
les relacions en qüestió s’han demostrat obsolets o ineficients.

Aquesta llei estableix un nou marc de relacions amb les comunitats catalanes, en 
el sentit més ampli del terme, i llurs membres, en l’àmbit col·lectiu i en l’individual, 
de manera sistemàtica i articulada per tal que l’assistència i el suport de l’Adminis-
tració i el Govern de la Generalitat permetin un nivell de suport adequat a les neces-
sitats i realitats d’aquesta presència catalana al món.

Amb la intervenció que la Llei comporta, s’ha de poder garantir que les comu-
nitats catalanes a l’exterior esdevinguin agents destacats de la vida social i cultural 
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en els llocs d’establiment, i que llur acció pugui ésser suficientment reconeguda a 
l’interior del país i es neutralitzi el possible desconeixement de la trajectòria, la pre-
sència i la potencialitat de la diàspora catalana com a agent actiu en la projecció in-
ternacional de Catalunya i com a col·lectiu compromès amb el país.

IV
La Llei de la comunitat catalana a l’exterior consta de quatre capítols, vint-i-dos 

articles, sis disposicions addicionals, una disposició derogatòria i dues disposicions 
finals.

El capítol primer, de disposicions generals, recull l’objecte de la Llei i els objec-
tius que es pretenen assolir en aquest àmbit.

El capítol segon aborda les relacions entre el Govern de la Generalitat i els cata-
lans residents a l’exterior, i també els mecanismes que les han de permetre i facilitar.

En el mateix capítol segon, es recullen drets dels quals els catalans residents a 
l’exterior són subjectes i que se sumen a la resta de drets reconeguts per l’ordena-
ment jurídic vigent. També recull les previsions institucionals d’abordatge integral 
del fet emigratori i les inclou en el desenvolupament sectorial dels organismes com-
petents en matèries relacionades amb la sortida, l’estada i el retorn dels catalans re-
sidents a l’exterior.

El capítol tercer fa referència a les diverses formes d’entitats, d’acord amb la rea-
litat actual, en les quals s’organitzen els catalans residents a l’exterior i que desenvo-
lupen, d’acord amb llurs objectius estatutaris, una tasca de projecció internacional 
de Catalunya.

El capítol quart regula els mecanismes de relació entre les institucions i les co-
munitats catalanes a l’exterior, principalment mitjançant l’actualització de l’òrgan 
d’interlocució permanent entre el Govern de la Generalitat i la Catalunya exterior, 
i també les iniciatives de relació entre les comunitats catalanes a l’exterior amb el 
suport de la Generalitat.

Les disposicions addicionals estableixen l’habilitació anual d’una partida pressu-
postària per a l’assoliment dels objectius plantejats per aquesta llei, la possibilitat de 
l’organització del Congrés de la Catalunya Exterior, l’assumpció de la coordinació 
interdepartamental per part de l’òrgan del departament competent en matèria d’ac-
ció exterior i la col·laboració en matèria de projecció exterior. La darrera disposició 
recull una previsió addicional relativa als plans de treball en l’àmbit de les comuni-
tats catalanes a l’exterior.

La disposició derogatòria deroga la Llei 18/1996, del 27 de desembre, de rela-
cions amb les comunitats catalanes de l’exterior, i, finalment, les disposicions finals 
contenen l’habilitació legal per a dur a terme el desplegament reglamentari de la Llei 
i l’entrada en vigor.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte de la Llei
Aquesta llei té per objecte regular, d’acord amb la normativa vigent, el marc de 

les relacions de la Generalitat, les seves institucions i la societat de Catalunya amb 
els catalans residents a l’exterior, i amb els catalans i les comunitats catalanes esta-
blerts fora del territori de Catalunya. El Govern dona suport a aquestes relacions, les 
promou i les fomenta i vetlla pel compliment d’aquesta llei.

Article 2. Objectius de la Llei
Els objectius d’aquesta llei són: 
a) Articular les polítiques adequades per a abordar el fet emigratori català, amb 

caràcter integral i de manera adaptada a les circumstàncies socials i econòmiques 
del moment.
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b) Donar suport, assistència i protecció als catalans residents a l’exterior, siguin 
membres o no d’una comunitat catalana, de conformitat amb la legislació vigent.

c) Incorporar els catalans a l’exterior i les entitats en les quals aquests s’organit-
zen en el disseny i el desenvolupament de les diferents polítiques sectorials de la 
Generalitat quan aquestes siguin d’interès per a aquest col·lectiu o hi estiguin des-
tinades.

d) Contribuir a l’enfortiment de les comunitats catalanes i llurs entitats, en tant 
que vehicles de cohesió i relació entre els ciutadans catalans residents a l’exterior, i 
també entre aquests ciutadans i les institucions de Catalunya.

e) Fomentar les actuacions en l’àmbit de la projecció exterior, desenvolupada tant 
per individus com per entitats, que difonguin el coneixement de la realitat nacional 
de Catalunya, fonamentalment en els àmbits cultural, social, econòmic i polític.

f) Potenciar les relacions socials, culturals, econòmiques i polítiques amb els paï-
sos on hi ha una important presència de ciutadans catalans, amb llurs institucions i 
amb llurs agents socials.

g) Afavorir l’adopció de vies estables i eficaces de relació recíproca entre les co-
munitats catalanes a l’exterior i Catalunya, tant amb les institucions públiques com 
amb les entitats privades.

h) Vetllar per la consideració, el reconeixement i la difusió de la tasca de les co-
munitats catalanes a l’exterior i dels ciutadans catalans a l’exterior.

Article 3. Dia Internacional de la Catalunya Exterior
1. El Dia Internacional de la Catalunya Exterior se celebra la diada de Sant Jor-

di si s’escau en diumenge, o el diumenge següent, en el cas que no es doni aquesta 
coincidència.

2. El Govern dona relleu institucional i públic a aquesta celebració, amb l’objec-
tiu de difondre entre la ciutadania catalana l’existència tant de l’emigració catalana 
com de les entitats en les quals aquesta s’organitza i llur trajectòria.

Capítol II. Els catalans a l’exterior 

Article 4. Concepte i definició
1. La Generalitat reconeix els ciutadans catalans residents a l’exterior com a des-

tinataris de la seva obra de govern i de les seves polítiques públiques. Aquest reco-
neixement comporta la consideració dels ciutadans catalans a l’exterior com a sub-
jectes de drets i deures en els àmbits en què la Generalitat té competències.

2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per catalans a l’exterior els ciutadans espa-
nyols residents a l’estranger que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge adminis-
tratiu i llurs descendents, d’acord amb el que estableix l’article 7.2 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya.

Article 5. El Registre de catalans residents a l’exterior
1. El Registre de catalans residents a l’exterior és l’eina mitjançant la qual el 

Govern identifica els ciutadans que gaudeixen de la condició política de catalans 
d’acord amb l’Estatut d’autonomia i que resideixen a l’estranger.

2. Els requisits d’inscripció, les dades informades, les característiques, la titula-
ritat i la gestió del Registre de catalans residents a l’exterior es determinen regla-
mentàriament per decret.

3. El Registre s’adscriu al departament competent en matèria d’acció exterior.
4. El Registre és públic. La inscripció en el Registre té caràcter gratuït i volunta-

ri. Per tal de facilitar l’accés als serveis i les prestacions destinats als catalans resi-
dents a l’exterior, es promourà la inscripció en aquest registre d’acord amb el que la 
normativa específica determini.

5. La comunicació de les dades de les persones inscrites en el Registre a altres 
entitats que formen part del sector públic de l’Administració de la Generalitat de Ca-
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talunya i a altres administracions públiques per a obtenir un servei o una prestació 
vinculats a les polítiques públiques respectives no requereix el consentiment de la 
persona interessada, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

6. Les dades personals recollides en el Registre s’han de donar desglossades per 
sexes i per edat, per tal de facilitar els estudis estadístics i els informes de gènere, 
d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter per-
sonal.

Article 6. Integració de l’especificitat dels catalans residents a l’exterior 
en les polítiques públiques
1. El Govern reconeix l’especificitat dels catalans a l’exterior en l’establiment de 

les polítiques públiques, vetlla per la integració de l’especificitat de la ciutadania ex-
terior de Catalunya en les disposicions normatives i impulsa el desenvolupament de 
polítiques pròpies destinades a aquest col·lectiu.

2. El Govern vetlla perquè els catalans a l’exterior puguin fer efectius els drets 
que la normativa vigent reconeix als residents a l’exterior, especialment en els àm-
bits polític, administratiu, civil, social i lingüístic, i promou les accions necessàries 
per tal que llur exercici es dugui a terme en les mateixes condicions que són aplica-
bles als catalans residents a Catalunya i d’acord amb el principi d’igualtat de gènere, 
de tracte i de no-discriminació.

3. El Govern vetlla perquè totes les administracions públiques competents garan-
teixin que els catalans a l’exterior puguin accedir als serveis públics en condicions 
d’eficiència i eficàcia i es puguin beneficiar de les prestacions que els siguin recone-
gudes per l’ordenament jurídic vigent.

Article 7. Accés a serveis de l’Administració 
1. El Govern promou les accions que permetin als catalans a l’exterior l’exercici 

de drets i l’accés a tràmits i prestacions de serveis que els reconeix l’ordenament ju-
rídic, mitjançant procediments administratius simplificats basats en el principi de la 
mínima intervenció possible i adaptats a llurs característiques especials.

2. Les delegacions del Govern a l’exterior presten orientació i assessorament per 
a facilitar l’accés a tràmits i prestacions de serveis a favor dels catalans a l’exterior 
que es determinin. Així mateix i d’acord amb la normativa vigent, el dret i els trac-
tats internacionals, les delegacions poden exercir altres funcions de protecció als 
catalans residents a l’exterior que se’ls puguin assignar.

3. La seu electrònica de la Generalitat, com a portal únic corporatiu de tramita-
ció de l’Administració de la Generalitat, facilita l’accés dels catalans a l’exterior als 
tràmits i serveis impulsats per l’Administració de la Generalitat, la consulta del Tau-
ler electrònic i l’accés al Registre general electrònic de la Generalitat.

4. El Govern promou la difusió de continguts d’interès per als catalans a l’exte-
rior per mitjà del seu entorn web.

Article 8. Drets dels catalans a l’exterior 
1. Els catalans a l’exterior gaudeixen dels drets polítics definits per l’Estatut d’au-

tonomia, i també dels drets que aquest reconeix als ciutadans de Catalunya en l’àm-
bit de l’Administració.

2. En l’àmbit civil i social es promou i es garanteix l’exercici dels drets següents, 
en els termes i les condicions que la normativa específica determina: 

a) Dret d’accés als programes, a les prestacions i a les accions destinats a la gent 
gran, al jovent i als infants, i també als col·lectius que es trobin en situació d’especi-
al vulnerabilitat, de manera que puguin rebre de l’Administració el necessari suport 
que els permeti viure dignament.

b) Dret a beneficiar-se d’accions d’informació sociolaboral i a participar en els 
programes del servei públic d’ocupació.
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c) Dret a l’educació a distància amb l’ús de les tecnologies de la informació i la co-
municació, en els àmbits i els nivells formatius que s’ofereixin des de l’Administració.

d) Dret d’accés a les promocions públiques d’habitatge.
e) Dret als serveis sanitaris públics en llurs estades temporals a Catalunya.
f) Dret a rebre informació sobre la realitat catalana mitjançant les emissions, 

radiofòniques i de televisió, dels programes informatius de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, dins les possibilitats tecnològiques i dels drets de difusió.

3. En l’àmbit lingüístic, els catalans a l’exterior tenen dret, en llurs relacions amb 
les institucions, organitzacions i administracions públiques a Catalunya, a emprar la 
llengua oficial que elegeixin d’acord amb el que estableix el capítol 3 del títol I de 
l’Estatut d’autonomia. El Govern promou l’adopció de les mesures que facilitin l’ac-
cés a l’ensenyament del català i de l’aranès a l’exterior, tant de manera presencial, on 
sigui possible, com de manera virtual.

4. Pel que fa als àmbits lingüístic i cultural, la Generalitat ha de prestar una aten-
ció especial a la promoció que facin els catalans i les comunitats catalanes a l’exte-
rior dels territoris amb els quals Catalunya comparteix llengua.

Article 9. Planificació del fet emigratori
1. El Govern desenvolupa accions de planificació estratègica i programació de 

caràcter transversal del fenomen emigratori, amb l’objectiu de dotar-se d’instru-
ments i polítiques sectorials coordinades per tal d’abordar, de manera integral, el 
fet emigratori.

2. El Govern impulsa l’estudi de la trajectòria i realitat del fet emigratori català, 
amb l’objectiu de difondre’l entre la ciutadania de Catalunya, i vetlla per la integra-
ció expressa i operativa de la perspectiva de gènere i de les dones.

3. Corresponen al departament competent en matèria de migracions l’impuls es-
tratègic i la coordinació dels programes que impliquin més d’un organisme del Go-
vern, sens perjudici del desenvolupament sectorial que els departaments afectats per 
raó de la matèria duguin a terme.

Article 10. Mobilitat internacional
1. El Govern, per mitjà dels departaments competents en aquesta matèria, arti-

cula les eines i els serveis d’informació, orientació i acompanyament per als cata-
lans interessats en llur mobilitat internacional que els permetin disposar amb caràc-
ter previ d’elements de judici necessaris per a afrontar amb les màximes garanties 
d’èxit llur projecte emigratori.

2. El Govern fomenta la mobilitat internacional que tingui per objectiu l’excel-
lència acadèmica, associativa i professional, i també el retorn de talent.

3. Els departaments competents en aquesta matèria, pel que fa a l’orientació prè-
via a la mobilitat, han d’articular els necessaris mecanismes de col·laboració entre 
els serveis i entitats públics actius i les comunitats catalanes a l’exterior actives en 
l’àmbit de l’acollida en els països receptors de la mobilitat.

4. Els departaments competents en aquesta matèria han d’articular els necessaris 
mecanismes de suport i cooperació amb les comunitats catalanes a l’exterior a fi que 
disposin dels mitjans adequats per a prestar els serveis d’orientació i assessorament 
en els països d’acollida.

Article 11. Vinculació amb Catalunya
1. El Govern, per mitjà del departament competent en matèria d’acció exterior, 

impulsa i facilita les relacions amb els catalans a l’exterior, promou la interrelació 
entre ells i dona suport a llurs organitzacions, amb l’objectiu de possibilitar el man-
teniment d’un lligam actiu entre els catalans a l’exterior i Catalunya, per tal que 
aquests participin de manera organitzada en la realitat de llur país d’origen, tinguin 
accés a les eines que permetin el contacte amb la cultura i la llengua catalanes, col·la-
borin en la projecció exterior de Catalunya i es relacionin amb les seves institucions.
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2. El Govern fomenta les actuacions organitzades a l’estranger, tant per institu-
cions i empreses, com per la societat civil sense ànim de lucre, que permetin l’acom-
panyament i el suport als moviments migratoris dels catalans. En l’aplicació d’aques-
ta llei, la Generalitat ha de vetllar per tal que totes les accions i iniciatives que hom 
emprengui, en qualsevol territori, i en totes les entitats i tots els agents que hi parti-
cipin o que en resultin beneficiaris, compleixin els valors, principis i normes vigents 
a Catalunya i en les institucions internacionals de referència, en matèria de drets 
humans, socials, civils i polítics, i també les de responsabilitat social i ambiental.

3. El Govern dona suport i reconeixement a totes les iniciatives promogudes per 
catalans a l’exterior que persegueixin l’interès general de Catalunya i el seu enri-
quiment social, econòmic, polític i cultural mitjançant el patrocini, el mecenatge, la 
captació de fons, finançament o aportacions.

4. El Govern reconeix els coneixements i les experiències dels catalans a l’exte-
rior de més edat com a testimoniatges de la memòria històrica.

Article 12. Retorn a Catalunya
1. Els catalans a l’exterior, d’acord amb la normativa específica en matèria de re-

torn dels catalans emigrats i llurs descendents, tenen dret a accedir a les actuacions 
i mesures de suport que s’estableixin quan decideixin retornar a Catalunya per a es-
tablir-hi la residència.

2. El Govern impulsa les actuacions que facilitin la incorporació al mercat de 
treball de Catalunya de professionals catalans que hi estiguin interessats i que exer-
ceixin llurs carreres professionals a l’estranger. També impulsa les actuacions i les 
mesures destinades a la identificació i al retorn de talent català en l’àmbit acadèmic, 
d’investigació, cultural o professional que es trobi a l’exterior.

Capítol III. Les comunitats catalanes a l’exterior

Article 13. Definició
1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per comunitats catalanes a l’exterior les 

entitats de naturalesa associativa sense ànim de lucre, constituïdes legalment sota 
qualsevol forma reconeguda en dret, les finalitats de les quals persegueixin l’asso-
liment dels objectius fixats per aquesta llei i siguin reconegudes d’acord amb el que 
aquesta disposa.

2. Als efectes d’aquesta llei, gaudeixen de la condició de comunitats catalanes 
a l’exterior les federacions de comunitats catalanes a l’exterior i les comunitats ca-
talanes virtuals creades amb l’objectiu de permetre la connectivitat i la interacció 
entre els catalans residents a l’exterior, i llur comunicació i col·laboració amb la Ge-
neralitat.

3. Als efectes d’aquesta llei, poden ésser membres de les comunitats catalanes a 
l’exterior els catalans residents a l’exterior, d’acord amb l’article 4. També en poden 
ésser membres les persones que resideixen fora de Catalunya i que, sense tenir la 
condició política de catalanes, se senten vinculades a Catalunya, la seva cultura, la 
seva llengua i la seva personalitat com a nació.

Article 14. Suport 
El Govern dona suport a les comunitats catalanes a l’exterior per a la consecució 

dels objectius següents: 
a) El foment i l’enfortiment de les comunitats catalanes a l’exterior, enteses com a 

punt de trobada i espai d’experiència entorn de la catalanitat dels catalans establerts 
en una àrea geogràfica determinada.

b) El manteniment dels vincles entre els catalans a l’exterior i Catalunya que 
permetin el contacte i la pràctica en la llunyania de la llengua, la cultura i la realitat 
catalanes, i facilitin la informació i el contacte amb Catalunya, amb les seves insti-
tucions i amb les iniciatives governamentals destinades a aquest col·lectiu.
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c) La difusió internacional de Catalunya, en tant que agents actius en projecció 
exterior catalana que actuen en col·laboració amb institucions i entitats catalanes i 
locals existents en llur àrea geogràfica.

d) La consolidació de les comunitats com a punts de referència, especialment en 
l’àmbit social i cultural, per als catalans residents en llur àrea geogràfica.

e) La constitució de noves comunitats que actuïn com a punts de descobriment, 
contacte i coneixement de Catalunya.

f) La preservació i la difusió del patrimoni històric, documental i cultural de les 
comunitats catalanes a l’exterior.

g) El foment de la participació de joves, d’origen o descendents de catalans, i de 
la igualtat de gènere i de tracte, i de la no-discriminació en el si de les comunitats i 
els òrgans de govern respectius.

h) La promoció de la relació, la interacció i l’intercanvi entre els diferents tipus 
de comunitats catalanes a l’exterior.

i) La informació, l’assessorament i l’orientació als catalans que arriben als països 
o territoris de l’Estat on ja hi ha comunitats catalanes a l’exterior, i als catalans que 
sol·liciten informació abans de marxar.

j) La col·laboració, si escau, amb els catalans a l’exterior que estiguin en situació 
d’extrema necessitat per a facilitar-los suport extraordinari i informació d’urgència.

Article 15. Reconeixement oficial de comunitats catalanes a l’exterior
1. Les comunitats catalanes a l’exterior poden ésser beneficiàries dels serveis, 

els ajuts i les prestacions institucionals que s’estableixin d’acord amb aquesta llei, 
havent obtingut prèviament el reconeixement del Govern. Els requisits i el procedi-
ment de reconeixement s’han d’establir per decret.

2. L’obtenció del reconeixement a què fa referència l’apartat 1 requereix l’acredi-
tació de la constitució de la comunitat conforme a dret, l’adequació dels seus objec-
tius a aquesta llei, la seva estructura i el seu funcionament de caràcter democràtic i 
transparent i la seva vinculació amb Catalunya, els ciutadans catalans, la història, la 
llengua, la cultura o qualsevol altre aspecte de la realitat catalana.

3. El decret regulador del reconeixement de les comunitats catalanes a l’exterior 
ha de determinar també les particularitats aplicables a les comunitats catalanes vir-
tuals, com ara llur creació i funcionament, els criteris per a la promoció de federa-
cions per àrees geogràfiques, el tràmit de consulta previ al Consell de la Catalunya 
Exterior i el procediment de revocació del reconeixement.

Article 16. Revocació del reconeixement oficial 
1. La revocació del reconeixement oficial s’efectua en els supòsits de: 
a) Dissolució de l’entitat.
b) Inactivitat manifesta de l’entitat durant un període de dos anys.
c) Incompliment dels requisits exigits per al reconeixement, en especial els que 

fan referència al funcionament democràtic i a la transparència en l’actuació.
d) Incompliment de l’obligació de mantenir actualitzades les dades en el Registre 

de les comunitats catalanes a l’exterior, d’acord amb el que s’estableixi per decret.
e) Iniciativa presa per l’entitat mateixa.
2. La revocació del reconeixement oficial comporta la pèrdua del dret d’accés als 

serveis i a les prestacions, i el reintegrament dels beneficis econòmics que s’hagues-
sin obtingut, d’acord amb el que es determini per reglament.

Article 17. Les federacions de comunitats catalanes a l’exterior
Les comunitats catalanes a l’exterior reconegudes poden constituir federacions 

per a defensar i integrar llurs interessos, facilitar el compliment conjunt i coordinat 
de les finalitats i els objectius que els són comuns, i ésser beneficiàries dels serveis 
i de les prestacions que estableix aquesta llei.
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Article 18. Les comunitats catalanes virtuals a l’exterior
1. El Govern fomenta les xarxes creades d’acord amb les tecnologies de la infor-

mació i la comunicació i els dona suport, amb la finalitat de permetre la connectivi-
tat i la interacció dels catalans a l’exterior i llur comunicació i col·laboració amb la 
Generalitat, d’acord amb els objectius establerts per l’article 14.

2. El reconeixement de les comunitats catalanes virtuals a l’exterior es duu a ter-
me d’acord amb el que disposa l’article 15.

Article 19. El Registre de les comunitats catalanes a l’exterior
1. El Registre de les comunitats catalanes a l’exterior es configura com a base de 

dades de caràcter administratiu en què s’inscriuen les comunitats catalanes a l’exte-
rior, llurs federacions i les comunitats catalanes virtuals reconegudes d’acord amb 
aquesta llei. També s’hi poden inscriure totes les circumstàncies relacionades amb les 
entitats esmentades, d’acord amb el que es determini per decret.

2. La publicitat de les dades del Registre s’ha de fer per mitjà del Portal de la 
Transparència de la Generalitat de Catalunya.

3. Aquest Registre s’adscriu al departament competent en matèria d’acció exte-
rior.

4. Les comunitats catalanes reconegudes han de comunicar al Registre les modifi-
cacions de dades que es produeixin, a l’efecte de l’actualització de les dades inscrites.

Article 20. Serveis i prestacions
1. El Govern dona suport a les comunitats catalanes a l’exterior, les federacions 

de comunitats i les comunitats catalanes virtuals inscrites en el Registre, mitjançant 
serveis i prestacions destinats a: 

a) Facilitar l’accés a la informació de les disposicions i resolucions que el Govern 
i el Parlament de Catalunya adoptin en les matèries específicament reconegudes 
d’interès per a les comunitats catalanes i per als catalans d’arreu del món.

b) Garantir el mateix tracte que reben les entitats establertes en el territori de 
Catalunya pel que fa a l’accés al patrimoni cultural, particularment mitjançant la 
recepció de fons bibliogràfics, audiovisuals, informàtics i didàctics.

c) Fer que es puguin beneficiar de l’acció del Govern en igualtat de condicions 
amb les entitats establertes en el territori de Catalunya.

d) Fer que obtinguin assistència tècnica i ajuts per al funcionament i per a l’or-
ganització d’activitats de promoció i difusió de Catalunya que es duguin a terme 
d’acord amb l’acció exterior de la Generalitat.

e) Facilitar assistència tècnica i ajuts per a promoure actuacions encaminades al 
coneixement i a l’estudi de la llengua i la cultura catalanes, en especial entre els in-
fants i els joves membres de la comunitat catalana.

f) Facilitar assistència tècnica i ajuts per al desenvolupament d’iniciatives enca-
minades a afavorir la mobilitat internacional dels catalans, i també per a contribuir 
a cobrir les necessitats bàsiques dels catalans a l’exterior que es trobin en situacions 
d’especial dificultat.

g) Fomentar l’accés a la informació d’actualitat de Catalunya mitjançant les eines 
de difusió comunicativa i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació 
impulsades per l’Administració de la Generalitat.

h) Promoure intercanvis de caràcter educatiu, cultural i econòmic per als mem-
bres de les comunitats catalanes, mitjançant programes específics d’estades cultu-
rals, beques d’estudis, colònies de vacances i estades de coneixement o de retorn 
temporal a Catalunya, dels quals es puguin beneficiar especialment els més joves i 
els residents de més edat.

i) Facilitar el coneixement dels programes i les iniciatives promoguts per l’Admi-
nistració de la Generalitat en l’àrea geogràfica on les comunitats catalanes estiguin 
establertes, en l’organització dels quals s’ha d’aprofitar, sempre que sigui possible, 
l’estructura associativa formada per les comunitats catalanes a l’exterior.
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j) Facilitar la signatura de convenis de col·laboració amb organismes i institu-
cions de la Generalitat per a la prestació de serveis o per a l’exercici de les actua-
cions que els siguin encomanades.

k) Assessorar i informar en matèria social, econòmica i laboral de Catalunya, 
especialment pel que fa a les iniciatives destinades als catalans a l’exterior o que els 
incloguin.

l) Facilitar l’obtenció de material bibliogràfic, audiovisual, de difusió o de qual-
sevol altre tipus anàleg, elaborat per la Generalitat.

m) Permetre la interlocució amb el Govern mitjançant el Consell de la Catalunya 
Exterior.

n) Fomentar el bon ús del nom, la bandera i els símbols de Catalunya en la seu 
social o en els actes que organitzin.

2. Les comunitats catalanes a l’exterior, les federacions de comunitats i les comu-
nitats catalanes virtuals han de tenir accés als ajuts i les subvencions per al compli-
ment dels objectius d’aquesta llei, d’acord amb la legislació aplicable.

Capítol IV. Els òrgans de relació amb les comunitats catalanes a 
l’exterior

Article 21. El Consell de la Catalunya Exterior
1. El Consell de la Catalunya Exterior és l’òrgan assessor i col·legiat de consulta 

i participació externa dels catalans residents a l’exterior i de les comunitats catala-
nes a l’exterior.

2. El Consell de la Catalunya Exterior té les funcions següents: 
a) Assessorar el Govern sobre les línies generals, els objectius i les iniciatives 

específiques que desenvolupi en les seves relacions amb els catalans i les comunitats 
catalanes a l’exterior.

b) Elaborar informes sobre l’estat, la situació i l’evolució de les relacions dels ca-
talans i les comunitats catalanes a l’exterior amb Catalunya, i informar també sobre 
el reconeixement de noves comunitats catalanes a l’exterior.

c) Fomentar les relacions mútues entre les comunitats catalanes a l’exterior, els 
catalans a l’exterior, el Govern i les institucions catalanes.

d) Proposar accions i programes relacionats amb les comunitats catalanes i els 
catalans a l’exterior.

e) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per l’ordenament jurídic.
3. El funcionament, l’organització, la composició i l’adscripció del Consell de la 

Catalunya Exterior s’han de determinar per decret. La composició ha d’incloure, en 
tot cas, els òrgans del Govern competents en matèria d’acció exterior, migracions, 
cultura i educació; una representació dels organismes, consorcis i institucions par-
ticipats per la Generalitat que treballin en els àmbits de la internacionalització i la 
projecció exterior, especialment de l’economia, la llengua i la cultura, i una repre-
sentació de les comunitats catalanes a l’exterior i de les federacions reconegudes. En 
la designació dels membres del Consell que formen part de les comunitats catalanes 
a l’exterior i de les federacions, basada en criteris democràtics, s’ha de procurar as-
solir una representació equilibrada de dones i homes i d’àrees geogràfiques.

4. Els membres del Consell de la Catalunya Exterior exerceixen la funció de re-
presentació de la Catalunya exterior, en el marc de les seves finalitats assessores i 
consultives, davant les institucions catalanes, i han de comparèixer davant el Par-
lament de Catalunya quan aquesta institució els ho sol·liciti, o a petició pròpia amb 
l’aprovació prèvia de la comissió pertinent.

5. El Consell de la Catalunya Exterior és un òrgan assessor del Govern que no 
substitueix ni reemplaça les estructures de representació dels seus components.

6. Els membres del Consell representants de la Catalunya exterior, en col·labora-
ció amb el departament competent en matèria d’acció exterior, poden promoure ini-



BOPC 438
14 de juny de 2017

1.01.01. Lleis 17 

ciatives davant d’altres administracions públiques competents en matèries relacio-
nades amb els catalans residents a l’exterior o amb les entitats en les quals aquests 
s’organitzen, o iniciatives que considerin d’interès.

7. Els membres del Consell de la Catalunya Exterior són nomenats per a un pe-
ríode de quatre anys, renovable per períodes de la mateixa durada, llevat del cas 
dels membres que ho siguin per raó del càrrec, amb una limitació de dos mandats.

Article 22. Trobades geogràfiques de comunitats catalanes a l’exterior
El Govern dona suport, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, a les ini-

ciatives impulsades per les comunitats catalanes a l’exterior, llurs federacions i les 
comunitats catalanes virtuals a l’exterior, per a l’organització d’actes de coordinació 
de caràcter geogràfic destinats a la cerca de sinergies per a millorar-ne el funciona-
ment individual i col·lectiu.

Disposicions addicionals

Primera. Dotació pressupostària
1. El Govern habilita anualment una partida específica en els pressupostos de la 

Generalitat destinada a complir els objectius d’aquesta llei.
2. L’adopció de les mesures establertes per aquesta llei resta subjecta a les dispo-

nibilitats pressupostàries.

Segona. Congrés de la Catalunya Exterior
El Govern pot promoure, periòdicament, l’organització del Congrés de la Catalu-

nya Exterior amb els objectius de difondre el coneixement i el reconeixement de la 
presència catalana al món i de promoure l’estudi i les relacions entre les entitats i les 
persones que conformen la Catalunya exterior, i entre aquestes i Catalunya.

Tercera. Coordinació 
El departament competent en matèria d’acció exterior, per al compliment dels 

objectius establerts per aquesta llei, assumeix la coordinació de les accions que els 
departaments de la Generalitat duguin a terme amb caràcter sectorial i promou les 
col·laboracions que es considerin oportunes amb la resta d’administracions públi-
ques de Catalunya.

Quarta. Col·laboració en matèria de projecció exterior
Les mesures de suport i foment del Govern de la Generalitat establertes per 

aquesta llei que tenen per objecte la projecció internacional de Catalunya pels cata-
lans a l’exterior o per les comunitats catalanes a l’exterior poden ésser dutes a terme, 
complementàriament, pels organismes, els consorcis i les institucions participats per 
la Generalitat que treballin en l’àmbit de la projecció exterior.

Cinquena. Planificació en l’àmbit de la Catalunya exterior
1. El Govern ha d’incorporar en el Pla estratègic previst per l’article 15 de la Llei 

16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, les 
prioritats i els objectius a mitjà termini en els àmbits de les relacions amb els ciuta-
dans catalans residents a l’exterior i de les comunitats catalanes a l’exterior.

2. Els departaments de l’Administració de la Generalitat han d’incorporar en els 
plans de treball anuals de desenvolupament del vigent Pla estratègic d’acció exterior 
i de relacions amb la Unió Europea les actuacions que cal dur a terme en els àmbits 
de les relacions amb els ciutadans catalans residents a l’exterior i amb les comunitats 
catalanes a l’exterior.

Sisena. Drets electorals dels catalans a l’exterior
A reserva del que fixi la futura llei electoral catalana sobre la creació o no de 

circumscripcions electorals a l’exterior, és funció del Govern de Catalunya vetllar 
per una àmplia participació en tots els processos electorals dels catalans residents 
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a l’exterior. L’Administració electoral del Govern ha d’informar els ciutadans resi-
dents a l’exterior de llurs drets electorals en tots els processos a què estiguin cridats 
a participar i ha d’ajudar les forces polítiques a fer arribar les propostes respectives 
als residents a l’exterior.

Disposició derogatòria
1. Es deroga la Llei 18/1996, del 27 de desembre, de relacions amb les comuni-

tats catalanes de l’exterior.
2. Es deroga l’article 40 de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i 

de relacions amb la Unió Europea.

Disposicions finals

Primera. Desplegament
Es faculten el Govern i, en allò que els correspongui, els consellers competents 

per raó de la matèria, per a fer el desplegament reglamentari d’aquesta llei.

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

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís

1.10. Acords i resolucions

Resolució 688/XI del Parlament de Catalunya, sobre el coneixement 
de la bretxa salarial entre dones i homes en el món laboral
250-00671/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 10, 30.05.2017, DSPC-C 437

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 30 de maig de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el coneixement de la bretxa 
salarial entre dones i homes en el món laboral (tram. 250-00671/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 46572).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar el 2017 un informe sobre l’evolució de la bretxa salarial per raó de 

gènere a les empreses catalanes.
b) Recuperar la Direcció General d’Igualtat dins del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies i incorporar-hi les funcions de l’anterior Direcció General 
d’Igualtat en el Treball relatives a promoure la igualtat d’oportunitats de les dones 
en l’àmbit laboral.

c) Dotar la Direcció General d’Igualtat de contingut i pressupost.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Anna Gabriel i Sabaté; el president de la Comis-

sió, Sergio Sanz Jiménez
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Resolució 689/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’objectiu 5 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00724/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 10, 30.05.2017, DSPC-C 437

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 30 de maig 
de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’objectiu 5 de l’Agenda 
2030 de les Nacions Unides (tram. 250-00724/11), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Tenir en compte l’Agenda 2030 de les Nacions Unides en l’elaboració de totes 

les seves polítiques.
b) Informar-lo de com té previst implementar l’objectiu 5 de l’Agenda 2030 a fi 

de poder-ne fer el seguiment.
c) Col·laborar amb tots els actors necessaris per a implementar l’objectiu 5 de 

l’Agenda 2030.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Anna Gabriel i Sabaté; el president de la Comis-

sió, Sergio Sanz Jiménez

Resolució 690/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’objectiu 10 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00729/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 10, 30.05.2017, DSPC-C 437

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 30 de maig de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’objectiu 10 de l’Agenda 
2030 de les Nacions Unides (tram. 250-00729/11), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern: 
a) Tenir en compte l’Agenda 2030 de les Nacions Unides en l’elaboració de totes 

les seves polítiques.
b) Informar-lo de com té previst implementar l’objectiu 10 de l’Agenda 2030 a fi 

de poder-ne fer el seguiment.
c) Col·laborar amb tots els actors necessaris per a implementar l’objectiu 10 de 

l’Agenda 2030.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Anna Gabriel i Sabaté; el president de la Comis-

sió, Sergio Sanz Jiménez
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Resolució 691/XI del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un 
adjunt al Síndic de Greuges per a la defensa dels drets i les llibertats 
en matèria de no discriminació per raó de gènere
250-00774/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 10, 30.05.2017, DSPC-C 437

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 30 de maig 
de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la creació d’un adjunt 
o adjunta al Síndic de Greuges per a la defensa dels drets i les llibertats en matèria 
de no-discriminació per raó de gènere (tram. 250-00774/11), presentada pel Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí (reg. 50730).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que el Síndic de Greuges es-

tudiï la conveniència de crear la figura d’adjunt al síndic especialitzada en matèria 
de gènere i, en cas necessari, li proposi el nomenament d’una persona de solvència 
provada en el terreny feminista.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Anna Gabriel i Sabaté; el president de la Comis-

sió, Sergio Sanz Jiménez

Resolució 692/XI del Parlament de Catalunya, sobre la violència 
intrafamiliar
250-00979/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 22, 07.06.2017, DSPC-C 442

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 7 de juny de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la violència intrafamiliar 
(tram. 250-00979/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 61452).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya, amb relació a la violència intrafamiliar, insta el Go-

vern a: 
a) Promoure i prioritzar, per mitjà de la Direcció General de Famílies i en el 

marc del Pla integral de suport a les famílies, l’anàlisi i l’estudi de la violència en el 
si de la família, sia entre germans, sia per part d’infants, adolescents, joves o adults 
envers els progenitors, els avis o la resta de familiars convivents, i adoptar polítiques 
preventives i pal·liatives d’aquest tipus de violència amb l’objectiu d’erradicar-la.

b) Promoure la coordinació interdepartamental, especialment en relació amb el 
Departament de Justícia, per tal de garantir el dret a la tutela judicial efectiva de les 
víctimes d’aquesta violència, i amb el Departament d’Ensenyament, per tal de dur a 
terme accions conjuntes de prevenció d’aquest tipus de conductes violentes, en col-
laboració amb la comunitat educativa.

c) Incloure en una de les línies de telèfon d’ajuda gratuïtes ja existents l’assistèn-
cia psicològica i l’assessorament legal per a les víctimes d’aquest tipus de maltrac-
tament.



BOPC 438
14 de juny de 2017

1.40.03. Coneixements de les propostes 21 

d) Fer campanyes de divulgació i sensibilització, per tal de donar informació so-
bre aquest fenomen i donar a conèixer les possibles vies d’actuació.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2017
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Co-

missió, Magda Casamitjana i Aguilà

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica el 
Reglament (CE) 561/2006 pel que fa als requisits mínims sobre els 
temps de conducció màxims diaris i setmanals, les pauses mínimes 
i els períodes de descans diaris i setmanals i el Reglament (UE) 
165/2014 pel que fa al posicionament per mitjà de tacògrafs
295-00160/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 
1/XI, de creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment 
del Dret de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha cone-
gut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es 
modifica la Directiva 2006/22/CE pel que fa als requisits de control 
del compliment i es fixen normes específiques amb relació a la 
Directiva 96/71/CE i la Directiva 2014/67/UE per al desplaçament dels 
conductors en el sector del transport per carretera
295-00161/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 
1/XI, de creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment 
del Dret de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha cone-
gut la proposta.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger
200-00017/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP PPC (reg. 61705; 61711; 61996).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
14.06.2017 al 15.06.2017).
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya
202-00039/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 435)

Al BOPC 435, pàgina 120

On hi diu: 
«La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 112, 115 i 116 amb la 

redacció següent: 
“Article 3-33. Col·laboració institucional
1. El Consell Fiscal de Catalunya presta assistència tècnica als ens i organismes 

públics de la Generalitat de Catalunya responsables de la gestió, la recaptació, la li-
quidació i la inspecció dels impostos.

2. En l’àmbit de les funcions establertes a l’article 3-5, el Consell Fiscal de Cata-
lunya pot col·laborar amb els organismes d’altres països que li siguin homologables 
i amb altres autoritats fiscals.

3. Quan la seva intervenció sigui expressament requerida, i d’acord amb les fun-
cions enumerades a l’article 3-5, el Consell Fiscal de Catalunya ha de cooperar amb 
l’administració local, l’administració de justícia, els òrgans del Ministeri Fiscal i 
l’Oficina Antifrau de Catalunya.

4. Tots els organismes i institucions públiques dependents de la Generalitat de 
Catalunya que, directa o indirectament, gestionin, liquidin o recaptin ingressos 
de caràcter tributari col·laboren amb el Consell Fiscal i li han de facilitar qual-
sevol dada o documentació que sigui necessària per al desenvolupament de les 
seves funcions, sens perjudici del compliment de la normativa de protecció de 
dades.

5. El Consell Fiscal de Catalunya, d’acord amb la normativa aplicable, pot signar 
convenis o acordar qualsevol fórmula jurídica admesa en dret per fer efectiva la col-
laboració amb altres administracions o amb els ens i organismes que hi pertanyin 
establerta en els apartats anteriors d’aquest article, en els àmbits d’actuació que di-
rectament o indirectament li són propis.
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Article 3-34. Convenis de col·laboració 
1. El Consell Fiscal de Catalunya, d’acord amb la normativa aplicable, pot signar 

convenis de col·laboració amb entitats públiques pertanyents a altres administra-
cions en els àmbits d’actuació que directament o indirectament li són propis. També 
ho pot fer amb entitats privades que persegueixin la mateixa finalitat.

2. En el supòsit que els convenis esmentats anteriorment impliquin una despesa 
o obligació econòmica per al Consell Fiscal de Catalunya, s’ha d’establir una con-
traprestació econòmica que, en qualsevol cas, ha de compensar el cost dels mitjans 
esmerçats en l’execució del conveni.

Article 3-35. Formes de col·laboració 
La col·laboració del Consell Fiscal de Catalunya amb organismes i entitats d’al-

tres administracions públiques es pot formalitzar mitjançant qualsevol fórmula ju-
rídica admesa en dret, inclosa la constitució o la participació en entitats amb perso-
nalitat jurídica pròpia i diferenciada.”»

Hi ha de dir: 
«La ponència recomana un text transaccional a l’esmena 112, 115 i 116 amb la 

redacció següent: 
“Article 3-33. Col·laboració institucional
1. El Consell Fiscal de Catalunya presta assistència tècnica als ens i organismes 

públics de la Generalitat de Catalunya responsables de la gestió, la recaptació, la li-
quidació i la inspecció dels impostos.

2. En l’àmbit de les funcions establertes a l’article 3-5, el Consell Fiscal de Cata-
lunya pot col·laborar amb els organismes d’altres països que li siguin homologables 
i amb altres autoritats fiscals.

3. Quan la seva intervenció sigui expressament requerida, i d’acord amb les fun-
cions enumerades a l’article 3-5, el Consell Fiscal de Catalunya ha de cooperar amb 
l’administració local, l’administració de justícia, els òrgans del Ministeri Fiscal i 
l’Oficina Antifrau de Catalunya.

4. Tots els organismes i institucions públiques dependents de la Generalitat de 
Catalunya que, directa o indirectament, gestionin, liquidin o recaptin ingressos de 
caràcter tributari col·laboren amb el Consell Fiscal i li han de facilitar qualsevol 
dada o documentació que sigui necessària per al desenvolupament de les seves fun-
cions, sens perjudici del compliment de la normativa de protecció de dades.

5. El Consell Fiscal de Catalunya, d’acord amb la normativa aplicable, pot signar 
convenis o acordar qualsevol fórmula jurídica admesa en dret per fer efectiva la col-
laboració amb altres administracions o amb els ens i organismes que hi pertanyin 
establerta en els apartats anteriors d’aquest article, en els àmbits d’actuació que di-
rectament o indirectament li són propis.

Article 3-34. Convenis de col·laboració 
1. El Consell Fiscal de Catalunya, d’acord amb la normativa aplicable, pot signar 

convenis de col·laboració amb entitats públiques pertanyents a altres administra-
cions en els àmbits d’actuació que directament o indirectament li són propis. També 
ho pot fer amb entitats privades que persegueixin la mateixa finalitat.

2. En el supòsit que els convenis esmentats anteriorment impliquin una despesa 
o obligació econòmica per al Consell Fiscal de Catalunya, s’ha d’establir una con-
traprestació econòmica que, en qualsevol cas, ha de compensar el cost dels mitjans 
esmerçats en l’execució del conveni.

Article 3-35. Formes de col·laboració 
La col·laboració del Consell Fiscal de Catalunya amb organismes i entitats d’al-

tres administracions públiques es pot formalitzar mitjançant qualsevol fórmula ju-
rídica admesa en dret, inclosa la constitució o la participació en entitats amb perso-
nalitat jurídica pròpia i diferenciada.”»
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Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de 
lluita contra la corrupció
202-00049/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP Cs (reg. 61536; 61541; 61542).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 14.06.2017 al 16.06.2017).
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00050/11

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 6 de juny de 2017, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe 
sobre la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 
202-00050/11) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 118.1 i concordants 
del Reglament del Parlament. La ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Joan Ramon Casals i Mata
Gerard Gómez del Moral i Fuster

Grup Parlamentari de Ciutadans
Joan García González

Grup Parlamentari Socialista
Eva Martínez Morales

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Marc Vidal i Pou

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alberto Villagrasa Gil

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Joan Garriga Quadres

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017
El secretari de la Comissió en funcions, Sergio Sanz Jiménez; el president de la 

Comissió, Joan Garriga Quadres

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
202-00052/11

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 6 de juny de 2017, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe 
sobre la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs 
de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat cor-
responen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 202-00052/11) i les esmenes 
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presentades, d’acord amb l’article 118.1 i concordants del Reglament del Parlament. 
La ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Joan Ramon Casals i Mata
Gerard Gómez del Moral i Fuster

Grup Parlamentari de Ciutadans
Joan García González

Grup Parlamentari Socialista
Eva Martínez Morales

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Marc Vidal i Pou

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alberto Villagrasa Gil

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Joan Garriga Quadres

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017
El secretari de la Comissió en funcions, Sergio Sanz Jiménez; el president de la 

Comissió, Joan Garriga Quadres

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00055/11

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 6 de juny de 2017, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe 
sobre la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 
202-00055/11) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 118.1 i concordants 
del Reglament del Parlament. La ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Joan Ramon Casals i Mata
Gerard Gómez del Moral i Fuster

Grup Parlamentari de Ciutadans
Joan García González

Grup Parlamentari Socialista
Eva Martínez Morales

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Marc Vidal i Pou

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alberto Villagrasa Gil

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Joan Garriga Quadres

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017
El secretari de la Comissió en funcions, Sergio Sanz Jiménez; el president de la 

Comissió, Joan Garriga Quadres
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Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la 
llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les 
municipalitzacions
202-00060/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 61563 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 61563)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei 
de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de 
protecció de les municipalitzacions (tram. 202-00060/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11

SOL·LICITUDS DE DICTAMEN AL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Presentació: Rafel Bruguera Batalla, juntament amb quinze altres diputats del GP 
SOC (reg. 61806).
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.06.2017.

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb vint-i-quatre altres diputats del GP 
Cs (reg. 62092).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.06.2017.

N. de la r. : Les sol·licituds es reprodueixen en la secció 4.67.

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

3.01.10. Propostes de normes de règim interior

Projecte de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya
221-00012/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 61706; 62334).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.06.2017 al 14.06.2017).
Finiment del termini: 15.06.2017; 12:00 h.
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3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de condemna de l’acció del grup juvenil Arran 
al monestir de Montserrat
250-00992/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 61997).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 62146; 62191).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat al 
Servei Informàtic Penitenciari de Catalunya
250-00993/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 61998).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 62147; 62192).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit del treball
250-00994/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 61999).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62148).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat
250-00995/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62000).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62149).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit de diversos sectors empresarials i industrials
250-00996/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62001).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62150).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit econòmic
250-00997/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62002).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62151).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit de la salut
250-00998/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62003).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62152).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la 
província de Tarragona relatives als centres educatius amb mòduls 
prefabricats i al personal especialitzat en trastorns de l’espectre 
autista
250-00999/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62004).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62153).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona relatives a residències per a gent gran i a centres 
d’atenció a infants
250-01000/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62005).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62156).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit de la cultura
250-01001/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62006).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62154).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit del transport i les comunicacions
250-01002/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62007).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62155).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en els àmbits la pesca, el sector agroalimentari i el 
medi ambient
250-01003/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62008).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62157).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la reposició del servei amb arma de foc 
per a la policia portuària de Barcelona i Tarragona
250-01004/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62009).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62158).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del nombre de punts de 
trobada familiar
250-01005/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62010).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62159).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els ensenyaments artístics superiors
250-01006/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62011).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62160).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el pagament amb efectes retroactius de 
l’import de les prestacions per dependència
250-01007/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62012).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62161).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el centre de dia i residència per a gent 
gran de Llançà
250-01008/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62013).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 62162; 62193).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la millora de les tarifes d’accés a 
l’aeroport i l’increment de viatgers de la línia 9 del metro
250-01009/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62014).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62163).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.



BOPC 438
14 de juny de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 33 

Proposta de resolució sobre l’estudi d’un accés ferroviari a la 
terminal 1 de l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-01010/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62015).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62164).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Consell General de Serveis Socials
250-01011/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62016).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 62165; 62194).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria del Consell d’Avaluació 
de Necessitats Socials
250-01012/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62017).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 62166; 62195).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el mètode Lidcome com a tractament 
primerenc de la tartamudesa
250-01013/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62018).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62167).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de 
coneixement i conscienciació de la població sobre la tartamudesa
250-01014/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62019).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62168).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la violació de l’ordre democràtic 
a Veneçuela
250-01015/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62020).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP CSP (reg. 62169; 62196; 62241).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la regulació de la instal·lació de 
comptadors intel·ligents
250-01016/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62021).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 62170; 62197).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el conflicte laboral dels treballadors del 
sector de la restauració de l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-01017/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62022).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 62171; 62198).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la plana de la carretera de les Llosses, 
a Ripoll
250-01018/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62023).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 62172; 62199).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el foment de les orquestres privades
250-01019/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62024).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62173).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la violència en l’esport
250-01020/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62025).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 62174; 62200).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la utilització sexista i com a reclam 
publicitari del cos de les dones en els esdeveniments esportius
250-01021/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62026).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 62175; 62201).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el projecte de construcció de l’Escola 
Sala i Badrinas, de Terrassa
250-01022/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62027).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 62176; 62202).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’edifici definitiu de 
l’Escola La Serreta, de Santpedor
250-01023/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62028).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 62177; 62203).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la garantia de la seguretat dels usuaris 
del Centre de Formació d’Adults Francesc Layret, de Barcelona
250-01024/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62029).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 62178; 62204).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre el Pla estratègic de serveis socials
250-01025/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62030).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 62179; 62205).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la sensibilització entorn de la moda de 
la dieta sense gluten
250-01026/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62031).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62180).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la carretera N-II al pas per la Selva
250-01027/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 62206).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transició energètica per a garantir la 
democratització de l’energia en un model cent per cent renovable en 
l’horitzó del 2050
250-01028/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 62207).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’increment i el foment de la pràctica de 
l’esport per a lluitar contra l’obesitat infantil
250-01029/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62032).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62181).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’obtenció de compromisos, canvis i 
millores relatius a la mobilitat elèctrica a Catalunya
250-01030/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62033).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62182).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la velocitat variable a la zona nord de 
Barcelona
250-01031/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62034).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 62183; 62208).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la contaminació sonora als barris de 
Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, de Barcelona
250-01032/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62035).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 62184; 62209).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el programa contra l’assetjament 
escolar «Aquí prou bullying»
250-01033/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62036).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 62185; 62210).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’extensió de la formació contínua a 
l’oferta formativa de l’Institut Obert de Catalunya
250-01034/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62037).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 62186; 62213).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’atenció adequada a infants i joves amb 
trastorn de l’espectre autista
250-01035/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62038).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 62187; 62212).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la cobertura informativa de les sessions 
plenàries del Parlament
250-01036/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 62039).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 62188; 62211).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 29/2016, sobre 
l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, corresponent als exercicis 
del 2010, el 2011 i el 2012
256-00025/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 61828; 61833; 62056; 62059; 62063; 62081 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

CSC, 12.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61828)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 29/2016, sobre l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, corresponent 
als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012 (tram. 256-00025/11).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 29/2016, sobre 

l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, corresponent als exercicis del 2010, el 
2011 i el 2012 (tram. 256-00025/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2017.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 61833)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del 
procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de 
Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 29/2016, sobre l’Hospital Clínic i 
Provincial de Barcelona, corresponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012 (tram. 
256-00025/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 29/2016, sobre 

l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, corresponent als exercicis del 2010, 
el 2011 i el 2012 (tram. 256-00025/11), i insta el Govern de la Generalitat a seguir 
les observacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i recollides a l’informe 
esmentat.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 62056)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat, Mireia Boya 

e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del 
procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de 
Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 29/2016, sobre l’Hospital Clínic i 
Provincial de Barcelona, corresponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012 (tram. 
256-00025/11)

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern a
1. Dur a terme totes les accions necessàries per a la clausura de Barnaclínic SA.
2. A dur a terme totes les accions necessàries per a aconseguir el rescabalament 

en favor de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona de totes les quantitats inde-
gudament abonades que consten en l’informe de fiscalització, previ informe dels 
serveis jurídics del Catsalut en un termini màxim d’un mes.

3. Obrir un expedient informatiu per tal de depurar responsabilitats administra-
tives en relació als contractes adjudicats per negociat sense publicitat que consten 
en el quadre 34 de l’informe.
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4. A estudiar accions legals contra Deloitte Sl pels seus serveis d’auditoria exter-
na del 2012 analitzats en aquest informe vist l’evident insuficiència dels mateixos.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 62059)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Lorena Roldán Suárez, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatu-
ra de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 29/2016, sobre l’Hospital Clínic i 
Provincial de Barcelona, corresponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012 (tram. 
256-00025/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 29/2016, sobre 

l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, corresponent als exercicis del 2010, el 
2011 i el 2012 (tram. 256-00025/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Lorena Roldán Suárez, diputa-

da, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 62063)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Esperanza García González, diputada 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
29/2016, sobre l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, corresponent als exerci-
cis del 2010, el 2011 i el 2012 (tram. 256-00025/11).

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 29/2016, sobre 

l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, corresponent als exercicis del 2010, el 
2011 i el 2012 (tram. 256-00025/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a complir el que 
disposa la Llei de patrimoni per tal que, els recursos humans, tècnics i materials de 
l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona no siguin cedits al Barnaclínic com s’ha 
vingut realitzant en els darrers anys.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a corregir les de-
ficiències i irregularitats detectades en el funcionament del Barnaclínic en el menor 
temps possible, i de mantenir-se aquesta situació, valorar la continuïtat de la seva 
activitat.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a remetre l’infor-
me de fiscalització a la Fiscalia per les presumptes responsabilitats que es puguin 
derivar.
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5. El Parlament de Catalunya sol·licita a la Sindicatura de Comptes l’elaboració 
dels informes de fiscalització sobre l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona dels 
exercicis 2013, 2014, 2015 i 2016.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 62081)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Cata-

lunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del 
Parlament, presenta la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Pro-
cediment relatiu a l’Informe de fiscalització 29/2016, sobre l’Hospital Clínic i Pro-
vincial de Barcelona, corresponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012 (tram. 
256-00025/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 29/2016, sobre 

l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, corresponent als exercicis del 2010, el 
2011 i el 2012 (tram. 256-00025/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2017
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt GP CSP

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2016, sobre els 
encàrrecs de gestió, corresponent al 2013
256-00026/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 61829; 61834; 62060; 62064; 62082 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

12.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61829)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe 
de fiscalització 30/2016, sobre els encàrrecs de gestió, corresponent al 2013 (tram. 
256-00026/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 30/2016, sobre els 

encàrrecs de gestió, corresponent al 2013 (tram. 256-00026/11) i insta el Govern a 
seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2017.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 61834)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2016, sobre els encàrrecs de 
gestió, corresponent al 2013 (tram. 256-00026/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 30/2016, sobre els 

encàrrecs de gestió, corresponent al 2013 (tram. 256-00026/11), i insta el Govern de 
la Generalitat a seguir les observacions i recomanacions realitzades per la Sindica-
tura de Comptes i recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 62060)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Lorena Roldán Suárez, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2016, sobre els encàr-
recs de gestió, corresponent al 2013 (tram. 256-00026/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 30/2016, sobre els 

encàrrecs de gestió, corresponent al 2013 (tram. 256-00026/11) i insta el Govern a 
seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Lorena Roldán Suárez, diputa-

da, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 62064)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Esperanza García González, diputada 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2016, 
sobre els encàrrecs de gestió, corresponent al 2013 (tram. 256-00026/11).

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 30/2016, sobre els 

encàrrecs de gestió, corresponent al 2013 (tram. 256-00026/11) i insta el Govern a 
seguir les recomanacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar un re-
gistre d’encàrrecs a tots els Departaments del Govern, inclòs el Departament de la 
Presidència.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a establir un pro-
tocol de justificació de tots els encàrrecs de gestió a tots els Departaments del Go-
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vern d’acord a l’art.11.5 LPAC i els límits del art.4.1 del TRLCSP i la jurisprudència 
europea respecte els contractes «in house providing».

Palau del Parlament, 12 de juny de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 62082)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Cata-

lunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del 
Parlament, presenta la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Pro-
cediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2016, sobre els encàrrecs de gestió, 
corresponent al 2013 (tram. 256-00026/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 30/2016, sobre els 

encàrrecs de gestió, corresponent al 2013 (tram. 256-00026/11) i insta el Govern a 
seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2017
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt GP CSP

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, 
del 23 de novembre, del Codi penal
270-00001/11

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 07.04.2017

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Proposta d’audiència en comissió d’Óscar Sánchez Muñoz, catedràtic de dret 

constitucional de la Universitat de Valladolid, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgà-
nica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 352-01331/11)

Proposta d’audiència en comissió de Joaquín Tornos Mas, catedràtic de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de 
juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 
de novembre, del Codi penal (tram. 352-01332/11)

Proposta d’audiència en comissió de Jesús María Barrientos Pacho, president del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 352-01333/11)
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Grup Parlamentari Socialista
Proposta d’audiència en comissió de Gabriel Colomé, professor titular de ciència 

política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei 
orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 352-01340/11)

Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en comissió de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de 

ciència política de la Universitat Autònoma de Madrid, amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei 
orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 352-01341/11)

Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Lago Peñas, professor titular de cièn-
cia política de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgà-
nica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 352-01342/11)

Proposta d’audiència en comissió de Mariano Torcal, professor de ciència po-
lítica de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 352-01343/11)

Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Colomer, professor i expert en 
ciència política, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre 
finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, 
del Codi penal (tram. 352-01344/11)

Proposta d’audiència en comissió de Ferran Martínez i Coma, professor i expert 
en ciència política, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de no-
vembre, del Codi penal (tram. 352-01345/11)

Proposta d’audiència en comissió de Víctor Lapuente, professor i expert en cièn-
cia política, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre 
finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, 
del Codi penal (tram. 352-01346/11)

Proposta d’audiència en comissió de Gabriel Colomé, professor i expert en cièn-
cia política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei 
orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 352-01347/11)

Proposta d’audiència en comissió de Clara Riba, professora i experta en ciència 
política de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 352-01348/11)

Proposta d’audiència en comissió de Joan Font Fàbregas, professor i expert en 
ciència política, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre 
finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, 
del Codi penal (tram. 352-01349/11)
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Proposta d’audiència en comissió de Sebastià Llorach Camprubí, representant 
d’Escons en Blanc, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de no-
vembre, del Codi penal (tram. 352-01350/11)

Proposta d’audiència en comissió de Núria Chinchilla, representant de l’associa-
ció Acció per la Democràcia, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 
de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 
23 de novembre, del Codi penal (tram. 352-01351/11)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES

Comissió d’Afers Institucionals, 19.04.2017, DSPC-C 379

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts acordades 
davant la ponència
Audiència en ponència d’Óscar Sánchez Muñoz, catedràtic de dret constitucional 

de la Universitat de Valladolid, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 
4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, 
del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 353-000546/11)

Audiència en ponència de Joaquín Tornos Mas, catedràtic de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre 
finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, 
del Codi penal (tram. 353-000547/11)

Audiència en ponència de Jesús María Barrientos Pacho, president del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 353-000548/11)

Audiència en ponència de Gabriel Colomé, professor titular de ciència política 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 353-000549/11)

Audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de ciència 
política de la Universitat Autònoma de Madrid, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgà-
nica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 353-000550/11)

Audiència en ponència d’Ignacio Lago Peñas, professor titular de ciència política 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 
4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, 
del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 353-000551/11)

Audiència en ponència de Mariano Torcal, professor de ciència política de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 
de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 
23 de novembre, del Codi penal (tram. 353-000552/11)
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Audiència en ponència de Josep Maria Colomer, professor i expert en ciència po-
lítica, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finança-
ment dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi 
penal (tram. 353-000553/11)

Audiència en ponència de Ferran Martínez i Coma, professor i expert en ciència 
política, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre 
finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, 
del Codi penal (tram. 353-000554/11)

Audiència en ponència de Víctor Lapuente, professor i expert en ciència política, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament 
dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi pe-
nal (tram. 353-000555/11)

Audiència en ponència de Gabriel Colomé, professor i expert en ciència política 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 353-000556/11)

Audiència en ponència de Clara Riba, professora i experta en ciència política de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 
de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 
23 de novembre, del Codi penal (tram. 353-000557/11)

Audiència en ponència de Joan Font Fàbregas, professor i expert en ciència polí-
tica, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finança-
ment dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi 
penal (tram. 353-000558/11)

Audiència en ponència de Sebastià Llorach Camprubí, representant d’Escons en 
Blanc, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finança-
ment dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi 
penal (tram. 353-000559/11)

Audiència en ponència de Núria Chinchilla, representant de l’associació Acció 
per la Democràcia, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de no-
vembre, del Codi penal (tram. 353-000560/11)

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS 

I EXPERTS

Ponència, 12.06.2017

Audiència en ponència de Gabriel Colomé, professor titular de ciència política 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 353-000549/11)

Audiència en ponència de Gabriel Colomé, professor i expert en ciència política 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar 
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a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 353-000556/11)

Audiència en ponència de Ferran Martínez i Coma, professor i expert en ciència 
política, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre 
finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, 
del Codi penal (tram. 353-000554/11)

Compareixences d’organitzacions, i grups socials i experts decaigudes
Audiència en ponència d’Óscar Sánchez Muñoz, catedràtic de dret constitucional 

de la Universitat de Valladolid, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 
4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, 
del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 353-000546/11)

Audiència en ponència de Joaquín Tornos Mas, catedràtic de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre 
finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, 
del Codi penal (tram. 353-000547/11)

Audiència en ponència de Jesús María Barrientos Pacho, president del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 353-000548/11)

Audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de ciència 
política de la Universitat Autònoma de Madrid, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgà-
nica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 353-000550/11)

Audiència en ponència d’Ignacio Lago Peñas, professor titular de ciència política 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 
4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, 
del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 353-000551/11)

Audiència en ponència de Mariano Torcal, professor de ciència política de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 
de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 
de novembre, del Codi penal (tram. 353-000552/11)

Audiència en ponència de Josep Maria Colomer, professor i expert en ciència po-
lítica, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finança-
ment dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi 
penal (tram. 353-000553/11)

Audiència en ponència de Víctor Lapuente, professor i expert en ciència política, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament 
dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi pe-
nal (tram. 353-000555/11)

Audiència en ponència de Clara Riba, professora i experta en ciència política de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 
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4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 
23 de novembre, del Codi penal (tram. 353-000557/11)

Audiència en ponència de Joan Font Fàbregas, professor i expert en ciència polí-
tica, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finança-
ment dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi 
penal (tram. 353-000558/11)

Audiència en ponència de Sebastià Llorach Camprubí, representant d’Escons en 
Blanc, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finança-
ment dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi 
penal (tram. 353-000559/11)

Audiència en ponència de Núria Chinchilla, representant de l’associació Acció 
per la Democràcia, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de no-
vembre, del Codi penal (tram. 353-000560/11)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: 15 dies hàbils (del 15.06.2017 al 05.07.2017).
Finiment del termini: 06.07.2017; 12:00 h.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Junts pel Sí
399-00003/11

ABANDONAMENT DEL GRUP PARLAMENTARI

Reg. 61662 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.06.2017

Acord: La Mesa del Parlament ha acordat acceptar la sol·licitud del diputat Germà 
Gordó i Aubarell, el qual passa a tenir des d’ara la condició de diputat no adscrit.

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Senyora,
Li comunico que he pres la decisió d’abandonar el Grup Parlamentari de Junts 

pel Sí, i restar en situació de diputat no adscrit, amb efectes del dia d’avui.
Us prego que realitzeu els tràmits oportuns per tal que pugui desenvolupar la 

meva tasca com a diputat en les mateixes condicions d’igualtat amb la resta de dipu-
tats, d’acord amb el que estableix el Reglament d’aquesta cambra.

Atentament,

Barcelona, 7 de juny de 2017
Germà Gordó i Aubarell, diputat

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 61806

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, integrants del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 

amb el que estableixen els articles 16.1.b i 23.b de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, 
del Consell de Garanties Estatutàries, demanen dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries sobre l’adequació a l’Estatut i a la Constitució de la Proposta de reforma 
del Reglament del Parlament (tram. 211-00001/11), pel que fa al precepte següent: 

– Article 135 del Reglament del Parlament de Catalunya, relatiu a la tramitació 
de les iniciatives legislatives en lectura única, per possible infracció dels articles 1, 
2.4, 3, 29.1, 38, 222 i 223 EAC, així com dels articles 1.2, 2, 9.1, 9.3, 23.2, 166 amb 
relació amb el 87.2, i 168 CE.

La literalitat de l’article reformat és la que segueix: 
«Art.135 Requisits
»1. Un projecte de llei pot ésser tramitat directament i en lectura única pel Ple del 

Parlament o per una comissió, si la naturalesa del projecte ho aconsella o la simpli-
citat de la formulació ho permet. La tramitació en lectura única ha d’ésser acordada 
pel Ple del Parlament, a proposta del Govern, de la Mesa del Parlament, un cop es-
coltada la Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta.

»2. Una proposició de llei, a sol·licitud del grup parlamentari promotor, es pot 
tramitar directament en lectura única. L’acord de tramitar en lectura única una pro-
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posició de llei correspon al Ple del Parlament, un cop escoltada la Junta de Porta-
veus.

»3. El debat de la iniciativa legislativa en lectura única se subjecta a les normes 
establertes per als debats de totalitat; finalment, el conjunt de la iniciativa se sotmet 
a una sola votació.»

Fonaments jurídics

I. Possible infracció dels articles 29.1, 38 i 62.2 EAC, i 23.2 CE 
La previsió introduïda per la modificació del segon apartat de l’article 135 del 

Reglament del Parlament de Catalunya per la proposició de llei debatuda, en el sen-
tit de conferir a un sol grup parlamentari, proposant d’una determinada iniciativa, 
la seva tramitació en lectura única sense cap altre requisit que ser acordada pel Ple 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, planteja els dubtes que, ad cautelam, 
sotmetem a la consideració del Consell de Garanties Estatutàries.

Si contrastem el text vigent de l’esmentat segon apartat de l’article 135 RPC amb 
el de la reforma proposada, hi ha alguns elements que val la pena destacar. En pri-
mer lloc, es proposa passar d’exigir com a requisit que les proposicions de llei a tra-
mitar en lectura única siguin subscrites per tots els grups, a que tan sols calgui que 
ho sol·liciti el grup que proposa la iniciativa. En la proposta, com en el text vigent, 
la tramitació en lectura única ha de ser acordada pel Ple del Parlament (cal llegir-hi 
que per majoria simple, en no haver-se’n indicat cap altra). Aquest canvi suposa dei-
xar els grups minoritaris a mercè de la majoria, ja que aquesta darrera, pel fet de 
ser-ho, té assegurat que prosperin les seves sol·licituds de tramitació en lectura úni-
ca, procediment en el qual la possibilitat d’actuació dels grups i dels diputats i dipu-
tades es veu molt constreta.

En segon lloc, la redacció proposada per al segon apartat de l’article 135 RPC 
planteja que l’acord de tramitar en lectura única una proposició de llei correspon 
al Ple de Parlament, un cop escoltada la Junta de Portaveus. Si es contrasta amb la 
redacció vigent del mateix apartat, que remet al primer apartat de l’article, es des-
cobreix com ha desaparegut del text proposat la Mesa del Parlament, qüestió relle-
vant per tal com, si desapareix aquesta, es fa difícil d’entendre com es farà efectiva 
la previsió d’escoltar a la Junta de Portaveus abans que el Ple sotmeti a votació si es 
tramita per lectura única una determinada proposició.

En tercer lloc, el text de reforma de l’apartat segon de l’article 135 RPC, en eli-
minar la referència al primer apartat de l’article, en el qual s’especifica que la lectura 
única pot ser acordada quan la naturalesa de la iniciativa ho aconsella o la simpli-
citat de la seva formulació ho permet, i en no introduir aquesta senzilla fórmula de 
salvaguarda, ni cap previsió de reserva per raó de la matèria, si s’analitza amb el 
que s’ha dit i amb el que es dirà més endavant, configura una porta d’entrada a la 
tramitació en lectura única que no casa amb la naturalesa excepcional d’aquesta es-
pecialitat del procediment legislatiu.

Per últim, la redacció proposada per al segon apartat de l’article 135 RPC fa desa-
parèixer la previsió vigent relativa a la publicació de la iniciativa i la seva remissió al 
Govern, per tal que aquest pugui exercir la prerrogativa prevista per l’article 111.2 RPC.

Cal tenir present que la tramitació per lectura única, així configurada per la seva 
proposada reforma, implica que no només no s’obre un període d’esmenes a la to-
talitat, ni un període de compareixences, ni per a formular esmenes a l’articulat, ni 
requereix informe de ponència ni dictamen de la comissió, com és consubstancial a 
la figura, sinó que ni tan sols exigiria la publicació de la iniciativa abans de la seva 
votació pel Ple del Parlament.

L’article 38.1 EAC estableix que el Consell de Garanties Estatutàries tutela els 
drets que reconeixen els capítols I, II i III del Títol I de l’Estatut, i la Carta dels drets 
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i els deures dels ciutadans de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 76.2.b i 
c del mateix Estatut.

La lectura única tal com queda configurada deixaria sense efecte l’accés a la tu-
tela prevista per l’article 38.1 EAC, ja que el Consell es pronuncia, pel que interessa 
en aquest cas, respecte a projectes i proposicions de llei, no respecte a aquests textos 
un cop aprovats pel Parlament.

D’altra banda, comportaria una modificació antiestatutària de la Llei 2/2009, de 
12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries (LCGE), per dues raons. La pri-
mera perquè modifica en la pràctica l’article 23.2, en relació a l’article 16.1.b a què 
fa referència, de l’esmentada llei. Ho fa perquè fa impossible l’eficàcia que correspon 
al seu redactat. En efecte, la reforma del Reglament impediria que «dos grups par-
lamentaris», o «una desena part dels diputats» (art. 23.2 LCGE) poguessin demanar 
un dictamen sobre una proposició de llei (art. 16.1.b LCGE) si una majoria simple 
del Parlament aprovés per majoria simple la tramitació per lectura única. D’aques-
ta manera s’imposa una excepció a l’abast de l’art. 23.2 LCGE. La segona raó es 
connecta amb la primera. En la mesura que la modificació del Reglament signifi-
caria l’alteració de l’abast normatiu del precepte citat (art. 23.2 LCGE), infringiria 
igualment l’art. 62.2 de l’Estatut (EAC). Aquest precepte estatutari determina que 
l’aprovació, derogació i modificació de les matèries d’allò que ve regulat per, entre 
d’altres, l’art. 77.3 EAC (que es refereix a la LCGE) exigeix «el vot favorable de la 
majoria absoluta del Ple del Parlament en una votació final sobre el conjunt del text». 
Una modificació del Reglament del Parlament, encara que s’aprovi per majoria abso-
luta, no pot deixar sense efecte allò que l’EAC imposa al seu art. 62.2: una majoria 
absoluta que emeti un vot favorable al conjunt del text de la modificació. És a dir, ex-
clou qualsevol modificació que no es faci sobre un text que la concreti explícitament.

Cal recordar, també, que l’article 16.1.b de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del 
Consell de Garanties Estatutàries, en la seva redacció donada per la Llei 27/2010, 
de 3 d’agost, estableix que el Consell dictamina sobre l’adequació a l’Estatut i a la 
Constitució dels projectes i les proposicions de llei sotmesos a l’aprovació del Parla-
ment, inclosos els de lectura única.

També resulta necessari recordar, per tal com no resulta impossible, teòricament, 
que es sol·liciti la tramitació per lectura única d’una proposició i es sol·liciti també la 
seva inclusió a l’ordre del dia d’un Ple, alterant el previst, que el vigent article 81.3 
RPC (que la proposició de llei de reforma del Reglament del Parlament de Catalu-
nya no altera en la seva redacció), preveu que l’ordre del dia d’una sessió del Ple pot 
ésser alterat si aquest ho acorda, a petició de la Presidència de la Mesa o a petició 
de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels membres del Parlament. Així 
mateix, preveu que si s’hi ha d’incloure un assumpte, aquest ha d’haver complert tots 
els tràmits reglamentaris que li permeten d’ésser-hi inclòs, llevat d’un acord explícit 
en sentit contrari, per majoria absoluta.

El conjunt de les modificacions que es volen operar sobre la tramitació en lectu-
ra única de proposicions de llei, en connexió amb la resta d’aspectes del Reglament 
que tenen a veure amb la tramitació d’iniciatives i amb l’alteració de l’ordre del dia, 
produeix un resultat enormement desequilibrat per a les minories parlamentàries, 
en reduir desproporcionadament la seva capacitat d’actuació, i afecta al nucli més 
essencial de la funció representativa dels diputats i de les diputades, al seu ius in 
officium. Reiterem que, amb la configuració actual, les restriccions a l’actuació dels 
grups parlamentaris diferents dels de la majoria poden acumular-se a discreció de 
la majoria parlamentària, essent la més destacada la que podria deixar sense efecte 
la sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, ja que en el moment 
en que aquest pogués admetre’l a tràmit, la proposició de llei en qüestió ja estaria 
aprovada.
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És en aquest sentit que creiem imprescindible consultar: la redacció de l’esmen-
tada reforma de l’article 135 RPC resulta conforme als articles 29.1 i 38 EAC? És 
conforme, així, al que disposa l’article 23.2 CE?

II. Possible infracció dels articles 1, 2.4, 3, 222 i 223 EAC, així com dels 
articles 1.2, 2, 9.1, 9.3, 166 amb relació amb el 87.2, i 168 CE.
S’ha produït durant els darrers mesos un constant debat públic sobre el contin-

gut, abast i forma prevista d’aprovació d’una fantasmagòrica llei de desconnexió, de 
transitorietat jurídica, o de règim jurídic català, que resulta absolutament impossible 
d’ignorar, ja que s’hi ha fet referències a la necessitat de poder aprovar-la per un me-
canisme d’extraordinària urgència, que n’eviti la publicació anterior a la seva apro-
vació i, en general, que minimitzi els riscos de ser impugnada davant qualsevol ins-
tància. En aquest intens debat no han mancat declaracions de portaveus de la majoria 
parlamentària i dels seus socis parlamentaris al Parlament de Catalunya, però tam-
poc declaracions de membres del Govern de la Generalitat. Segons moltes d’aquestes 
declaracions, i segons informacions aparegudes en diversos mitjans de comunicació, 
els continguts d’aquesta iniciativa legislativa pretendrien la creació d’un marc ins-
titucional bàsic per a Catalunya de nou encuny i diferent del vigent, en el que a la 
pràctica suposaria una reforma radical de l’Estatut d’Autonomia, o més aviat la seva 
derogació, juntament amb la derogació de la Constitució al territori de Catalunya.

De fet, en la sessió de la Comissió del Reglament tinguda el passat 6 de juny, en 
la qual es discutia l’informe de la ponència de la reforma del Reglament i es votava 
el text i les esmenes presentades per tal de configurar el dictamen de la Comissió, 
el caràcter instrumental d’aquesta reforma va ser subratllat de manera ben explícita 
pels portaveus Sr. Turull (Junts pel Sí), i Sr. Salellas (CUP-CC).

Així el Sr. Salellas va manifestar el següent, que extraiem de la transcripció en 
brut de la sessió: «Penso que si estiguéssim en un context de normalitat democràti-
ca, probablement aquesta modificació del Reglament no hauria ni passat pel cap a 
ningú ni estaríem avui discutint-la aquí ni ens veuríem en la necessitat d’aprovar-la. 
Però, és aquest context d’excepcionalitat el que, almenys a alguns, ens porta a plan-
tejar-nos la necessitat d’autotutelar els nostres drets. L’autotutela dels drets és un me-
canisme que hem utilitzat des de..., (Veus de fons.) Bé, perdoni, jo he estat escoltant 
les intervencions anteriors, és a dir..., l’autotutela de drets és un mecanisme que hem 
utilitzat en la lluita pels drets civils i socials de forma ininterrompuda i alguns ente-
nem que, el dret a tenir un referèndum, el dret a poder votar en referèndum si volem 
continuar o no dins del regne d’Espanya, i per tant, si volem proclamar la república 
catalana, doncs, és una necessitat democràtica majoritària de la societat catalana, 
que s’ha de resoldre per la via de l’autotutela de drets.»

El Sr. Turull, pel seu compte, va manifestar el següent: «Diguin-ho molt clara-
ment, vostès estan en contra, com és absolutament legítim, només faltaria, doncs, 
contra la independència de Catalunya, intentaran evitar-ho com sigui, pels mecanis-
mes que sigui, molt bé, és legítim. Entendrà que també és legítim que nosaltres uti-
litzem tots els mecanismes legals i democràtics que tenim al nostre abast per fer-ho 
possible. O només serveix per uns, això? 

»Perquè escolti, a mi m’hagués encantat, i suposo que els que hi han estat tre-
ballant més, doncs, poder fer aquest debat amb llums i taquígrafs, que hi pogués-
sim participar, que poguessin haver-hi compareixences, que pogués dir-hi tothom la 
seva. Per què no ho hem fet? Perquè vostès, han anat a aquell que els treu les cas-
tanyes del foc, aquest comodí que vostès tenen, que no ha escollit cap ciutadà de 
Catalunya, que són els diputats que vostès tenen, més dos. La Fiscalia i el Tribunal 
Constitucional. I com que la paraula resignació, al diccionari d’alguns grups parla-
mentaris no existeix, doncs, el que no farem és dir, mira, doncs, au, mira ja està, no 
fem res més..., no. Nosaltres ens devem a un mandat dels ciutadans i per això, en 
aquesta situació excepcional, doncs, hem presentat, doncs, algunes de les reformes.»
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Així, analitzant la reforma proposada per a l’article 135 RPC, resulta evident des 
d’una perspectiva teleològica que l’esmentada reforma esdevé instrumental per a la 
consecució de l’aprovació d’una iniciativa legislativa de continguts o efectes simi-
lars als comentats.

L’article 3.1 del Codi civil estableix que «les normes s’interpretaran segons el 
sentit propi de llurs paraules, amb relació al context, els antecedents històrics i le-
gislatius i la realitat social del temps en que han de ser aplicades, atenent fonamen-
talment al seu esperit i finalitat», essent que tant els antecedents, com el context, 
i la finalitat es converteixen en criteri hermenèutic de tota norma jurídica, de tal 
manera que l’exposat ha de constituir un element interpretatiu qualificat pel que fa 
a la Proposició de llei de reforma del Reglament del Parlament de Catalunya, així 
com aconsella sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries que es pronunciï sobre 
l’adequació a l’Estatut i a la Constitució de la tramitació, en la configuració donada 
per la reforma proposada de l’article 135 RPC a la lectura única, de qualsevol propo-
sició de llei el contingut material de la qual pugui suposar una reforma de la norma 
institucional bàsica de Catalunya, o la seva derogació a la pràctica, així com l’intent 
de derogar a la pràctica la Constitució al territori de Catalunya.

Cal subratllar, aquí, la importància del principi de primacia de la realitat, o d’ir-
rellevància del nomen iuris, atès que la pretensió d’aprovar, per la via de l’article 135 
RPC, qualsevol proposició de llei de continguts similars als esmentats, sigui quin 
sigui el nom sota el que es presentin, suposa un intent d’obviar el procediment es-
tablert per a la iniciativa autonòmica de reforma constitucional (arts.166 i 87.2 CE), 
i per a les iniciatives de reforma estatutària (article 132 EAC), amb una evident vo-
luntat de defugir-ne les formes de tramitació.

És compatible la tramitació d’iniciatives legislatives similars a les descrites, en 
lectura única, tal com quedaria configurada per la reforma de l’article 135 que es 
sotmet a la consideració del Consell, amb la Constitució i l’Estatut? O bé, pel con-
trari, suposaria una possible infracció dels articles 1, 2.4, 3, 222 i 223 EAC, així 
com dels articles 1.2, 2, 9.1, 9.3, 166 amb relació amb el 87.2, i 168 CE? 

Palau del Parlament, 8 de juny de 2017
Miquel Iceta i Llorens, president; Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pe-

dret i Santos, portaveu adjunt; Rafel Bruguera Batalla, Carles Castillo Rosique, As-
sumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, Rosa Maria Ibarra Ollé, Eva Martínez 
Morales, Raúl Moreno Montaña, Marta Moreta Rovira, Esther Niubó Cidoncha, 
Òscar Ordeig i Molist, David Pérez Ibáñez, Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputats, GP SOC

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries

PRESENTACIÓ: CS

Reg. 62092

A la Mesa del Parlamento
Los diputados abajo firmantes, integrantes del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 16.1.b y 23.b de la Ley 2/2009, de 12 
de febrero, del Consejo de Garantías Estatutarias, solicitan dictamen del Consejo 
de Garantías Estatutarias sobre la adecuación al Estatuto y a la Constitución de la 
Proposta de reforma del Reglament del Parlament (211-00001/11) y de forma espe-
cial de los preceptos que a continuación se detallan y sobre la base de, al menos, los 
fundamentos apuntados.
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I. El marco normativo aplicable a la reforma del Reglamento del 
Parlament 
1. La disposición final primera del Reglamento del Parlament de Cataluña (en 

adelante, el Reglamento) establece que su reforma debe tramitarse por el procedi-
miento establecido en sus propios artículos 126 y 127.

«Primera. Reformes del Reglament 
»Les reformes d’aquest reglament s’han de tramitar pel procediment establert 

pels articles 126 i 127, sense la intervenció del Govern.»
Es decir, el propio Reglamento prevé como especialidad al procedimiento legis-

lativo común u ordinario con carácter exclusivo y excluyente del procedimiento de 
tramitación previsto en sus artículos 126 y 127 cuando una iniciativa legislativa ten-
ga por objeto la modificación del propio Reglamento.

2. El procedimiento previsto en dichos artículos, intitulado como ponència re-
dactora, no deja de ser el ejercicio conjunto de la iniciativa legislativa por el conjun-
to de los grupos de la cámara.

«Article 126. Ponència redactora 
»1. Amb relació al desenvolupament bàsic del que estableix l’Estatut d’autonomia 

de Catalunya, la Mesa del Parlament, sens perjudici del règim general de la iniciati-
va legislativa establert per l’article 109, d’acord amb la Junta de Portaveus i amb la 
iniciativa prèvia de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels diputats, pot 
decidir que en aquestes matèries la iniciativa parlamentària sigui exercida pel con-
junt dels grups parlamentaris. Amb aquesta finalitat, la comissió que designi la Mesa 
del Parlament ha de constituir una ponència, amb representació de tots els grups 
parlamentaris, perquè elabori el text de la proposició de llei en el termini de tres me-
sos, al terme del qual s’en tén que decau l’encàrrec, llevat d’una pròrroga atorgada 
expressament. Per a publicar la proposició, se segueix el que disposa l’article 112.

»2. 2. El text elaborat per la ponència a què es refereix l’apartat 1 es tramita pel 
procediment legislatiu comú. Les proposicions de llei elaborades seguint aquest pro-
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cediment s’han de sotmetre al debat establert per l’article 114 i, si són signades per 
tots els grups parlamentaris, no poden ésser objecte d’esmenes a la totalitat. La pre-
sentació de la proposició de llei ha d’ésser feta pel diputat designat per la ponència.»

«Article 127. Aprovació 
»1. L’aprovació dels projectes i les proposicions de llei de desenvolupament bàsic 

dels preceptes de l’Estatut, si aquest no ho estableix altrament, requereix el vot fa-
vorable de la majoria absoluta en una votació final sobre el conjunt del text. La vo-
tació ha d’ésser anunciada amb antelació pel president del Parlament. Si no s’acon-
segueix la majoria absoluta, el projecte ha d’ésser tornat a la comissió. La Mesa del 
Parlament ha d’obrir un termini de set dies perquè els grups parlamentaris puguin 
presentar noves esmenes al conjunt del text. La comissió ha d’emetre un nou dicta-
men en el termini d’un mes.

»2. El debat sobre el nou dictamen de la comissió s’ha d’ajustar a les normes que 
regulen els debats de totalitat. Si en la votació s’aconsegueix el vot favorable de la 
majoria absoluta, es considera aprovat i, si no, definitivament rebutjat.

»3. La modificació i la derogació de les lleis a què es refereix l’article 126.1 po-
den ésser tramitades seguint el procediment especial indicat per aquest precepte i, 
en tots els casos, els projectes i les proposicions de llei de modificació i de derogació 
requereixen l’aprovació per majoria absoluta en una votació final.»

3. Con carácter general, el mencionado procedimiento está específicamente pre-
visto como alternativa al procedimiento legislativo común de para el caso de ini-
ciativas cuyo objeto sea materias de relevante importancia normativa como son las 
materias de desarrollo básico del EAC (art. 2.3 –organización territorial de la Ge-
neralitat–, art.6 –el régimen lingüístico–, art.37.2 –la Carta de los derechos y los 
deberes de los ciudadanos–, art. 56.2 –el sistema electoral–, art. 56 –el régimen 
electoral–, art.67.5 –el estatuto del President de la Generalitat–, art.68.3 –el régimen 
jurídico del Govern– art. 77.3 –el estatuto del Consell de Garanties Estatutaries–, 
art. 79.3 –el estatuto del Síndic de Greuges–, art. 81.2 –el Estatuto de la Sindicatura 
de Comptes–, art. 94.1 –el régimen legal del Valle de Arán).

4. No obstante, en el caso de la reforma del propio del Reglamento y por mor de 
dicha disposición final primera establece de manera exclusiva y excluyente la trami-
tación mediante el procedimiento de ejercicio conjunto de la iniciativa legislativa.

5. Dicho carácter exclusivo y excluyente está íntimamente relacionado con los 
presupuestos sobre los que se asienta el procedimiento de ejercicio conjunto de la 
iniciativa legislativa.

a. Alcance constitucional de la participación de los diputados en el 
marco de la tramitación de una iniciativa legislativa 
No debe, olvidarse que el conjunto de derechos y deberes de los grupos parla-

mentarios y diputados en el marco de la tramitación de una iniciativa legislativas 
son propios del núcleo esencial del denominado ius in officium o función represen-
tativa de los diputados según lo dispuesto en el artículo 23 CE1. O lo que es lo mis-
mo, el TC ha venido afirmando que el ejercicio de la función legislativa por los 
representantes de los ciudadanos constituye «la máxima expresión del ejercicio 
de la soberanía popular en el Estado democrático». Es decir, la participación en el 
ejercicio de dicha función y el desempeño de los derechos y facultades que la acompa-
ñan, entre los que indudablemente debe contarse con el derecho a la iniciativa legislati-

1. Artículo 23 CE

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de repre-
sentantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los 
requisitos que señalen las leyes.
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va, constituyen una manifestación constitucionalmente relevante del ius in officium del 
representante»2.

b. Presupuestos de aplicación y procedibilidad del procedimiento de 
ejercicio 
El ejercicio conjunto de la iniciativa legislativa es una facultad reglamentaria, 

que la Mesa del Parlament puede acordar, prevista para aquellas materias en las que, 
siendo necesario cierto consenso entre los diferentes grupos parlamentarios para su 
aprobación definitiva, bien se establece un marco de trabajo informal previo a 
su utilización por parte de los diferentes grupos parlamentarios en el que el conte-
nido concreto de la iniciativa legislativa es consensuado con carácter ex ante incluso 
a la propuesta y adopción formal del ejercicio de la iniciativa legislativa de manera 
conjunta bien como marco formal en el que los grupos parlamentarios trabajan en la 
elaboración del texto de la norma en cuestión. En el primer caso, el acuerdo de crea-
ción de una ponencia redactora conjunta es un mero instrumento de formalización 
y ratificación de una iniciativa previamente negociada y consensuada entre los gru-
pos parlamentarios. En el segundo caso, el trámite de ponencia sirve para estudiar 
la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el texto de una iniciativa y, en su caso, 
sobre su posterior adopción. Y ello, sin perjuicio de que, debido a la afectación que 
implica este tipo de tramitación para los derechos de participación de los integran-
tes de los diferentes grupos parlamentarios afectados, este tipo de tramitación sea 
una excepción al procedimiento legislativo ordinario que, en consecuencia, debe ser 
restrictivamente empleado y permitido siempre que no sea unánimemente aceptado 
por el conjunto de los grupos. Así, por ejemplo, se entiende que la fuerza vinculante 
del acuerdo de ejercicio de la iniciativa conjunta se limite en el tiempo a tres meses 
salvo acuerdo expreso en contrario. Y es que no debemos olvidar que el ejercicio 
por el conjunto de grupos de la iniciativa legislativa, implica, entre otras, el deber de 
asistir y participar3 de los trabajos preparatorios correspondientes de los integrantes 
de los diferentes grupos de la cámara.

Ahora bien, con independencia de la finalidades para las que sea idóneo el pro-
cedimiento de tramitación conjunto, su válida adopción exige la concurrencia de 
una serie de requisitos puesto que, como hemos apuntado, su principal efecto es el 
deber de participación en el trámite de la ponencia por parte del conjunto de los 
grupos de la cámara, incluso, cuando estos manifiesten su oposición a tal circuns-
tancia. Y es que no olvidemos que el procedimiento previsto en el artículo 126 RPC 
constituye un marco de trabajo conjunto de los grupos parlamentarios, en aras del 
consenso.

En todo caso, la búsqueda del consenso necesario en un marco de trabajo con 
participación de conjunto de grupos parlamentarios es una finalidad difícilmente 
perseguible y que se adecue al marco de una tramitación legislativa con naturaleza 
de urgente, en la que los plazos para la sustanciación de los diversos trámites que 
componen el procedimiento legislativo se ven extremadamente acortados.

A continuación, expondremos sucintamente los requisitos de procedibilidad que 
la Mesa, órgano competente para la adopción del acuerdo de creación de una ponen-
cia conjunta, debe tener en cuenta.

2. Vid. entre otras, la recientísima STC 225/2016. 
3.  Vid. Articulo 4 RPC

Article 4. Assistència, vot i tractament institucional 1. Els diputats tenen el dret d’assistir a totes les sessions 
del Parlament i el deure d’assistir als debats i a les votacions del Ple i de les comissions de què són mem-
bres. Cada diputat té el deure de pertà- nyer a una comissió, com a mínim, amb l’excepció del president de 
la Generalitat, dels que són membres del Govern i dels que representen la Generalitat al Senat. 2. Els dipu-
tats tenen dret de vot en el Ple i en les comissions de què són membres, i han de complir els deures i exercir 
les funcions que els assigna aquest reglament. 3. En el territori de Catalunya, els diputats, en llur condició 
de membres del Parlament i, per tant, representants del poble català, tenen dret a rebre un tractament ins-
titucional i protocol·lari preferent, especialment en els actes i les activitats organitzats per les institucions i 
l’Administració de Catalunya.
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1. Legitimación para la intimación 
La iniciativa para la adopción vinculante del ejercicio conjunto de la iniciativa 

legislativa corresponde, sin perjuicio de la facultad de adoptar este tipo de tramita-
ción por voluntad unánime de los grupos parlamentarios, corresponde a, al menos, 
dos grupos parlamentarios o alternativamente a una quinta parte de los diputados.

2. Ámbito objetivo de la iniciativa limitado ratione materiae 
El objeto de la iniciativa que se pretende ejercer debe limitarse bien a ser una 

materia de desarrollo básico del EAC bien la propia reforma del RPC. Fuera de estos 
supuestos y debido, a los especiales efectos vinculantes de este tipo de procedimien-
to y, por tanto, a la afectación de los derechos fundamentales de participación de los 
diferentes grupos parlamentarios o diputados que no se adhiriesen a la intimación 
de manera voluntaria, la Mesa debería cohonestar la tutela de estos derechos y la de 
los grupos o diputados proponentes, permitiendo a estos últimos canalizar su inicia-
tiva mediante otros procedimientos menos lesivo como el procedimiento legislativo 
ordinario, el cual ampara el ejercicio mancomunado de la iniciativa legislativa por 
diferentes grupos y diputados, sin que ello implique el deber de adherencia a la mis-
ma de los restantes grupos.

O en palabras del TC, en su reciente sentencia 225/2016, con la participación 
en una ponencia en la que no quieren integrarse los diputados de los grupos parla-
mentarios que no se adhieren voluntariamente al ejercicio conjunto de la iniciati-
va legislativa, ven afectada su libertad de iniciativa legislativa, se insiste, al verse 
forzados en contra de lo expresamente previsto en el Estatuto de Autonomía y en el 
Reglamento parlamentario, a formar parte de un procedimiento legislativo especial 
que no promueven, que les obliga a participar en tres ponencias redactoras cuyo 
objeto no comparten porque no corresponden al cauce legalmente previsto, y cuya 
actividad parlamentaria se ve restringida, como se ha dicho ya, en todas las fases 
del procedimiento, incluyendo la de su aprobación definitiva, sin que concurran los 
presupuestos que legitimen dicha restricción. Su actuación imperativa se traduce, 
en expresión de nuestra doctrina ya citada antes, en una perturbación en el libre e 
igual ejercicio de su cargo público.

3. Trámite de audiencia 
La expresión d’acord amb la Junta de Portaveus recogida en el artículo 126 RPC 

encierra el necesario trámite de audiencia previo que se sustancia en el marco del 
órgano de participación de los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios o 
Junta de Portavoces. Este trámite está específicamente diseñado para constatar las 
posturas de los diferentes grupos parlamentarios respecto a la iniciativa previamen-
te instada, especialmente de aquellos que no han instado la adopción del acuerdo 
de la Mesa.

4. Carácter necesario del procedimiento y quórum de admisión o 
«consenso» requerido 
Si tal y como apuntamos anteriormente, la reforma del RPC requiere necesaria-

mente la utilización del procedimiento de ejercicio conjunto de la iniciativa legis-
lativa, caracterizado este último como un marco de trabajo conjunto de los grupos 
parlamentarios, en aras del consenso, el RPC presupone e impone la existencia de 
determinado consenso entre el conjunto de grupos integrantes de la cámara para 
la apertura de la tramitación del procedimiento de reforma. El establecimiento 
de este específico cauce como el único válido para la reforma del RPC no deja ser 
consecuencia de una especial cautela legal en protección de las minorías que opera 
con carácter previo a un posible ejercicio abusivo o en exclusivo interés por parte de 
la mayoría parlamentaria. Ni que decir deberíamos que este tipo de conductas no 
encontrarían amparo en el amplio margen que otorga la autonomía parlamentaria 
a las mayorías puesto que no puede desconocerse que el principio mayoritario no 
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solamente implica atribuir una voluntad determinada a los órganos parlamentarios 
cuando determinada mayoría es alcanzada por los grupos parlamentarios sino que 
implica que dichas mayorías se expresen de manera ajusta a derecho y, en concreto, 
de manera que no desconsideren los intereses de las minorías o los derechos funda-
mentales de los diputados que no se hubiesen adherido a la posición mayoría. O lo 
que es lo mismo, pesa sobre la mayoría un deber fiduciario de no perseguir su ex-
clusivo interés, el cual normalmente excluirá los intereses de las minorías, sino de 
perseguir el interés del conjunto de los grupos o diputados.

En este sentido, no cabe olvidar en ningún caso que el derecho fundamental a la 
participación en los asuntos públicos en condiciones de igualdad es un derecho de 
naturaleza estatutaria o reglamentaria. Es decir, que el alcance y la concreción del 
derecho fundamental a participar en los asuntos públicos descansan en gran medi-
da, en el ámbito parlamentario, en las facultades, derechos y deberes previstos en 
las normas de las que se autodotan las cámaras legislativas. Como contrapeso a ese 
carácter reglamentario, la autonomía parlamentaria debe ser ejercida por el conjun-
to de los diputados y grupos parlamentarios con absoluto respeto a derecho, espe-
cialmente, a la CE 1978. Consecuencia inexorable de lo hasta que aquí expresado 
es el límite impuesto a las mayorías de vaciar o restringir de manera injustificada el 
alcance las facultades y derechos de los grupos parlamentarios y los diputados que 
los integran.

En definitiva, el artículo 126 RPC establece de manera implícita, como requisi-
tos de procedibildiad, la concurrencia de determinado consenso del conjunto de los 
grupos a los efectos de proceder a la reforma del RPC a través de su único y exclu-
sivo medio legalmente previsto 

Si bien es verdad que dicho consenso no se cifra en quorum explícito determina-
do no menos cierto es que, por lo bajo, no puede ser equiparable al quorum necesario 
para la adopción definitiva de la iniciativa legislativa so pena de desvirtuar ab initio 
la intención de dotarse de un marco de trabajo que persiga el mayor consenso posible 
y de arrastrar injustificadamente y con conculcación de los derechos fundamentales 
a una comunidad legislativa en la que se expresan en nombre del conjunto del grupos 
solamente los intereses de la mayoría. Asimismo, tampoco cabe en este punto ampa-
rar una actitud obstruccionista por parte de los diputados o grupos minoritarios no 
adheridos expresamente a la iniciativa cuando esta postura sea el instrumento para la 
defensa de sus exclusivos intereses. En nuestra opinión, este tipo de comportamientos 
no ajustados al principio de persecución del interés general y, por tanto, del conjunto 
de los grupos deberá presumirse en aquellos casos en los que: i) los grupos instantes 
o adheridos al ejercicio de la iniciativa conjunta representen solamente a una mayo-
ría de votos y no de grupos de parlamentarios ii) los grupos parlamentarios que se 
oponen sean una minoría dentro de la minoría (o lo que es lo mismo, la propuesta 
cuenten no solamente con la mayoría de votos del conjunto de la cámara sino también 
con la mayoría de los votos correspondientes a diputados pertenecientes a los grupos 
minoritarios).

5. Ámbito de discrecionalidad de los órganos parlamentarios 
competentes 
La Mesa, como órgano rector, ostenta una discrecionalidad jurídica amplia. Es 

decir, la Mesa se encuentra vinculada al conjunto del ordenamiento y, en conse-
cuencia, al deber de evitar restricciones injustificadas a los derechos de los dipu-
tados (ya sea evitando la paralización de iniciativas o la tramitación de iniciativas 
injustificadamente perjudiciales para algún o algunos diputados o grupos parla-
mentario). Asimismo, la Mesa, debe constar la procedibilidad del ejercicio con-
junto de la iniciativa conjunta y, por tanto, la concurrencia de los requisitos de 
procedibilidad anteriormente indicados. En consecuencia, la Mesa deberá valorar 
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ab limine, la procedencia de todos y cada uno de los requisitos anteriormente men-
cionados.

Asimismo, y para el caso concreto, deberá evaluar especialmente la razonabili-
dad y justificabilidad de acordar la procedencia del ejercicio conjunto de las inicia-
tivas legislativas que tuviesen por objeto la reforma del RPC puesto que la misma 
comportará una restricción o afectación de los derechos fundamentales de los dipu-
tados y grupos parlamentarios que no hubiesen instado tal ejercicio o se hubiesen 
adherido al mismo.

En definitiva, la Mesa deberá resolver fundamentadamente sobre la procedencia 
o improcedencia del ejercicio conjunto de la iniciativa legislativa teniendo en cuenta 
la concurrencia de los requisitos de procedibilidad y los efectos que sobre los de-
rechos fundamentales de los diputados respectivamente afectados pudiese tener su 
decisión de acordar o no tal ejercicio.

II. Los antecedentes 

a) La intimación, admisión a trámite, tramitación por urgencia y no 
reconsideración
Un número de diputados pertenecientes al grupo parlamentario Junts pel Sí y re-

presentativo de una quinta parte de los diputados de la cámara presentó, con subsa-
nación incluida al haberse incluido en su solicitud inicial un conjunto de enmiendas, 
a la Mesa propuesta de creación de ponencia conjunta o ejercicio conjunto de inicia-
tiva legislativa para la reforma del RPC en fecha 27 de febrero de 2017.

La Mesa en fecha 28 de marzo de 2017, una vez, oída la Junta de Portavoces, en 
las que los portavoces de 4 de los 6 grupos parlamentarios que integran la cámara 
manifestaron su oposición al ejercicio conjunto de la iniciativa legislativa para la 
reforma del RPC en los términos planteados por los diputados instantes puesto que 
de las enmiendas accidentalmente presentadas, al margen de condicionar indebida-
mente el marco de trabajo que supone una ponencia redactora conjunta, se podía 
inferir la existencia de una modificación del actual contenido del RPC claramente 
perjudicial para el interés de los grupos no mayoritarios de la cámara.

Al respecto, cabe traer a colación a los efectos de las tachas que más adelante 
desarrollaremos, la avanzada enmienda 5 presentada por el grupo parlamentario 
Junts pel Sí: 

«Esmena 5, GP de Junts pel Sí 
»De modificació de l’apartat 2 de l’article 135 
»Article 135. Requisits 
»1. Un projecte de llei pot ésser tramitat directament i en lectura única pel Ple del 

Parlament o per una comissió, si la naturalesa del projecte ho aconsella o la simpli-
citat de la formulació ho permet. La tramitació en lectura única ha d’ésser acordada 
pel Ple del Parlament, a proposta del Govern, de la Mesa del Parlament, un cop es-
coltada la Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta.

»2. No obstant el que estableix l’apartat 1, a sol·licitud del grup parlamentari 
promotor i d’acord amb la Junta de Portaveus, pot proposar que una proposició de 
llei sigui tramitada directament en lectura única. La tramitació en lectura única ha 
d’ésser acordada pel Ple del Parlament.»

Además, en dicha fecha, y a petición de los diputados instantes, la Mesa acor-
dó la tramitación legislativa por urgencia de las resultas del ejercicio conjunto de la 
iniciativa legislativa.

Tanto la creación de la ponencia redactora o admisión a trámite del ejercicio con-
junto de la iniciativa parlamentaria como la tramitación por urgencia de esta última 
fueron objeto de sendas peticiones de reconsideración por el grupo parlamentario 
en el que se encuentran adscritos los diputados firmantes de la presente solicitud 
sobre la base de la inexistencia del consenso reglamentariamente requerido y por 
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la inexistencia de causas objetivas que amparasen la necesariedad o idoneidad de 
la tramitación por urgencia de la iniciativa legislativa y las consiguientes restriccio-
nes injustificadas que sobre nuestros fundamentales comportaba el correspondiente 
acuerdo de la Mesa.

Sendas peticiones de reconsideración fueron rechazas por la Mesa sobre la base 
de la improcedibilidad de los requisitos de consenso y causas objetivas que justifi-
quen la tramitación por urgencia tal y como se había apuntado por el grupo parla-
mentario al que pertenecemos los firmantes de la presente petición.

b) La adopción por la Comisión del Reglamento del dictamen objeto de 
la presente solicitud 
Habiendo proseguido la tramitación de la iniciativa legislativa forzosamente ejerci-

da de manera conjunta a pesar de la oposición a la misma por parte de 4 de los 6 gru-
pos parlamentarios de la cámara, el pasado 6 de junio de 2017, la Comisión del Regla-
mento del Parlament, con los votos favorables de los grupos parlamentarios Junts pel 
Sí y CUP - Crida Constituent adoptó el dictamen que es objeto de la presente petición.

III. El objeto de nuestras tachas 
Las tachas que denunciamos a continuación en el apartado IV se refieren al pros-

pectivo artículo 135 contenido en el dictamen objeto de la presente petición que a 
continuación se recoge y que se refiere a la tramitación por el trámite de lectura úni-
ca de una proposición de ley.

«Article 135. Requisits
»1. Un projecte de llei pot ésser tramitat directament i en lectura única pel Ple del 

Parlament o per una comissió, si la naturalesa del projecte ho aconsella o la simpli-
citat de la formulació ho permet. La tramitació en lectura única ha d’ésser acordada 
pel Ple del Parlament, a proposta del Govern, de la Mesa del Parlament, un cop es-
coltada la Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta.

»2. Una proposició de llei, a sol·licitud del grup parlamentari promotor, es pot 
tramitar directament en lectura única. L’acord de tramitar en lectura única una 
proposició de llei correspon al Ple del Parlament, un cop escoltada la Junta de 
Portaveus.

»3. El debat de la iniciativa legislativa en lectura única se subjecta a les normes 
establertes per als debats de totalitat; finalment, el conjunt de la iniciativa se sotmet 
a una sola votació.»

a) Sobre la lectura única y su genérica validez como método de 
tramitación 
La tramitación de una ley mediante lectura única consiste en la sumisión de la 

iniciativa a una votación definitiva en el Pleno de la cámara, tras la cual, la inicia-
tiva es rechazada o aprobada, con expresa exclusión de todos los trámites a través 
de los cuales se vehicula la participación de los diputados de los grupos parlamen-
tarios.

En consecuencia, según la STC 103/2008, de 11 de diciembre, el de lectura única 
es «un procedimiento en el cual resultan notablemente limitadas las posibilidades 
de participación en el proceso de elaboración de la norma» puesto que más allá del 
debate y votación final, los grupos parlamentarios no pueden ejercer las facultades y 
derechos de participación que ostentan en la tramitación ordinaria de una iniciativa 
legislativa. Así, por ejemplo, no cabe, al menos, los siguientes trámites: enmienda 
a la totalidad, trámite de audiencia, trámite de enmienda al articulado, trámite de 
ponencia y trámite de votación del dictamen.

Con carácter general, nuestro TC, a pesar de su carácter limitativo de los dere-
chos de participación de los diferentes grupos parlamentarios, no ha cuestionado la 
validez de la tramitación por el trámite de lectura única, admitiendo un amplio mar-
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gen a las materias que pueden tramitarse conforme a este procedimiento. Y es que 
ni siquiera la reforma constitucional está vedada al procedimiento de lectura única4.

Básicamente, la tramitación mediante lectura única consistente en la exclusión 
del procedimiento legislativo ordinario y, por ende, de la intensidad de participa-
ción del conjunto de grupos parlamentarios. Esta circunstancia implica un especial 
celo del derecho respecto de la actuación de las mayorías y su elección de esta for-
ma de tramitación puesto que en la práctica puede derivar en situaciones de abuso 
en las que las cámaras legislativas se acaben convirtiendo en meros organismos de 
ratificación formal de las iniciativas legislativas presentadas por las mayorías o los 
ejecutivos apoyados por las mismas.

b) La actual configuración de la tramitación por lectura única de una 
iniciativa legislativa a instancia de un grupo parlamentario en el RPC 
La actual dicción del artículo 135 del RPC es la siguiente.
«Article 135. Requisits 
»1. Un projecte de llei pot ésser tramitat directament i en lectura única pel Ple del 

Parlament o per una comissió, si la naturalesa del projecte ho aconsella o la simpli-
citat de la formulació ho permet. La tramitació en lectura única ha d’ésser acorda-
da pel Ple del Parlament, a proposta del Govern, de la Mesa del Parlament, un cop 
escoltada la Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta.

»2. Les proposicions de llei signades per tots els grups parlamentaris poden és-
ser tramitades en lectura única pel Ple del Parlament o per una comissió, d’acord 
amb el que estableix l’apartat 1. Un cop exercida la iniciativa i plantejada la peti-
ció perquè sigui tramitada en lectura única, la Mesa del Parlament ordena de pu-
blicar la proposició de llei i de trametre-la al Govern, d’acord amb el que disposa 
l’article 111.2.

»3. El debat de la iniciativa legislativa en lectura única se subjecta a les normes 
establertes per als debats de totalitat; finalment, el conjunt de la iniciativa se sotmet 
a una sola votació.»

Teniendo en cuenta este redactado, cabe concluir que el actual estatuto jurídi-
co parlamentario establece en lo referente a la tramitación de proposiciones de ley: 

1. Un derecho activo de cualquier grupo o diputado de instar la tramitación de 
una proposición de ley que reúna los requisitos para ser considerada como tal de ser 
tramitada por el procedimiento de lectura única.

2. Un derecho de cada grupo parlamentario de veto o defensa ante la pretensión 
de otro grupo parlamentario o diputados de tramitación de una determinada propo-
sición de ley mediante la lectura única. En sentido estricto, no estamos en presencia 
de un derecho de veto, sino que más bien estamos en presencia de un derecho sub-
jetivo al procedimiento. Es decir, al margen de las especialidades al procedimiento 
de tramitación ordinario expresamente previstas en el RPC como pueden ser la tra-
mitación de urgencia, la iniciativa legislativa conjunta, la delegación legislativa, la 
especial tramitación de determinadas materias, todos y cada uno de los grupos tiene 
derecho a un mínimo de participación en el marco de la tramitación de iniciativas 
legislativas condiciones de igualdad que se garantiza con su derecho a la tramitación 
mediante el procedimiento legislativo ordinario o común.

3. Un deber de la Mesa de calificar las peticiones de los grupos parlamentarios 
en cuanto a su pretensión de tramitación mediante lectura única.

4.  STC 238/2012
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IV. Tachas la pretendida reforma del artículo 135 RPC

a) Vulneración del artículo 23 CE 1978 por expropiación injustificada de 
derechos de la minoría 
La proyectada reforma del artículo 135 RPC, en su apartado 2 (una proposició 

de llei, a sol·licitud del grup parlamentari promotor, es pot tramitar directament en 
lectura única), puede dar la falaz impresión de que acrecienta los derechos de los 
grupos parlamentarios al otorgar a todos y cada uno de ellos de manera individual 
la facultad de solicitar la tramitación de una iniciativa legislativa determinada por 
lectura única. Nada más lejos de la realidad, en la actual configuración de los dere-
chos implicados, todos y cada uno de los grupos parlamentarios ya tiene derecho a 
pretender que una iniciativa legislativa se tramite mediante lectura única. Es decir, 
la pretendida reforma no introduce ningún derecho nuevo en favor de los grupos 
puesto que, como hemos explicado en el apartado anterior, todos y cada uno de los 
grupos tienen un derecho activo a instar la tramitación de una determinada iniciati-
va mediante lectura única.

Ahora bien, no debemos olvidar que la tramitación mediante lectura única es 
precisamente la práctica exclusión de procedimiento legislativo ordinario o común 
y, por tanto, de las facultades de participación de los grupos parlamentarios durante 
los trámites que lo caracterizan. De ahí que los órganos parlamentarios deban ser 
extremadamente cuidadosos en la evaluación de la procedibilidad y conveniencia 
del empleo de la lectura única a efectos no de restringir o limitar de manera injusti-
ficada el que hemos denominado como derecho al procedimiento ordinario en con-
diciones de igualdad, el cual se erige en un auténtico baluarte de los intereses de las 
minorías parlamentarias, legitiman el resultado final y la imputación de las decisio-
nes adoptadas por el principio mayoritario al conjunto del órgano.

Por ello, más importante que el derecho activo a instar la tramitación mediante 
lectura única, es el derecho pasivo o defensa ante la pretensión de los legitimados a 
instar este procedimiento por parte de las minorías a las que se otorgue conforme 
a lo previsto en los Reglamentos de las cámaras. Y es aquí donde la proyectada re-
forma tiene por efecto la expropiación de lo que hasta el momento era un derecho 
pasivo de defensa de las minorías o de derecho a la participación conforme a las 
reglas del procedimiento legislativo común a efectos de garantizar la participación 
más igualitaria posible, excepción hecha, claro está, de las especialidades en la tra-
mitación procedentes en derecho.

El efecto práctico del sometimiento a la decisión mayoritaria del pleno que prevé 
el proyectado artículo 135 RPC supone de facto la expropiación del derecho de las 
minorías actualmente vigente de exigir la tramitación por el procedimiento ordina-
rio o común de una determinada iniciativa.

Al respecto, cabe traer a colación dos ideas complementarias.
En primer lugar, se produciría con esta proyectada reforma una mayorización de 

la mayoría sin justificación objetiva alguna de la expropiación de los actuales dere-
chos de la minoría puesto que el actual marco legal recogido en el RPC ya permite 
el derecho activo de los grupos parlamentarios a solicitar la tramitación mediante 
lectura única.

En segundo lugar, la actual titularidad y forma de ejercicio del derecho a la 
tramitación legislativa ordinaria o común que ostenta cada grupo uti et singuli 
puede comportar, como ha venido manifestando un derecho de veto o bloqueo a 
la solicitud de tramitación mediante lectura única. Ahora bien, de hecho, dicho 
derecho de veto o bloqueo por definición no es la manifestación de una conducta 
obstativa u obstruccionista sino que es precisamente la manifestación de un legí-
timo derecho a la tramitación conforme a las reglas generalmente aplicables en el 
caso de iniciativas legislativas en atención a la naturaleza y alcance de este tipo de 
iniciativas y a la ya de por sí situación de desigualdad material en atención al peso 



BOPC 438
14 de juny de 2017

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats 66

decisorio de todos y cada uno de los grupos parlamentarios. De hecho, la última 
ratio de la existencia de un procedimiento de tramitación legislativo que garanti-
ce la participación igualitaria en todos y cada uno de los trámites es, con carácter 
general y excepción hecha de las especialidades en la tramitación específicamente 
prevista, una conditio sine qua non de la legitimidad de la función legislativa en 
sí y de la imputación de valor de decisión del órgano asambleario a la decisión de 
las mayorías.

En todo caso, no debemos olvidar que la referencia al derecho al procedimiento 
se debe entender hecha al derecho a la participación con las garantías y alcance que 
reconoce el procedimiento legislativo común u ordinario.

b) Vulneración del artículo 23 CE 1978 por discriminación indirecta 
A la apuntada expropiación del derecho al procedimiento o garantía indirecta de 

a la participación en condiciones de igualdad cabe añadir el efecto de discrimina-
ción indirecta.

A priori, el proyectado artículo 135 RPC, otorga formalmente el derecho a instar 
la tramitación de una iniciativa legislativa mediante lectura única a cualquier gru-
po parlamentario. Por ello, aparentemente la proyectada reforma no conculcaría el 
principio y el derecho a la igualdad.

Ahora bien, materialmente, no podemos desconocer que un precepto aparente-
mente neutral será aplicado en un contexto político material determinado. Contexto 
político material en el que los grupos aprobantes de la proyectada reforma ostentan 
actualmente la mayoría de votos en el Pleno del Parlament. De ahí, que el cambio de 
titularidad del derecho al procedimiento legislativo ordinario como garantía de una 
participación igualitaria en el mismo (pasa de ser un derecho de minoría ejercitable 
y efectivo por la mera voluntad del grupo a ser un derecho a la mera participación en 
la decisión que el Pleno adopte sobre dicho derecho o sobre su exclusión) cree una 
situación objetiva de discriminación indirecta. O lo que es lo mismo, aquel trata-
miento formalmente neutro o no discriminatorio del que se deriva, por las diversas 
condiciones fácticas que se dan entre los [grupos afectados], un impacto adverso 
sobre [alguno o algunos de ellos]5. Y es a todas luces, evidente que la reforma pro-
yectada implica un refuerzo del poder decisorio de las actuales mayorías, el cual se 
consigue no a través de un medio que beneficie efectiva e igualitariamente a todos 
los grupos (como podría ser el acortamiento de plazos parlamentarios generalizable, 
la rebaja de los porcentajes mínimos para la tramitación de iniciativas por urgencia 
o incluso la atribución singular a cada grupo de esta facultad) sino que se hace a 
costa de excluir los derechos de protección de la participación igualitaria durante el 
procedimiento legislativo.

Además, la reforma proyectada no persigue ningún fin legítimo de manera ob-
jetiva, proporcionada y razonable sino que lo hace utilizando un mero mecanismo 
expropiatorio, circunstancia no ajusta a derecho y, por tanto, intolerable, puesto que 
incluso en el caso en el que se hubiese demostrado la necesidad de privar a las mi-
norías de sus actuales derechos por cualquier hipotética causa válida en derecho, 
mecanismos más proporcionales como la rebaja de la unanimidad a las súper mayo-
rías o la exigencia de mayorías entre las minorías para la renuncia al procedimiento 
legislativo común hubiesen bastado. Nótese que desconocemos el hipotético fin le-
gítimo objetivo perseguido por esta reforma que no sea el de mayorizar más si cabe 
a la mayoría parlamentario mediante la debilitación o directamente eliminación de 
los derechos de las minorías.

En consecuencia, no cabe aplicar la excepción de la justificación objetiva y pro-
porcionada que tanto el TC como el TJUE reconocen como causa que excluye la 
antijuricidad de la discriminación indirecta. Y es que como se recoge en la STC 
61/2013, una norma [no] puede dar lugar a discriminación indirecta «a menos que 

5.  Vid. entre otras, la STC 61/2013. 
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esté justificada objetivamente y sea proporcionada al objetivo perseguido», conside-
rando que «[a]demás, para estar justificada, la medida de que se trate tiene que ser 
adecuada para garantizar la realización del objetivo legítimo que persigue y no ex-
ceder de lo que es necesario para alcanzarlo» (STJUE de 13 de abril de 2010, asunto 
Bressol y otros).

Asimismo, no debe olvidarse en relación con la violación del artículo 23 CE que 
aquí denunciamos que esta será procedente y tendrá relevancia constitucional sufi-
ciente cuando el acto o disposición impugnado comporte un tratamiento desigual o 
discriminatorio6.

La tacha que aquí denunciamos hay que ponerla en relación con la prospectiva 
fecha de entrada en vigor de la proyectada reforma puesto que según la disposición 
final primera incluida en el dictamen objeto de esta petición la misma tendrá efecto 
al día siguiente de su publicación en el DOGC7 una vez aprobada definitivamen-
te. Ese efecto inmediato supondría la realización inmediata de la indiscriminación 
indirecta puesto que modificaría injustificadamente los equilibrios de la relación 
mayoría/minoría existentes de una manera intencionada a los efectos de beneficiar 
injustificadamente los intereses de la mayoría a costa de la expropiación de los ac-
tuales derechos de la minoría.

Los diputados abajo firmantes del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2017
Matías Alonso Ruiz, Inés Arrimadas García, Susana Beltrán García, Marina 

Bravo Sobrino, Carlos Carrizosa Torres, Jean Castel Sucarrat, Noemí de la Calle 
Sifré, Fernando de Páramo Gómez, Carmen de Rivera i Pla, Francisco Javier Do-
mínguez Serrano, José María Espejo-Saavedra Conesa, Antonio Espinosa Cerra-
to, Joan García González, Martín Eusebio Barra López, David Mejía Ayra, Javier 
Rivas Escamilla, Lorena Roldán Suárez, Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez 
Martín, Sergio Sanz Jiménez, Sonia Sierra Infante, Jorge Soler González, Elisa-
beth Valencia Mimbrero, María Francisca Valle Fuentes, Laura Vílchez Sánchez, 
diputados, GP Cs

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació del subministrament de cinc vehicles híbrids a títol 
d’arrendament amb opció de compra per al Parlament de Catalunya
620-00007/11

ANUNCI

Secretaria General
Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Parlament de Catalu-

nya, del 30 de maig de 2017, per la qual s’acorda de convocar la licitació pública per 
a la contractació del subministrament de cinc vehicles híbrids a títol d’arrendament 
amb opció de compra per al Parlament de Catalunya (expedient núm. 620-00007/11)

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de Catalunya (Departament d’Infraestructures, Equipa-

ments i Seguretat).

6.  Vid. entre otros, el ATC 35/2001. 
7.  Primera. Entrada en vigor
Aquesta reforma del Reglament del Parlament entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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2. Objecte del contracte
A. Descripció de l’objecte: 
El subministrament de cinc vehicles híbrids a títol d’arrendament amb opció de 

compra per al Parlament de Catalunya, per a ésser utilitzats per a la tasca de repre-
sentació del Parlament i altres tasques auxiliars, i també l’alienació, en règim de 
compravenda, que ha d’assumir l’adjudicatari del lot 1, de dos vehicles usats del parc 
mòbil actual del Parlament.

– Lot 1: Subministrament de quatre vehicles híbrids de gamma mitjana a títol 
d’arrendament amb opció de compra per al Parlament de Catalunya.

– Lot 2: Subministrament d’un vehicle de representació institucional tipus sedan 
híbrid endollable a títol d’arrendament amb opció de compra per al Parlament de 
Catalunya.

CPV: 34110000

B. Durada: 
El període de durada de l’arrendament s’estableix per un període inicial de qua-

ranta-vuit mesos, amb la possibilitat de prorrogar-se fins a dotze mesos més.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: sí.

4. Determinació del preu
a) Pressupost màxim de la licitació: 172.800 € (IVA no inclòs).
Lot 1: Subministrament de quatre vehicles híbrids de gamma mitjana a títol 

d’arrendament amb opció de compra per al Parlament de Catalunya: 134.400,00 € 
(IVA no inclòs).

Lot 2: Subministrament d’un vehicle de representació institucional tipus sedan 
híbrid endollable a títol d’arrendament amb opció de compra per al Parlament de 
Catalunya: 38.400,00 € (IVA no inclòs).

b) Valor estimat del contracte: 293.840,00 € (IVA no inclòs).

5. Garanties
a) Provisional: no se n’exigeix.
b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació amb relació al global de la quota ofer-

tada pels quatre anys d’arrendament de cada lot.

6. Requisits específics del contractista 
Els requisits específics del contractista són els que estableix el plec de clàusules 

administratives.

7. Criteris de valoració
Lot 1: 
A. Criteris d’adjudicació quantificables automàticament (de 0 a 93 punts)
Oferta econòmica en relació amb la quota d’arrendament (de 0 a 64 punts).
Preu per quilòmetre no recorregut (abonament) (de 0 a 5 punts).
Preu per quilòmetre en excés (de 0 a 5 punts).
Preu de l’opció de compra per vehicle (de 0 a 5 punts).
Percentatge d’emissió de CO2 cicle combinat (de 0 a 5 punts).
Elements extra oferts per als vehicles (de 0 a 9 punts).
B. Criteris d’adjudicació no quantificables automàticament (de 0 a 7 punts)
Xarxa de concessionaris i tallers (de 0 a 2 punts).
Millores en l’equipament i accessoris (de 0 a 5 punts).
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Lot 2: 
A. Criteris d’adjudicació quantificables automàticament (de 0 a 93 punts)
Oferta econòmica en relació amb la quota d’arrendament (de 0 a 64 punts).
Preu per quilòmetre no recorregut (abonament) (de 0 a 5 punts).
Preu per quilòmetre en excés (de 0 a 5 punts).
Preu de l’opció de compra (de 0 a 5 punts).
Percentatge d’emissió de CO2 cicle combinat (de 0 a 5 punts).
Elements extra oferts per al vehicle (de 0 a 9 punts).
B. Criteris d’adjudicació no quantificables automàticament (de 0 a 7 punts)
Xarxa de concessionaris i tallers (de 0 a 2 punts).
Millores en l’equipament i accessoris (de 0 a 5 punts).

8. Obtenció de documentació i informació
a) Entiat: Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat del Parla-

ment de Catalunya.
b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
d) Telèfon: 937 063 045.
e) Fax: 932 213 989.
f) Adreça electrònica: 
masala@parlament.cat
contractaciopublica@parlament.cat 
g) Perfil de contractant: www.parlament.cat/contractacions.
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 6 de juliol de 2017.
i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns a divendres, de 9.00 h a 

14.00 h.

9. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 10 de juliol de 2017.
b) Documentació que cal presentar: la que estableixen les clàusules 26, 27, 28, 29 

i 30 del plec de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació: 
Entitat: Registre de la Secretaria General del Parlament de Catalunya.
Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
Horari del Registre: de dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h, i els diven-

dres de 9 h a 14 h i de 15 h a 17 h. Per a més informació, consulteu la pàgina web: 
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general/index.html.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: quatre mesos.
e) Admissió de variants: no.

10. Obertura dels sobres B
L’acte públic d’obertura dels sobres B tindrà lloc el 17 de juliol de 2017, a les 

12.00 h, al Palau del Parlament.

11. Altres informacions
La informació restant s’especifica en el plec de clàusules administratives i pres-

cripcions tècniques.

12. Despeses dels anuncis
Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part adjudicatària.

13. Data d’enviament de l’anunci al DOUE
La data d’enviament de l’anunci al DOUE és el 31 de maig de 2017.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general

mailto:masala@parlament.cat
mailto:contractaciopublica@parlament.cat
http://www.parlament.cat/contractacions
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general/index.html
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NOMENAMENT DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Acord: Mesa del Parlament, 30.05.2017

Secretaria General
La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 30 de maig de 2017, d’acord amb 

el que estableix la clàusula 17 del plec de clàusules administratives, que determina 
la composició de la mesa de contractació, ha acordat de nomenar-ne membres les 
persones següents: 

a) President: Xavier Muro, secretari general del Parlament, o, en substitució 
seva, Ferran Domínguez, director de l’Oficina de Contractació.

b) Vocals: 
– Maria Guiu, oïdora de comptes, o, en substitució seva, Montse Rovira, coordi-

nadora de pressupostos i comptabilitat.
– Esther Andreu o, en substitució seva, Imma Folchi, lletrades del Parlament.
– Maria Beascoa, coordinadora dels Serveis d’Infraestructures, Equipaments i 

Seguretat, o, en substitució seva, Christian Puig, arquitecte i gestor ambiental del 
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.

– Pascual del Puerto, cap de l’Àrea de Vigilància, Identificació i Parc Mòbil del 
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, o, en substitució seva, 
Sandra Bosch, responsable de gestió i planificació del manteniment del dit Depar-
tament.

c) Secretària: Maria Sala, responsable de despesa i contractació i secretaria del 
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, o, en substitució seva, 
Yasmina Garcia, tècnica de contractació.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís

Contractació del servei d’assegurances de vida i d’accidents per als 
membres i el personal del Parlament
630-00003/11

ANUNCI

Secretaria General
Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Parlament de Catalu-

nya, del 30 de maig de 2017, per la qual s’acorda de convocar la licitació pública per 
a la contractació del servei d’assegurances de vida i d’accidents per als membres i el 
personal del Parlament (expedient núm. 630-00003/11)

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de Catalunya (Departament d’Oïdoria de Comptes i Tre-

soreria)

2. Objecte del contracte
A. Descripció de l’objecte: 
Contractació de les pòlisses d’assegurances necessàries per a la cobertura d’as-

segurances de vida (grup temporal renovable) i la cobertura d’assegurances de mort 
o invalidesa per accidents personals.

– Lot 1: Vida.
CPV: 66511000
– Lot 2: Accidents.
CPV: 66512100
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B. Termini d’execució: 
Des de les 0 hores de l’1 de novembre de 2017 fins a les 24 hores del 31 d’octu-

bre de 2018. Prorrogable per mutu acord, anualment, sense que la durada superi els 
quatre anys.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: sí.

4. Determinació del preu
a) Pressupost màxim de la licitació: 320.000 € (exempt d’IVA)
Lot 1: Vida: 267.000,00 € (exempt d’IVA).
Lot 2: Accidents: 53.000,00 € (exempt d’IVA).
b) Valor estimat del contracte: 1.280.000,00 € (exempt d’IVA).

5. Garanties
a) Provisional: no se n’exigeix.
b) Definitiva: 5% de l’import total de l’adjudicació de cada lot.

6. Requisits específics del contractista 
Els requisits específics del contractista són els que estableix el plec de clàusules 

administratives.

7. Criteris de valoració
Lots 1 i 2: 
A. Criteris d’adjudicació quantificables automàticament (de 0 a 70 punts)
Oferta econòmica (de 0 a 40 punts).
Percentatge de participació en els beneficis a què es compromet el licitador (de 

0 a 20 punts).
Reducció del termini d’abonament de les prestacions (de 0 a 5 punts).
Reducció del termini d’abonament de la participació en beneficis, si s’escau (de 

0 a 5 punts).

B. Criteris d’adjudicació no quantificables automàticament (de 0 a 30 punts)
Programari de gestió que faciliti les gestions de les altes, les baixes i les altres 

comunicacions que estableix la pòlissa, per mitjà d’un sistema de transmissió de da-
des en línia (de 0 a 20 punts).

Millores i prestacions addicionals (de 0 a 10 punts).

8. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Oïdoria de Comptes i Tresoreria del Parlament de Ca-

talunya.
b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
d) Telèfon: 937 063 040.
e) Fax: 932 213 989.
f) Adreça electrònica: 
oidoriadecomptes@parlament.cat
contractaciopublica@parlament.cat 
g) Perfil de contractant: www.parlament.cat/contractacions.
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 6 de juliol de 2017.
i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns a divendres, de 9.00 h a 

14.00 h.

9. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 10 de juliol de 2017.

mailto:masala@parlament.cat
mailto:contractaciopublica@parlament.cat
http://www.parlament.cat/contractacions
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b) Documentació que cal presentar: la que estableixen les clàusules 21, 22, 23, 24 
i 25 del plec de clàusules administratives.

c) Lloc de presentació: 
Entitat: Registre de la Secretaria General del Parlament de Catalunya.
Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
Horari del Registre: de dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h, i els diven-

dres de 9 h a 14 h i de 15 h a 17 h. Per a més informació, consulteu la pàgina web: 
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general/index.html.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: quatre mesos.
e) Admissió de variants: no.

10. Obertura dels sobres B
L’acte públic d’obertura dels sobres B tindrà lloc el 17 de juliol de 2017, a les 

12.30 h, al Palau del Parlament.

11. Altres informacions
La informació restant s’especifica en el plec de clàusules administratives i en els 

de prescripcions tècniques.

12. Despeses dels anuncis
Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part adjudicatària.

13. Data d’enviament de l’anunci al DOUE
La data d’enviament de l’anuncia al DOUE és el 31 de maig de 2017.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general

NOMENAMENT DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Acord: Mesa del Parlament, 30.05.2017

La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 30 de maig de 2017, d’acord amb 
el que estableix la clàusula 20 del plec de clàusules administratives, que determina 
la composició de la mesa de contractació, ha acordat de nomenar-ne membres les 
persones següents: 

a) President: Xavier Muro, secretari general del Parlament, o, en substitució 
seva, Ferran Domínguez, director de l’Oficina de Contractació.

b) Vocals: 
– Maria Guiu, oïdora de comptes, o, en substitució seva, Montse Rovira, coordi-

nadora de pressupostos i comptabilitat.
– Mercè Arderiu o, en substitució seva, Pere Sol, lletrats del Parlament.
– Laura Martínez, coordinadora de nòmines, previsió social i assegurances, o, en 

substitució seva, Josep Esteban, gestor econòmic d’Oïdoria de Comptes i Tresoreria.
– Judit Bonet, cap de l’Àrea d’Organització i Desenvolupament de Recursos Hu-

mans, o, en substitució seva, Anna Cardona, cap de l’Àrea d’Acció Social i Atenció 
Personal.

c) Secretària: Yasmina Garcia, tècnica de contractació, o, en substitució seva, 
Josep Iglesias, gestor econòmic d’Oïdoria de Comptes.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís

http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general/index.html
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