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Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
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de Bombers de la Generalitat
202-00063/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 5

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el compliment de la disposició final de la Llei d’educació
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 5
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Proposta de resolució sobre la desaparició a l’Argentina de l’activista social Santi-
ago Maldonado
250-01144/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un calendari d’execució dels acords de 
la Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, 
la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional
250-01145/11
Presentació: GP SOC 6

Proposta de resolució sobre la transparència en l’ús dels diners públics
250-01146/11
Presentació: GP Cs 7

Proposta de resolució sobre la vacunació de la grip dels professionals sanitaris
250-01147/11
Presentació: GP SOC 8

Proposta de resolució sobre la falta de pediatres en el sistema sanitari públic
250-01148/11
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Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire
250-01149/11
Presentació: GP Cs 9
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3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2017, sobre el Consell Comarcal 
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258-00026/11
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 562/XI, relativa a l’Informe de fiscalització 
17/2016, sobre el Campus Diagonal-Besòs, corresponent als exercicis 2008-2014
290-00526/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  12

Control del compliment de la Resolució 574/XI, sobre l’objectiu 1 de l’Agenda 2030 
de les Nacions Unides
290-00538/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  13

Control del compliment de la Resolució 581/XI, sobre la seguretat ciutadana a Mon-
tornès del Vallès
290-00545/11
Sol·licitud de pròrroga 14
Pròrroga del termini per a retre comptes 15

Control del compliment de la Resolució 592/XI, sobre la situació del moviment LGBTI 
i les persones amb VIH/sida a Hondures
290-00556/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  15

Control del compliment de la Resolució 593/XI, sobre la creació de l’Obrony Teryto-
rialnej pel Govern de Polònia
290-00557/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  16

Control del compliment de la Resolució 594/XI, sobre la detenció de dirigents de 
l’oposició a Malàisia
290-00558/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  16

Control del compliment de la Resolució 595/XI, sobre l’objectiu 16 de l’Agenda 2030 
de les Nacions Unides
290-00559/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  17

Control del compliment de la Resolució 596/XI, sobre l’objectiu 17 de l’Agenda 2030 
de les Nacions Unides
290-00560/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  18

Control del compliment de la Resolució 597/XI, de solidaritat amb el poble sudanès
290-00561/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  20

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 112/XI, sobre l’educació infantil
390-00112/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 20

Control del compliment de la Moció 113/XI, sobre l’accés universal a l’educació infantil
390-00113/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 22

Control del compliment de la Moció 128/XI, sobre els serveis de menjador i trans-
port escolar
390-00128/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 23
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Control del compliment de la Moció 148/XI, sobre el control de plagues als conreus
390-00148/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 23

Control del compliment de la Moció 154/XI, sobre els estatuts del Consorci per a la 
Normalització Lingüística
390-00154/11
Designació de la Comissió competent 24

Control del compliment de la Moció 155/XI, sobre el futur decret de menjadors es-
colars
390-00155/11
Designació de la Comissió competent 24

Control del compliment de la Moció 156/XI, sobre la tasca dels membres dels cos-
sos de seguretat
390-00156/11
Designació de la Comissió competent 24

Control del compliment de la Moció 157/XI, sobre els mitjans de comunicació catalans
390-00157/11
Designació de la Comissió competent 25

Control del compliment de la Moció 158/XI, sobre les polítiques d’habitatge
390-00158/11
Designació de la Comissió competent 25

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria del Centre d’Estudis d’Opinió corresponent al 2016
334-00084/11
Presentació: Centre d’Estudis d’Opinió 25

Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020
334-00085/11
Presentació: Govern de la Generalitat 26

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre el tractament informatiu 
dels atemptats a Barcelona i Cambrils i recomanacions sobre la cobertura informa-
tiva d’actes terroristes
337-00037/11
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 27

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 6330/2015, in-
terposada pel Govern de l’Estat contra la Resolució 1/XI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats 
electorals del 27 de setembre de 2015
385-00001/11
Incident execució de la STC 259/2015, de 2 de desembre, que va declarar la inconstituciona-
litat i nul·litat de la Resolució 1/XI del PC, de 9 de novembre de 2015, «sobre l’inici del procés 
polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015» 
i Annex, així com de la ITC 141/2016, de 19 de juliol, de la ITC 170/2016, de 6 d’octubre, i de 
la ITC 24/2017, de 14 de febrer i provisions de l’1 d’agost de 2016 i 13 de desembre de 2016; 
presentat per l’Advocat de l’Estat en relació amb diversos Acords de la Mesa del Parlament de 
Catalunya, de 6 de setembre de 2017  28
Interlocutòria del Tribunal Constitucional 28

Incident execució de la STC 259/2015, de 2 de desembre, que va declarar la inconstituciona-
litat i nul·litat de la Resolució 1/XI del PC, de 9 de novembre de 2015, «sobre l’inici del procés 
polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015» 
i Annex, així com de la ITC 141/2016, de 19 de juliol, de la ITC 170/2016, de 6 d’octubre, i de 
la ITC 24/2017, de 14 de febrer i provisions de l’1 d’agost de 2016 i 13 de desembre de 2016; 
presentat per l’Advocat de l’Estat en relació amb diversos Acords de la Mesa del Parlament de 
Catalunya, de 6 de setembre de 2017  32
Interlocutòria del Tribunal Constitucional 32
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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 de creació de l’Agència Catalana de Medicaments  
i Productes Sanitaris
200-00025/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC (reg. 69760; 69794).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.10.2017; 12:00 h.

Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
200-00026/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP CSP; GP PPC; GP Cs (reg. 69328; 69350; 69356).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 02.10.2017 al 06.10.2017).
Finiment del termini: 09.10.2017; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la regulació de la situació administrativa 
especial de segona activitat del Cos de Mossos d’Esquadra, dels 
cossos de policies locals i del Cos de Bombers de la Generalitat
202-00063/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC (reg. 69762; 69796).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.10.2017; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el compliment de la disposició final de la 
Llei d’educació
250-01141/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 69721; 69723).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2017 al 04.10.2017).
Finiment del termini: 05.10.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els drets d’autor a Televisió de 
Catalunya
250-01142/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69724).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2017 al 04.10.2017).
Finiment del termini: 05.10.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la desaparició a l’Argentina de l’activista 
social Santiago Maldonado
250-01144/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 69722; 69725).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2017 al 04.10.2017).
Finiment del termini: 05.10.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un calendari d’execució 
dels acords de la Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergència 
social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat 
d’una resposta institucional
250-01145/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 69444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.09.2017

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la calendarització dels 
acords de la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació d’emer-
gència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una respos-
ta institucional, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat mes de març de 2016, va tenir lloc al Parlament de Catalunya el ple 

monogràfic sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió 
pública i la necessitat d’una resposta institucional. Fruit d’aquell Ple, la Resolució 
17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació d’emergència social, la reacti-
vació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional crea la 
comissió de seguiment del compliment de les 273 mesures que van ser aprovades.

Aquest seguiment dels acords adoptats, que es publica de manera bimestral, es 
complementa amb la convocatòria de la Comissió de Seguiment del mateix Ple, for-
mada pel Govern, els grups parlamentaris i entitats representatives dels sector social 
a Catalunya.

Fruit de la darrera reunió de la Comissió de Seguiment, de forma majoritària, 
entitats socials i partits polítics van reclamar al Govern una major implicació i con-
creció en la resolució de les mesures pendents. Per fer-ho consideraven adient calen-
daritzar cadascuna de les mesures i afegir l’import econòmic i la partida pressupos-
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tària des d’on es farà efectiu el seu compliment. D’aquesta manera, es busca que la 
Comissió de Seguiment tingui més possibilitats d’analitzar el correcte desenvolupa-
ment dels acords, conèixer l’impacte econòmic i prioritzar, en funció de la urgència 
social, les mesures que es consideren prioritàries, atès que un any i mig després del 
Ple, moltes d’elles estan pendents d’execució, en estudi, o en aplicació de forma poc 
concreta.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Incloure, en el termini de dos mesos, dins de l’informe de seguiment de la Re-

solució 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació d’emergència social, la 
reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional, 
el calendari d’execució de cadascuna de les propostes, així com el cost econòmic 
de la seva implementació i la partida pressupostària d’on sortiran aquests recursos.

2. Presentar en la propera reunió de Comissió de Seguiment el calendari i el 
pressupost de les accions.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

Proposta de resolució sobre la transparència en l’ús dels diners 
públics
250-01146/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 69704 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.09.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
transparencia en el uso del dinero público, para que sea sustanciada ante la Comis-
sió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Conforme a la normativa presupuestaria de la Administración de la Generalitat 

de Catalunya, el Departament de Economía debe elaborar y publicar con carácter 
mensual un estado de ejecución del Presupuesto de la Generalitat. Este ejercicio de 
transparencia es un mecanismo de garantía del buen uso del dinero público con el 
que contribuyen el conjunto de los ciudadanos. En los últimos meses se ha detectado 
que el Departament de Economía ha venido incumpliendo su deber de publicar al no 
haber publicado los informes correspondientes a los meses de julio y agosto de 2017. 

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat cumplir inmedia-

tamente con su deber de transparencia consistente en elaborar, publicar y remitir al 
Parlament mensualmente el informe de ejecución del presupuesto de la Generalitat 

Palacio del Parlamento, 20 de septiembre de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la vacunació de la grip dels 
professionals sanitaris
250-01147/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 69710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.09.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la vacunació de la 
grip dels professionals sanitaris, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
En els darrers anys, el nombre de professionals de la salut que es vacunen pre-

ventivament de la grip en nivells extremadament baixos, variant entre el 5% i el 
40% en funció dels centres i grups professionals, com reconeix el propi Departa-
ment. Així mateix, també es reconeix l’ampli marge de millora que hi ha fins a arri-
bar a l’objectiu internacional del 75% de cobertura.

Els professionals sanitaris estan considerats com a grup de risc que cal vacunar, 
no només per la seva exposició a la malaltia, sinó que poden transmetre-la a perso-
nes d’alt risc, que poden desenvolupar complicacions; és per això que es recomana 
la seva vacunació, per raons de salut laboral però també com a mesura preventiva i 
de salut pública.

El Departament de Salut fa anys que realitza campanyes informatives entre els 
col·lectius de professionals sanitaris per tal de fomentar la seva vacunació, però tal 
com ja s’ha explicat, els resultats no assoleixen els nivells desitjats. Bé sigui per falta 
de percepció de risc de no vacunar-se, per no tenir prou consciència de la capacitat 
d’infecció del virus de la grip o bé, en alguns casos, per desconfiança en les pròpies 
vacunes, els professionals de l’àmbit de la salut es vacunen poc.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar, durant 

el mes d’octubre de 2017, una pla específic d’informació, comunicació i estímul di-
rigit als i a les professionals sanitaris per tal d’incrementar el grau de cobertura de 
la vacunació antigripal.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC

Proposta de resolució sobre la falta de pediatres en el sistema 
sanitari públic
250-01148/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 69711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.09.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la falta de pediatres 
al sistema sanitari públic, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, 
amb el text següent: 
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Exposició de motius
L’atenció per part de professionals pediatres dels menors de 15 anys comporta 

substancials beneficis per al sistema sanitari i per als propis pacients, com és la mi-
llora de la diagnosi precoç, el millor control de les patologies cròniques i la dismi-
nució de realització de proves complementàries i de prescripció de fàrmacs que són 
innecessaris.

Malgrat això, actualment, es calcula que el 40% de les places de pediatres dels 
centres d’atenció primària catalans estan ocupades per metges de família o de me-
dicina general amb experiència en l’àmbit de la Pediatria. La falta de Pediatres a 
l’atenció primària és general a tota Catalunya, però s’agreuja en les comarques de la 
Catalunya Central.

Aquesta manca de pediatres es deu entre altres raons a que la insuficient con-
vocatòria de places de metges interns residents (MIR), i que els especialistes prefe-
reixen destinacions a l’atenció hospitalària, abans que a la Primària, entre d’altres 
motius, perquè els centres hospitalaris ofereixen més formació continuada, recerca 
i moltes vegades millors condicions laborals i de conciliació.

La Societat Catalana de Pediatria estaria treballant en l’elaboració d’un mapa 
que reculli les dades sobre els pediatres en actiu en els centres del SISCAT per tal 
de conèixer la realitat, les previsibles jubilacions, les càrregues de treball i la distri-
bució territorial.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Elaborar, mitjançant el Departament de Salut i juntament amb la Societat Ca-

talana de Pediatria, el mapa de la Pediatria a Catalunya. Aquest estudi haurà de: 
a) recollir tant l’estat de situació actual com la prospectiva a deu anys, per tal de 

conèixer les mancances i les iniquitats territorials.
b) Incorporar la planificació de cobertura de necessitats actuals i futures, con-

templant les places MIR que s’haurien de convocar.
2. Presentar l’estudi al que es refereix el punt 1 d’aquesta resolució a la Comissió 

de Salut, abans del mes de juliol del 2018.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire
250-01149/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 69729 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.09.2017

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Marina Bravo Sobrino, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución so-
bre la calidad del aire, para que sea sustanciada ante la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire (PAQMA) tiene como 

objeto la mejora de la calidad del aire en las Zonas de Protección Especial del Am-
biente Atmosférico. Gran parte de las actuaciones que en él se recogían eran actua-
ciones ya previstas en el Plan Director de Movilidad de la Región Metropolitana de 
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Barcelona 2013-2018 (PdM). Sin embargo, a poco más de un año de la finalización 
del periodo, prácticamente ninguna actuación se ha completado, y las que están en 
marcha avanzan a un ritmo tan lento que hace muy difícil que puedan cumplirse los 
compromisos.

El incumplimiento de los plazos pospone mejoras de movilidad muy necesarias 
en el entorno de Barcelona pero, aún más grave, impide que se cumplan los propios 
objetivos del PAQMA de mejora de la calidad del aire que respiramos. Se calcu-
la que, en Cataluña, la contaminación causa hasta 3.500 muertes prematuras en el 
Área Metropolitana de Barcelona. Los óxidos de nitrógeno y las partículas menores 
de 10 micras son los principales problemas, y el tráfico rodado su principal origen. 
Ciudades como Barcelona y Sabadell se encuentran en una situación tan crítica que 
han llamado la atención incluso de la Comisión Europea.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
Impulsar, sin demora y de forma urgente, aquellas medidas clave para la reduc-

ción de la contaminación que acumulan mayor retraso, y en especial: 
1. Incrementar el número y mejorar las condiciones de los intercambiadores de 

transporte público y las infraestructuras nodales.
2. Ejecutar nuevos aparcamientos de disuasión (park and rides) priorizando la 

ejecución en 2018 de aquellos que puedan favorecer la complementariedad del vehí-
culo privado fuera de las Zonas de Protección Especial del Ambiente Atmosférico 
con el transporte público para acceder a ellas. Estos aparcamientos deberán tener 
fácil acceso desde las principales vías de comunicación y permitir un intercambio 
rápido desde el vehículo particular al ferrocarril o a los servicios de bus rápido.

3. Acelerar la puesta en servicio de la T-Mobilitat, que acumula ya años de retra-
so. Mientras no sea posible, establecer un Abono Mensual para jóvenes con el que 
puedan acceder a toda la red de transporte público de Cataluña por un importe fijo 
mensual reducido (tarifa plana), de forma que el transporte público resulte la opción 
más atractiva para los desplazamientos de los jóvenes y puedan incorporarlo fácil-
mente a sus costumbres de movilidad futura.

4. Incrementar la campaña de sensibilización sobre la necesidad de reducir las 
emisiones, en particular del vehículo privado, haciendo hincapié en los graves in-
cumplimientos actuales que suponen ya hoy en día que la calidad del aire que respi-
ramos no cumple ni siquiera los mínimos a los que obliga la Unión Europea. Insta-
lar paneles informativos en las ciudades con peores registros (Barcelona y Sabadell) 
que alerten de esta situación y promuevan el uso del transporte público.

Palacio del Parlamento, 22 de septiembre de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Marina Bravo Sobrino, diputa-

da, GP Cs
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3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2017, sobre el 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany (exercici 2013)
258-00026/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES  

DE CATALUNYA

Reg. 69635 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 28.09.2017

A la presidenta del Parlament 
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fisca-
lització núm. 14/2017, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany, exercici 2013.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 20 de setembre de 2017
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 03.10.2017 al 24.10.2017).
Finiment del termini: 25.10.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.09.2017.

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/234977.pdf
https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/234977.pdf
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 562/XI, relativa a l’Informe de 
fiscalització 17/2016, sobre el Campus Diagonal-Besòs, corresponent 
als exercicis 2008-2014
290-00526/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69402 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.09.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 562/XI, relativa a 
l’Informe de fiscalització 17/2016, sobre el Campus Diagonal-Besòs, corresponent 
als exercicis 2008-2014 (tram. 290-00526/11), us informo del següent:

En relació amb el punt 2a) i respecte de l’informe de fiscalització 17/2016, sobre 
el campus Diagonal-Besòs, corresponent als exercicis 2008-2014, fem constar que 
no hi ha unes recomanacions recollides de manera explícita. Pel que fa a les conclu-
sions contingudes en l’informe, ens remetem a les al·legacions presentades en el seu 
dia pels organismes competents.

Pel que fa al punt 2b), amb motiu de la sentència de 9 d’octubre del 2015 del Tri-
bunal Suprem que, en desestimar el recurs de cassació i confirmar la sentència de 
23 d’abril del 2014 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, considerà que 
les clàusules de finançament (contracte crèdit contractista) incloses en el Plec de 
Bases són contràries a la Llei de la morositat, el Consell d’Administració d’Infra-
estructures.cat va acordar per unanimitat, en la reunió celebrada el 22 d’octubre de 
2015, la modificació de les Instruccions Internes reguladores dels procediments de 
contractació no subjectes a regulació harmonitzada i dels Plecs de Bases tipus per 
a la licitació de contractes d’execució d’obres subjectes a regulació harmonitzada i 
no subjectes a dita regulació que contenien les clàusules de finançament, als efectes 
d’eliminar-les.

Quant al punt 2c), en la línia de racionalització de l’activitat del sector públic 
engegada pel Govern de la Generalitat a partir de 2011, en un context de crisi eco-
nòmica i financera, s’establí el procés per a la transformació i posterior fusió de les 
societats Gestió d’Infraestructures, SA (GISA), actualment anomenada Infraestruc-
tures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat), Regs de Catalu-
nya, SA (REGSA) i Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA (REGSEGA). En data 17 
de maig de 2012 les dues darreres societats foren absorbides per la primera, qui es 
va subrogar en tots els drets i obligacions de les societats absorbides. Amb aquesta 
fusió s’integrà en l’objecte social d’Infraestructures.cat l’activitat de les societats ab-
sorbides relacionada amb els regadius i l’àmbit rural.

Amb posterioritat, i en la mateixa línia de racionalització del sector públic de la 
Generalitat, en data 29 de novembre de 2012 Equipaments i Edificis de Catalunya, 
SAU (EECat) fou absorbida per Infraestructures.cat subrogant-se aquesta darrera 
en la posició d’EECat en tots els drets i obligacions d’aquesta. Amb aquesta fusió 
s’integrà en Infraestructures.cat l’activitat de la societat absorbida relacionada amb 
la construcció, manteniment i finançament d’equipaments públics.

És precisament mitjançant la centralització dels encàrrecs en Infraestructures.
cat, com s’evita el «conglomerat d’ens públics» i els «múltiples consorcis i funda-
cions» que s’esmenta en la resolució de referència.
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Finalment, Infraestructures.cat ha demostrat la seva eficiència en la gestió de 
les obres públiques i dóna ple compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Barcelona, 15 de setembre de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Resolució 574/XI, sobre l’objectiu 1 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
290-00538/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69798 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.09.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 574/XI, sobre l’ob-
jectiu 1 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (tram. 290-00538/11), us informo 
del següent:

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar 
la resolució Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sos-
tenible, que conté 17 objectius i 169 fites global a assolir en l’horitzó de l’any 2030.

Aquesta resolució fa una crida a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per 
a implementar l’Agenda 2030. És per aquest motiu que el Govern de Catalunya, en 
el Pla de Govern per a la XI legislatura, va assumir el compromís d’elaborar un pla 
nacional que assegurés l’aplicació de l’Agenda 2030 a Catalunya.

El Govern va iniciar, una vegada adoptada l’Agenda 2030 per part de l’Assem-
blea General de Nacions Unides, un treball de caràcter interdepartamental per ga-
rantir l’aplicació d’aquesta nova agenda a Catalunya. Fruit d’aquest treball tingué 
lloc, el 3 de novembre de 2015, una primera reunió interdepartamental presidida per 
les persones titulars de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la UE i la Secretaria de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, a la que participaren dotze Departaments.

D’acord amb el procés aprovat en aquesta reunió interdepartamental, el Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, adscrit al Departament 
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, va elaborar l’informe 
L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món (informe 3/2016), aprovat 
el 27 de setembre de 2016. Aquest informe es pot consultar a la web del Consell As-
sessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya:

http://cads.gencat.cat/ca/informes/informes-per-anys/page/lagenda-2030-trans-
formar-catalunya-millorar-el-mon-/

El 14 de febrer de 2017 el Govern va aprovar, a proposta dels titulars del De-
partament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i de Terri-
tori i Sostenibilitat, iniciar l’elaboració del Pla Nacional per a la implementació de 
l’Agenda 2030 a Catalunya, i crear la Comissió Interdepartamental per a la seva 
elaboració.

La comissió interdepartamental té com a funcions coordinar el procés d’elabo-
ració del Pla Nacional; vetllar per la coherència i fer el seguiment del compliment 
dels diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible recollits a l’Agenda 2030, 
i validar la proposta final del Pla Nacional a fi d’elevar-la al Govern, mitjançant el 
Departament corresponent.

La comissió interdepartamental s’integra en el Departament competent en ma-
tèria d’acció exterior i està constituïda per les persones titulars de les secretaries 

http://cads.gencat.cat/ca/informes/informes-per-anys/page/lagenda-2030-transformar-catalunya-millorar-el-mon-/
http://cads.gencat.cat/ca/informes/informes-per-anys/page/lagenda-2030-transformar-catalunya-millorar-el-mon-/
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generals de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i per la persona titular de la direcció general competent en matèria de coordinació 
interdepartamental.

La comissió interdepartamental està integrada per una comissió tècnica, que té 
com a funció principal elaborar el Pla Nacional per a l’aplicació de l’Agenda 2030. 
Aquesta comissió tècnica, on participen representants de 12 departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya, es va reunir els dies 6 d’abril de 2017, 4 de maig de 2017, i 8 
i 28 de juny de 2017.

Durant aquest període els departaments van treballar per traslladar les fites glo-
bals, contingudes a l’Agenda 2030 global, en compromisos per a Catalunya. El re-
sultat d’aquest treball va ser lliurat a la Comissió Interdepartamental el 7 de juliol 
de 2017, com a pas previ a una nova fase de treball intern en el marc de la Comissió 
Tècnica encaminat a elaborar una proposta final de Pla Nacional que pugui ser sot-
mesa a consulta pública.

En aquest procés de treball, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sos-
tenible de Catalunya ha assumit el suport tècnic i material de la Comissió Interde-
partamental i de la Comissió Tècnica, tal i com estableix l’acord de govern de 14 de 
febrer de 2017.

En el procés d’elaboració del Pla Nacional també s’ha organitzat un cicle de 6 
jornades per analitzar alguns dels reptes i compromisos que el nostre país té plan-
tejats en relació a l’Agenda 2030 global i la seva aplicació a Catalunya. El cicle de 
jornades, realitzat entre el 5 de maig i el 9 de juny de 2017, va centrar-se en els ODS 
1, 2, 3, 5, 9 i 14, els quals van ser objecte d’anàlisi al High Level Political Forum de 
Nacions Unides realitzat a Nova York del 10 al 19 de juliol de 2017.

Entre aquests 6 objectius es va analitzar l’ODS 1 (5 de maig), centrat en l’erradi-
cació de la pobresa a tot el món i en totes les seves formes. La jornada va ser inau-
gurada per l’Hble. Sra. Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Família 
de la Generalitat de Catalunya. Les ponències i la relatoria de la taula rodona de la 
jornada estaran consultables per a totes les persones interessades després dels cor-
responents treballs d’edició.

Barcelona, 22 de setembre de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Control del compliment de la Resolució 581/XI, sobre la seguretat 
ciutadana a Montornès del Vallès
290-00545/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 69697 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.09.2017

A la Mesa del Parlament
Joaquim Forn i Chiariello, conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament, 

Sol·licito: 
L’ampliació del termini per a la presentació de !’informe de compliment de la 

Resolució 581/XI (número de tramitació 290-00545/11) sobre la seguretat ciutadana 
a Montornés del Vallès, el control de compliment de la qual correspon a la Comis-
sió d’Interior.

Barcelona, 20 de setembre de 2017
Joaquim Forn i Chiariello, conseller d’Interior
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PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 69697).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 18.10.2017 al 08.11.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
09.11.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.09.2017.

Control del compliment de la Resolució 592/XI, sobre la situació del 
moviment LGBTI i les persones amb VIH/sida a Hondures
290-00556/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69799 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.09.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 592/XI, sobre la 
situació del moviment LGTBI i les persones amb VIH/sida a Hondures (tram. 290-
00556/11), us informo del següent:

El Salvador, Guatemala i Nicaragua s’han establert com a països prioritaris de la 
convocatòria de projectes anuals 2017 de l’ACCD i la Regió Amèrica Central (Gua-
temala, Nicaragua i/o El Salvador) és també un àmbit geogràfic prioritari de la con-
vocatòria de programes pluriennals 2017 de l’ACCD.

Pel que fa al contingut específic de la resolució, recentment s’ha procedit a la re-
cuperació del Programa Català de Protecció de Defensors i Defensores dels Drets 
Humans que té per objectiu oferir-los protecció i atenció integral. El programa es 
dirigeix també a membres de les organitzacions de defensa dels drets de les perso-
nes amb VIH/sida que vegin amenaçada la seva vida o integritat per raó de l’acti-
vitat de defensa dels drets humans que realitzen en el seu país d’origen. En el marc 
del programa es promou una acollida temporal de sis mesos a Catalunya i l’acom-
panyament al retorn. Aquest programa l’impulsa la Direcció General de Relacions 
Institucionals i amb el Parlament –a través de la Subdirecció General de Memòria, 
Pau i Drets Humans–, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la 
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.

En el marc d’aquest programa, l’Agència Catalana de Cooperació al desenvolu-
pament fa una aportació de 15.000 € a la iniciativa de ciutats defensores dels drets 
humans 2017. Aquest projecte conjunt de diversos ajuntaments, institucions i enti-
tats catalanes vol donar a conèixer la feina dels defensors i defensores dels drets hu-
mans, ajudant a conscienciar la ciutadania de la necessitat d’integrar la defensa dels 
drets humans en la nostra tasca quotidiana.

Com a exemple dels bons resultats d’aquest programa, una de les defensores con-
vidades l’any 2016 va ser la Sra. Sandra Zambrano. La Sra. Zambrano va participar 
com a directora executiva de l’Associació per una Vida Millor de Persones Infecta-
des i Afectades per el VIH/sida a Hondures que promou els drets de la comunitat 
LGTBI i de les persones amb VIH o sida. Entre altres projectes, l’organització ges-
tiona la Casa Renacer, un refugi per a persones amb VIH o sida.

Finalment, s’informa que la directora general de Relacions Exteriors va enviar 
una carta en data 4 de setembre de 2017 al director general per a Iberoamèrica del 
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Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del Govern espanyol fent-li avinent el con-
tingut de la Resolució 592/XI del Parlament de Catalunya als efectes oportuns.

Barcelona, 22 de setembre de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Control del compliment de la Resolució 593/XI, sobre la creació de 
l’Obrony Terytorialnej pel Govern de Polònia
290-00557/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69800 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.09.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 593/XI, sobre la 
creació de l’Obrony Terytorialnej pel Govern de Polònia (tram. 290-00557/11), us 
informo del següent:

El 18 de juliol de 2017 la secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea va 
enviar una carta al director de la Representació a Barcelona de la Comissió Europea 
fent-li avinent el contingut de la Resolució 593/XI del Parlament de Catalunya als 
efectes oportuns. El 14 de juliol 2017, la directora general de Relacions Exteriors 
va enviat una carta en data amb la mateixa resolució, també als efectes oportuns, al 
director general de Coordinació de Polítiques Comuns i d’Assumptes Generals de la 
Unió Europea del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del Govern d’Espanya.

Barcelona, 22 de setembre de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Control del compliment de la Resolució 594/XI, sobre la detenció de 
dirigents de l’oposició a Malàisia
290-00558/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69801 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.09.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 594/XI, sobre la 
detenció de dirigents de l’oposició a Malàisia (tram. 290-00558/11), us informo del 
següent:

La directora general de Relacions Exteriors ha enviat una carta en data 1 de se-
tembre de 2017 al director general per Amèrica del Nord, Àsia i Pacífic del Minis-
teri d’Afers Exteriors i Cooperació del Govern espanyol fent-li avinent el contingut 
de la Resolució 594/XI del Parlament de Catalunya als efectes oportuns.

Barcelona, 22 de setembre de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència
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Control del compliment de la Resolució 595/XI, sobre l’objectiu 16 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
290-00559/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69802 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.09.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 595/XI, sobre l’ob-
jectiu 16 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (tram. 290-00559/11), us informo 
del següent:

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar 
la resolució Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sos-
tenible, que conté 17 objectius i 169 fites global a assolir en l’horitzó de l’any 2030.

Aquesta resolució fa una crida a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per 
a implementar l’Agenda 2030. És per aquest motiu que el Govern de Catalunya, en 
el Pla de Govern per a la XI legislatura, va assumir el compromís d’elaborar un pla 
nacional que assegurés l’aplicació de l’Agenda 2030 a Catalunya.

El Govern va iniciar, una vegada adoptada l’Agenda 2030 per part de l’Assem-
blea General de Nacions Unides, un treball de caràcter interdepartamental per ga-
rantir l’aplicació d’aquesta nova agenda a Catalunya. Fruit d’aquest treball tingué 
lloc, el 3 de novembre de 2015, una primera reunió interdepartamental presidida per 
les persones titulars de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la UE i la Secretaria de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, a la que participaren dotze Departaments.

D’acord amb el procés aprovat en aquesta reunió interdepartamental, el Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, adscrit al Departament 
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, va elaborar l’informe 
L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món (informe 3/2016), aprovat 
el 27 de setembre de 2016. Aquest informe es pot consultar a la web del Consell As-
sessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya:

http://cads.gencat.cat/ca/informes/informes-per-anys/page/lagenda-2030-trans-
formar-catalunya-millorar-el-mon-/

El 14 de febrer de 2017 el Govern va aprovar, a proposta dels titulars del De-
partament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i de Terri-
tori i Sostenibilitat, iniciar l’elaboració del Pla Nacional per a la implementació de 
l’Agenda 2030 a Catalunya, i crear la Comissió Interdepartamental per a la seva 
elaboració.

La comissió interdepartamental té com a funcions coordinar el procés d’elabo-
ració del Pla Nacional; vetllar per la coherència i fer el seguiment del compliment 
dels diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible recollits a l’Agenda 2030, 
i validar la proposta final del Pla Nacional a fi d’elevar-la al Govern, mitjançant el 
Departament corresponent.

La comissió interdepartamental s’integra en el Departament competent en ma-
tèria d’acció exterior i està constituïda per les persones titulars de les secretaries 
generals de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i per la persona titular de la direcció general competent en matèria de coordinació 
interdepartamental.

La comissió interdepartamental està integrada per una comissió tècnica, que té 
com a funció principal elaborar el Pla Nacional per a l’aplicació de l’Agenda 2030. 
Aquesta comissió tècnica, on participen representants de 12 departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya, es va reunir els dies 6 d’abril de 2017, 4 de maig de 2017, i 8 
i 28 de juny de 2017.

http://cads.gencat.cat/ca/informes/informes-per-anys/page/lagenda-2030-transformar-catalunya-millorar-el-mon-/
http://cads.gencat.cat/ca/informes/informes-per-anys/page/lagenda-2030-transformar-catalunya-millorar-el-mon-/
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Durant aquest període els departaments van treballar per traslladar les fites glo-
bals, contingudes a l’Agenda 2030 global, en compromisos per a Catalunya. El re-
sultat d’aquest treball va ser lliurat a la Comissió Interdepartamental el 7 de juliol 
de 2017, com a pas previ d’una nova fase de treball intern en el marc de la Comissió 
Tècnica encaminat a elaborar una proposta final de Pla Nacional que pugui ser sot-
mesa a consulta pública.

En aquest procés de treball, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sos-
tenible de Catalunya ha assumit el suport tècnic i material de la Comissió Interde-
partamental i de la Comissió Tècnica, tal i com estableix l’acord de govern de 14 de 
febrer de 2017.

En el procés d’elaboració del Pla Nacional també s’ha organitzat un cicle de 6 
jornades per analitzar alguns dels reptes i compromisos que el nostre país té plan-
tejats en relació a l’Agenda 2030 global i la seva aplicació a Catalunya. El cicle de 
jornades, realitzat entre el 5 de maig i el 9 de juny de 2017, va centrar-se en els ODS 
1, 2, 3, 5, 9 i 14, els quals van ser objecte d’anàlisi al High Level Political Forum de 
Nacions Unides realitzat a Nova York del 10 al 19 de juliol de 2017. Les ponències 
i la relatoria de les taules rodones de la jornada estaran consultables per a totes les 
persones interessades després dels corresponents treballs d’edició.

Barcelona, 22 de setembre de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Control del compliment de la Resolució 596/XI, sobre l’objectiu 17 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
290-00560/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69803 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.09.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 596/XI, sobre l’ob-
jectiu 17 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (tram. 290-00560/11), us informo 
del següent:

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar 
la resolució Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sos-
tenible, que conté 17 objectius i 169 fites global a assolir en l’horitzó de l’any 2030.

Aquesta resolució fa una crida a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per 
a implementar l’Agenda 2030. És per aquest motiu que el Govern de Catalunya, en 
el Pla de Govern per a la XI legislatura, va assumir el compromís d’elaborar un pla 
nacional que assegurés l’aplicació de l’Agenda 2030 a Catalunya.

El Govern va iniciar, una vegada adoptada l’Agenda 2030 per part de l’Assem-
blea General de Nacions Unides, un treball de caràcter interdepartamental per ga-
rantir l’aplicació d’aquesta nova agenda a Catalunya. Fruit d’aquest treball tingué 
lloc, el 3 de novembre de 2015, una primera reunió interdepartamental presidida per 
les persones titulars de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la UE i la Secretaria de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, a la que participaren dotze Departaments.

D’acord amb el procés aprovat en aquesta reunió interdepartamental, el Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, adscrit al Departament 
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, va elaborar l’informe 
L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món (informe 3/2016), aprovat 
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el 27 de setembre de 2016. Aquest informe es pot consultar a la web del Consell As-
sessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya:

http://cads.gencat.cat/ca/informes/informes-per-anys/page/lagenda-2030-trans-
formar-catalunya-millorar-el-mon-/

El 14 de febrer de 2017 el Govern va aprovar, a proposta dels titulars del De-
partament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i de Terri-
tori i Sostenibilitat, iniciar l’elaboració del Pla Nacional per a la implementació de 
l’Agenda 2030 a Catalunya, i crear la Comissió Interdepartamental per a la seva 
elaboració.

La comissió interdepartamental té com a funcions coordinar el procés d’elabo-
ració del Pla Nacional; vetllar per la coherència i fer el seguiment del compliment 
dels diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible recollits a l’Agenda 2030, 
i validar la proposta final del Pla Nacional a fi d’elevar-la al Govern, mitjançant el 
Departament corresponent.

La comissió interdepartamental s’integra en el Departament competent en ma-
tèria d’acció exterior i està constituïda per les persones titulars de les secretaries 
generals de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i per la persona titular de la direcció general competent en matèria de coordinació 
interdepartamental.

La comissió interdepartamental està integrada per una comissió tècnica, que té 
com a funció principal elaborar el Pla Nacional per a l’aplicació de l’Agenda 2030. 
Aquesta comissió tècnica, on participen representants de 12 departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya, es va reunir els dies 6 d’abril de 2017, 4 de maig de 2017, i 8 
i 28 de juny de 2017.

Durant aquest període els departaments van treballar per traslladar les fites glo-
bals, contingudes a l’Agenda 2030 global, en compromisos per a Catalunya. El re-
sultat d’aquest treball va ser lliurat a la Comissió Interdepartamental el 7 de juliol 
de 2017, com a pas previ d’una nova fase de treball intern en el marc de la Comissió 
Tècnica encaminat a elaborar una proposta final de Pla Nacional que pugui ser sot-
mesa a consulta pública.

En aquest procés de treball, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sos-
tenible de Catalunya ha assumit el suport tècnic i material de la Comissió Interde-
partamental i de la Comissió Tècnica, tal i com estableix l’acord de govern de 14 de 
febrer de 2017.

En el procés d’elaboració del Pla Nacional també s’ha organitzat un cicle de 6 
jornades per analitzar alguns dels reptes i compromisos que el nostre país té plan-
tejats en relació a l’Agenda 2030 global i la seva aplicació a Catalunya. El cicle de 
jornades, realitzat entre el 5 de maig i el 9 de juny de 2017, va centrar-se en els ODS 
1, 2, 3, 5, 9 i 14, els quals van ser objecte d’anàlisi al High Level Political Forum de 
Nacions Unides realitzat a Nova York del 10 al 19 de juliol de 2017. Les ponències 
i la relatoria de les taules rodones de la jornada estaran consultables per a totes les 
persones interessades després dels corresponents treballs d’edició.

Barcelona, 22 de setembre de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

http://cads.gencat.cat/ca/informes/informes-per-anys/page/lagenda-2030-transformar-catalunya-millorar-el-mon-/
http://cads.gencat.cat/ca/informes/informes-per-anys/page/lagenda-2030-transformar-catalunya-millorar-el-mon-/
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Control del compliment de la Resolució 597/XI, de solidaritat amb el 
poble sudanès
290-00561/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69804 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.09.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 597/XI, de solidari-
tat amb el poble sudanès (tram. 290-00561/11), us informo del següent:

La directora general de Relacions Exteriors ha enviat una carta en data 1 de se-
tembre de 2017 al director general per Àfrica del Ministeri d’Afers Exteriors i Coo-
peració del Govern espanyol fent-li avinent el contingut de la Resolució 597/XI del 
Parlament de Catalunya, de solidaritat amb el poble sudanès, als efectes oportuns.

Barcelona, 22 de setembre de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 112/XI, sobre l’educació infantil
390-00112/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 69638 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.09.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 112/XI, sobre l’educació infantil 
(tram. 390-00112/11), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament en el marc de la coresponsabilitat amb els ajun-
taments i tenint en compte les disposicions pressupostàries, cerca l’optimització del 
recursos mantenint la qualitat de l’ensenyament.

El Departament d’Ensenyament té la voluntat de dotar una partida pressupostà-
ria pel finançament de les llars d’infants municipals en el pressupost per l’any 2018.

La Moció 117/X aprovada pel Ple del Parlament de Catalunya estableix que el 
Govern de la Generalitat pot promoure acords financers entre administracions per 
contribuir al funcionament i la sostenibilitat i agilitar els pagaments pendents deri-
vats de les despeses efectuades en concepte de funcionament i nombre de places de 
llar d’infants.

El mapa corresponent a la programació de l’oferta educativa que s’elabora amb 
la participació dels ens locals a través de la Comissió Mixta i de les Taules Mixtes 
de planificació a nivell municipal, es pot consultar a la pàgina web del Departament 
d’Ensenyament:

http://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/mapaprogramacio/.
D’acord amb l’establert en l’article 12 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel 

qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres:
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Nombre màxim d’infants per grup
12.1 Al primer cicle de l’educació infantil pot haver-hi simultàniament, com a 

màxim, el següent nombre d’infants per grup:
Grups d’infants menors d’un any: 8 infants.
Grups d’infants d’un a dos anys: 13 infants.
Grups d’infants de dos a tres anys: 20 infants.
12.2 El centre estableix l’atenció als infants d’acord amb el seu projecte educa-

tiu i amb la seva proposta organitzativa, amb la distribució de grups que en cada 
moment considera oportuna segons el nombre d’infants que atén i l’equip de profes-
sionals de què disposa, sense poder superar en cap grup el nombre màxim d’infants 
determinat a l’apartat anterior.

12.3 La capacitat màxima simultània de cada centre es fixa en el corresponent 
conveni o disposició pel qual es crea o s’autoritza, tenint en compte el nombre mà-
xim d’alumnes per grup que estableix l’apartat primer d’aquest article i les instal·la-
cions i condicions de cada centre.

I d’acord amb l’establert en l’article 11 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel 
qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres:

«Nombre i qualificació dels professionals
Els professionals que imparteixen el primer cicle de l’educació infantil han d’es-

tar en possessió del títol de mestre especialista en educació infantil o del títol de 
grau equivalent, o del de tècnic superior en educació infantil, o de qualsevol altre 
títol declarat equivalent, acadèmicament i professional, a algun dels anteriors.

El nombre mínim de professionals en presència simultània ha de ser igual al 
nombre de grups en funcionament simultani més un, incrementat en un de més per 
cada 3 grups.

Per cada tres grups, o fracció, almenys un dels professionals ha de tenir el títol 
de mestre amb l’especialitat en educació infantil o el de grau equivalent.

L’atenció educativa als infants ha d’anar a càrrec, en tot moment, del personal 
qualificat a què es fa esment en aquest apartat.

Cada grup estable d’alumnes ha de tenir un professional dels previstos en aquest 
article que fa les tasques d’educador-tutor i és el referent, fins i tot per a la relació 
amb les famílies.»

L’assignació dels educadors i educadores als diferents grups la farà el director/a, 
havent-la consultat prèviament a l’equip. L’assignació es farà d’acord amb els criteris 
pedagògics establerts en el projecte educatiu, especialment dels aspectes lingüístics, 
l’atenció a la diversitat, les característiques dels diferents grups classe i la continuïtat 
en el mateix grup.

Cada grup d’infants tindrà un tutor o tutora que formarà part de l’equip educatiu 
i tindrà la responsabilitat de la classe assignada.

Els educadors/es que no siguin tutors/es d’un grup d’infants s’encarregaran de 
les tasques establertes en el projecte educatiu del centre i dur a terme les suplènci-
es que es puguin produir i de les quals no se’n derivi cap substitució: baixes curtes, 
permisos, etc.

La composició i el nombre d’alumnes per grup es pot modificar segons les condi-
cions específiques del centre, les necessitats d’escolarització o per la integració d’in-
fants amb necessitats educatives especials. En aquestes situacions la ràtio es podrà 
ajustar per adequar-la a les necessitats existents.

Barcelona, 14 de setembre de 2017
Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Moció 113/XI, sobre l’accés universal a 
l’educació infantil
390-00113/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 69812 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.09.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 113/XI, sobre l’accés universal a 
l’educació infantil (tram. 390-00113/11), us informo del següent:

En l’informe de compliment a la Moció 176/X, sobre les llars d’infants (tram. 
390-00176/10), es va informar del següent:

El Departament d’Ensenyament remarca i impulsa el caràcter d’etapa educativa 
dels ensenyaments d’educació infantil de primer cicle.

L’any 2013 es va presentar a la Comissió Mixta el document Currículum i orien-
tacions del primer cicle de l’Educació Infantil elaborat per complir el mandat de la 
Llei d’Educació de Catalunya que considera l’educació infantil una etapa educati-
va. Aquest document és el resultat del treball de tècnics del Departament d’Ense-
nyament i professionals externs, experts universitaris i persones que treballen a les 
llars d’infants i on es reconeix la importància del treball dut a terme pels mestres i 
educadors d’aquests centres.

Aquest document desplega el currículum de 0 a 3 anys amb unes indicacions que 
deixen clar el caràcter educatiu del primer cicle de l’educació infantil.

El Govern de la Generalitat ha garantit la continuïtat de la xarxa de les escoles 
bressol o llars d’infants finançades per la Generalitat, els Ajuntaments i les famílies, 
creada d’acord amb l’establert a la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famí-
lies i la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat.

El Govern de la Generalitat ha destinat els recursos necessaris per garantir el fo-
ment d’aquestes llars d’infants i el sistema de finançament de places i n’ha assegurat 
el pagament en els diversos exercicis pressupostaris.

La insuficiència de recursos econòmics dels últims anys s’ha compensat establint 
acords financers amb les diputacions per tal de mantenir el funcionament i sosteni-
bilitat de les llars d’infants.

És evident que qualsevol millora en el finançament de les llars d’infants depen-
drà del que garanteixin els futurs pressupostos i cal dir que el Departament d’Ense-
nyament té la voluntat de recuperar la partida pressupostària per al finançament del 
servei públic de les llars d’infants municipals.

Al mateix temps, el Departament d’Ensenyament està treballant juntament amb 
la Diputació de Barcelona i les entitats municipalistes (Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis) per garantir la igualtat d’oportu-
nitats i l’equitat en l’accés a l’educació infantil de primer cicle, de manera que els 
infants, en situacions socials i econòmiques desfavorides, puguin accedir a l’esco-
larització de l’educació infantil de primer cicle i siguin dotats d’un sistema d’ajuts 
que afavoreixin la seva escolarització i que s’adapti el preu públic a la utilització del 
servei.

Barcelona, 20 de setembre de 2017
Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Moció 128/XI, sobre els serveis de 
menjador i transport escolar
390-00128/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 69639 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.09.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 128/XI, sobre els serveis de menja-
dor i transport escolar (tram. 390-00128/11), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament està treballant en l’elaboració d’un Projecte de 
Decret que regularà el servei de menjador escolar i el servei de transport escolar.

La partida pressupostària corresponent a les despeses del servei de transport 
escolar i del servei de menjador escolar té el crèdit suficient per a sostenir ambdós 
serveis, tant pel que respecta als ajuts preceptius per l’alumat que no disposa d’ofer-
ta educativa en el seu municipi de residència i es veuen obligats a desplaçar-se a un 
municipi veí, com els ajuts per l’alumnat que fa ús d’ambdós serveis i es troba en 
situació socioeconòmica desafavorida. En aquest supòsits està inclòs el servei de 
transport escolar de l’Escola Bellaterra de Cerdanyola del Vallès per al curs escolar 
2017-2018.

Barcelona, 14 de setembre de 2017
Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Moció 148/XI, sobre el control de 
plagues als conreus
390-00148/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 69456 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.09.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 148/XI, sobre el control de plagues 
als conreus (tram. 390-00148/11), us informo del següent:

En relació al punt 3c, s’estan realitzant els estudis per poder donar una visió de 
les mesures que es poden adoptar per mantenir la qualitat de l’aigua a les badies, 
així com la viabilitat de musclos, ostres i cloïsses, per conservar-ne la biodiversitat. 
Les actuacions que s’estan realitzant són les següents:

Actuacions a la Badia del Fangar (ubicada al Golf de l’Ampolla) on hi ha pro-
ducció de musclo i ostra rissada:

– Campanya hidrodinàmica de recollida de dades ambientals
– Elaboració d’un model hidrodinàmic de la badia
– Efecte dels desguassos en la badia
– Conseqüències de l’amplada i fondària de la gola d’entrada de la badia en la 

circulació de l’aigua i en l’aqüicultura i el marisqueig d’aquella zona
– Viabilitat de mantenir una gola mínima d’entrada a la badia
– Efectes ecotoxicològics dels arrossars sobre bivalves
– Estudi de les causes que han originat la mort d’ostra rissada comercial en algu-

nes muscleres de la badia del Fangar
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Actuacions a la Badia dels Alfacs (al litoral del municipi de Sant Carles de la 
Ràpita) on hi ha producció de musclo, tot i que també hi ha un petit nombre de mus-
cleres que, conjuntament amb el musclo, produeixen ostra rissada:

– Possibles efectes del trencament de la barra del Trabucador en la renovació de 
l’aigua de la badia dels Alfacs i en la producció aqüícola i marisquera d’aquella ba-
dia.

La finalitat de totes aquestes actuacions és conèixer quines accions poden dur-se 
a terme per millorar, de forma sostenible, la producció aqüícola i marisquera de les 
badies del Delta de l’Ebre.

L’import que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de-
dicarà a aquestes actuacions serà de 116.000€. Està previst tenir el resultat de l’in-
forme durant primer quadrimestre del proper any.

Barcelona, 8 de setembre de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Control del compliment de la Moció 154/XI, sobre els estatuts del 
Consorci per a la Normalització Lingüística
390-00154/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.09.2017

Control del compliment de la Moció 155/XI, sobre el futur decret de 
menjadors escolars
390-00155/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.09.2017

Control del compliment de la Moció 156/XI, sobre la tasca dels 
membres dels cossos de seguretat
390-00156/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.09.2017
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Control del compliment de la Moció 157/XI, sobre els mitjans de 
comunicació catalans
390-00157/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.09.2017

Control del compliment de la Moció 158/XI, sobre les polítiques 
d’habitatge
390-00158/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.09.2017

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria del Centre d’Estudis d’Opinió corresponent al 2016
334-00084/11

PRESENTACIÓ: CENTRE D’ESTUDIS D’OPINIÓ

Reg. 69401 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.09.2017

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Senyora,
En compliment del que preveu l’article 21.1 de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del 

Centre d’Estudis d’Opinió, us trameto adjunta amb un suport de memòria externa 
USB, la Memòria del Centre corresponent a l’any 2016.

Rebeu una cordial salutació,

Barcelona, 4 de setembre de 2017
Jordi Argelaguet, director del Centre d’Estudis d’Opinió

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

https://www.parlament.cat/document/publicacions/234570.pdf
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Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020
334-00085/11

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 69728 i 70007 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Afers Socials i Famílies: 

Mesa del Parlament, 28.09.2017

A la Mesa del Parlament
Em plau de trametre-us el certificat de l’acord adoptat en la sessió del Govern de 

la Generalitat del dia 19 de setembre de 2017, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania 
i de les migracions 2017-2020, així com el text de referència.

Barcelona, 21 de setembre de 2017
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern

Acord GOV/ /2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de 
ciutadania i de les migracions 2017-2020
El Govern de la Generalitat ha endegat en el decurs dels últims vint-i-cinc anys 

cinc plans interdepartamentals d’immigració adreçats a la població estrangera, te-
nint en compte les competències, els serveis i les funcions que corresponen a la Ge-
neralitat de Catalunya, referents a l’acollida i la integració dels immigrants.

Des d’aleshores, la Generalitat ha incidit de manera significativa en la integració 
social i econòmica de la població immigrant, mitjançant les polítiques sectorials 
que s’hi preveien.

El present Pla succeeix el Pla de ciutadania i de les migracions: horitzó 2016, 
aprovat per l’Acord GOV/59/2014, de 22 d’abril. La seva finalitat és concretar els ei-
xos i els mecanismes de la política migratòria, per tal que aquesta sigui plenament 
operativa, quant als mitjans, i realista, quant als objectius.

Aquest Pla dona compliment a la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les 
persones immigrades i de les retornades a Catalunya, la qual regula als articles 
22.1.a) i 23.1 el Pla de ciutadania i immigració de Catalunya i en detalla la natura-
lesa i el contingut. Concretament, en garantia del que estableix l’article 23.1.b) s’ha 
dut a terme un procés participatiu per elaborar el Pla que ha involucrat un gran nom-
bre d’entitats i organitzacions que treballen en l’àmbit de la immigració, i que inclou 
tant organitzacions empresarials i sindicals com la societat civil, a més dels ens lo-
cals i de diferents organismes de la Generalitat. Així mateix, d’acord amb l’article 
23.1.c) el Govern ha de donar compte de la seva aprovació al Parlament mitjançant 
compareixença a la comissió que correspongui.

L’estructura del Pla es basa en quatres eixos estratègics: la interacció en una so-
cietat diversa i cohesionada; la inclusió social de totes les persones amb indepen-
dència del seu origen; l’acollida i inclusió de les persones refugiades que arriben a 
Catalunya, i la gestió integral de les polítiques de ciutadania i migracions. Aquests 
quatre eixos agrupen diferents programes que contenen el detall de les actuacions 
previstes per als propers quatre anys.

Vist que la Comissió Interdepartamental d’Immigració ha aprovat aquest Pla 
en la sessió ordinària d’1 de març de 2017; De conformitat amb els articles 19.a) i 
23.1.c) de la Llei 10/2010, del 7 de maig, i la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern; A proposta de la consellera de Treball, 
Afers Socials i Famílies, el Govern

Acorda:
1. Aprovar el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020, amb les actua-

cions que s’hi preveuen, que s’adjunta com a annex.
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2. Encomanar la coordinació i l’avaluació de l’execució de les actuacions incloses 
en el Pla al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Secre-
taria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.

3. Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, tret de l’annex, el qual es pot consultar a la web http://treballiafers-
socials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/politiques_i_plans_dactuacio/ 

Barcelona, 19 de setembre de 2017
Víctor Cullell i Comellas, Secretari del Govern

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre el tractament 
informatiu dels atemptats a Barcelona i Cambrils i recomanacions 
sobre la cobertura informativa d’actes terroristes
337-00037/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 69730 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 28.09.2017

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe «El tractament informatiu dels atemptats a 

Barcelona i a Cambrils (17 i 18 d’agost de 2017», i l’Acord pel qual s’aprova, i «Les 
recomanacions sobre la cobertura informativa d’actes terroristes», perquè en tin-
gueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 20 de setembre de 2017
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

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

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/politiques_i_plans_dactuacio/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/politiques_i_plans_dactuacio/
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 
6330/2015, interposada pel Govern de l’Estat contra la Resolució 
1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a 
Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de 
setembre de 2015
385-00001/11

INCIDENT EXECUCIÓ DE LA STC 259/2015, DE 2 DE DESEMBRE, QUE VA 

DECLARAR LA INCONSTITUCIONALITAT I NUL·LITAT DE LA RESOLUCIÓ 1/XI 

DEL PC, DE 9 DE NOVEMBRE DE 2015, «SOBRE L’INICI DEL PROCÉS POLÍTIC 

A CATALUNYA COM A CONSEQÜÈNCIA DELS RESULTATS ELECTORALS DEL 

27 DE SETEMBRE DE 2015» I ANNEX, AIXÍ COM DE LA ITC 141/2016, DE 19 

DE JULIOL, DE LA ITC 170/2016, DE 6 D’OCTUBRE, I DE LA ITC 24/2017, DE 

14 DE FEBRER I PROVISIONS DE L’1 D’AGOST DE 2016 I 13 DE DESEMBRE DE 

2016; PRESENTAT PER L’ADVOCAT DE L’ESTAT EN RELACIÓ AMB DIVERSOS 

ACORDS DE LA MESA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, DE 6 DE SETEMBRE 

DE 2017 

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 69094 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.09.2017

Tribunal Constitucional

Pleno
Excms. Srs. don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don 

Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares 
García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, 
don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enrí-
quez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer 
Callejón.

Número de asunto: 6330-2015
Asunto: Recusación de la totalidad de los Magistrados del Pleno del Tribunal 

Constitucional
Sobre: Incidente de ejecución de sentencia Tribunal Constitucional (arts. 87 y 92 

LOTC) promovido por el Gobierno de la Nación.

Auto

I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal Constitu-

cional el 6 de septiembre de 2017, doña Carme Forcadell i Lluís, Presidenta del Par-
lamento de Cataluña, representada por el Procurador de los Tribunales don Emilio 
Martínez Benítez y con la asistencia letrada de don Agustí Carles i Garau, solicita 
su personación en el eventual incidente de ejecución que pudiera promover el Presi-
dente del Gobierno de la Nación al amparo del artículo 92.5 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC) y recusa a la totalidad de los Magistrados que con-
forman el Pleno de este Tribunal Constitucional, entendiendo que concurre en los 
mismos la causa de recusación del apartado 11 del artículo 219 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial («haber participado en la instrucción de la causa penal o haber 
resuelto el pleito o causa en anterior instancia»).
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En el escrito se afirma que el Presidente del Gobierno ha anunciado reitera-
damente su propósito de promover ante este Tribunal, al amparo del artículo 92 
LOTC, un incidente de ejecución contra autoridades y empleados públicos de Cata-
luña, de modo particular contra la propia Sra. Forcadell, en su condición de Presi-
denta del Parlamento de Cataluña y diputada en representación de la coalición elec-
toral Junts pel Sí. En consecuencia, de resultas del referido incidente de ejecución 
pudiera derivarse para ella la imposición de alguna de las medidas establecidas en 
el artículo 92 LOTC, por lo que concurre en ella un interés legítimo en ser parte en 
el incidente que pudiera incoarse y poder ejercitar su derecho de defensa.

Seguidamente, con invocación de los derechos al juez ordinario predeterminado 
por la ley y a un proceso público con todas las garantías reconocidos en el artículo 
24 CE, en relación con el derecho a ser oída públicamente ante un tribunal impar-
cial y el derecho a un efectivo recurso y su correspondiente resolución, así como del 
artículo 10 de la Declaración universal de derechos humanos, artículos 2 y 14 del 
Pacto internacional de derechos civiles y políticos, artículos 1, 6 y 13 del Convenio 
europeo de derechos humanos y artículo 47 de la Carta de los derechos fundamen-
tales de la Unión Europea, aduce que la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de 
reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ha incrementado las facul-
tades de ejecución del Tribunal Constitucional hasta el punto de afectar a la posición 
institucional del Tribunal.

En particular, la recusación se sustenta en la alegación de que, a raíz de la Ley 
Orgánica 15/2015 de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, en el caso de que se promueva la aplicación de las medidas previs-
tas en el artículo 92 LOTC, habrán de diferenciase dos fases distintas, dentro de la 
propia ejecución constitucional:

«a) Un primer procedimiento declarativo en la que una parte solicita la adopción 
de medidas para dar cumplimiento efectivo a las resoluciones dictadas (art. 92.3) o 
la suspensión de las disposiciones, actos o actuaciones impugnadas (art. 92.5), en la 
que son parte únicamente las administraciones pleiteantes y el Ministerio Fiscal.

b) Y un segundo procedimiento, con nuevas partes –si así se consideran– de ca-
rácter netamente ejecutivo en que se adoptan ya las gravosas medidas solicitadas 
contra autoridades, empleados públicos e incluso particulares sin que, ni tan siquie-
ra, hayan sido parte en el pleito principal y originario de aquella decisión ejecutiva.»

Sostiene que, a la vista de esta nueva regulación, los Magistrados que hayan re-
suelto el proceso principal y la fase declarativa del incidente de ejecución quedan 
contaminados para poder adoptar decisiones contra las autoridades o empleados 
públicos que pueden verse afectados por aquella primera decisión, en la que éstos 
no han sido parte.

Concluye de lo anterior que la causa de recusación del artículo 219.11 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) exige que el juez no haya tenido ningún contac-
to anterior con el objeto del pleito y sus posibles derivaciones, pues pueden acabar 
contaminando la nueva decisión que deba adoptarse en el segundo procedimiento.

Finalmente, se cuestiona el modo en que debe procederse para admitir y tramitar 
la recusación propuesta cuando esta afecta a todos los Magistrados que configuran 
el Pleno del Tribunal Constitucional, a lo que se responde exponiendo la posibilidad 
de que los Magistrados se abstuvieran de participar en el proceso de ejecución, pues 
las causas de recusación son causas de abstención (arts. 217 y 219 LOPJ), o bien que 
el Tribunal apreciase la improcedencia de adoptar ninguna resolución ejecutiva por 
falta de «juicio con todas las garantías», al no existir una previsión legal equivalente 
a la que para el Tribunal Supremo contempla el artículo 61 LOPJ.

2. El mismo día 6 de septiembre de 2017, pero en momento posterior, el Pre-
sidente del Gobierno, al amparo de lo dispuesto en los artículos 87 y 92.1, 3 y 4 
LOTC, ha planteado incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre 
(que declaró inconstitucional y nula la «Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña 
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sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados 
electorales del 27 de septiembre de 2015») y de los AATC 141/2016, de 19 de julio, 
170/2016, de 6 de octubre, y 24/2017, de 14 de febrero, así como de las providencias 
de 1 de agosto y 13 de diciembre de 2016, resoluciones todas ellas recaídas en el 
proceso registrado con el núm. 6330-2015.

El incidente de ejecución se plantea respecto de los siguientes acuerdos, adopta-
dos todos ellos el 6 de septiembre de 2017 por el Parlamento de Cataluña: (i) acuer-
do de la Mesa del Parlamento de admisión a trámite por el procedimiento ordinario 
y de forma extraordinaria y urgente de la proposición de Ley de referéndum de au-
todeterminación. (ii) acuerdos de la Mesa del Parlamento que rechazan su reconsi-
deración. (iii) acuerdo del Pleno del Parlamento por el que se introduce en el orden 
del día del Pleno de 6 de septiembre de 2017 el debate y votación de la mencionada 
proposición de ley. (iv) acuerdo del Pleno del Parlamento por el que se suprimen los 
trámites esenciales del procedimiento legislativo en la tramitación de la proposición 
de ley. (v) Todos los actos subsiguientes de tramitación del procedimiento.

Al amparo del artículo 92 LOTC se solicita la anulación de los referidos acuer-
dos y la deducción del testimonio de particulares para exigir la responsabilidad 
penal que pudiera corresponder a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, a los 
miembros de la Mesa que han votado a favor de la admisión a trámite e inclusión, 
en el orden del día del Pleno del Parlamento, del debate y votación de la proposición 
de la Ley del referéndum de autodeterminación y cualesquiera otras personas que 
hayan participado en los hechos.

II. Fundamentos jurídicos
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal Constitu-

cional el 6 de septiembre de 2017, doña Carme Forcadell i Lluís, Presidenta del Par-
lamento de Cataluña, solicita su personación en el incidente de ejecución que pudie-
ra promover el Presidente del Gobierno de la Nación al amparo del artículo 92.5 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al tiempo que recusa a la to-
talidad de los Magistrados que conforman el Pleno de este Tribunal Constitucional, 
al entender que concurre la causa de recusación del apartado 11 del artículo 219 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial («haber participado en la instrucción de la causa 
penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia») por las razones que se 
detallan en los antecedentes de esta resolución.

La actuación procesal de quien interpone el incidente, tal y como ha sido ex-
puesta, induce a pensar que tanto la solicitud de personación como la recusación se 
plantearon en relación con un eventual incidente de ejecución que, en realidad, no 
existía, como la propia solicitante reconoce en su escrito. Ello evidencia el carácter 
meramente preventivo de su actuación, puesto que la lógica y las reglas de proce-
dimiento indican que no puede haber reconocimiento de la condición de parte pro-
cesal sin la previa existencia de proceso, ni debe poder plantearse una recusación 
destinada a dilucidar la adecuada conformación del órgano que ha de resolver una 
pretensión de fondo que no preexiste.

Pero lo cierto es que tales apreciaciones de principio se ven necesariamente con-
dicionadas por las particulares circunstancias fácticas y procesales del procedimien-
to en las que la solicitante plantea su personación. No puede dejar de reconocerse 
que, al momento de la adopción de la presente resolución, este Tribunal ha recibido 
ya el escrito de interposición del Presidente del Gobierno de la Nación planteando 
incidente de ejecución de la STC 269/2015, de 2 de diciembre, y otras resoluciones 
recaídas en el proceso núm. 6330-2015.

Estas circunstancias nos llevan a adoptar una doble decisión. Por un lado, la de 
posponer nuestro juicio sobre la petición de personación de la solicitante en el pro-
cedimiento de ejecución al momento en que se entre en el examen de los eventuales 
incidentes de ejecución. Y por otro, y sin que nuestra decisión pretenda condicionar 
la valoración posterior sobre la personación de la solicitante en aquel procedimiento, 
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la de examinar la admisión a trámite de la recusación formulada, de modo que, re-
suelta dicha cuestión, pueda avanzarse en su caso en la resolución del procedimiento.

En consecuencia, sobre la petición de personación se resolverá en el seno del in-
cidente de ejecución, ciñéndose la presente resolución al pronunciamiento sobre la 
admisión a trámite de la recusación formulada.

2. Lo siguiente que debemos significar es la competencia del Pleno del Tribu-
nal para resolver sobre la admisibilidad a trámite de una recusación que, como la 
presente, afecta a todos sus miembros. En efecto, aunque el artículo 227 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial: LOPJ (de aplicación supletoria a los procedimientos 
constitucionales ex art. 80 LOTC) impide a los jueces ordinarios formar parte del 
órgano que ha de decidir sobre su propia recusación, este Tribunal ha tenido la opor-
tunidad de reiterar que el mencionado precepto pierde toda su operatividad en aque-
llos supuestos excepcionales en los que resulte incompatible con la especial natu-
raleza y estructura del Tribunal Constitucional. En esta línea, hemos entendido que 
no cabe su aplicación cuando la recusación se dirige contra todos los Magistrados 
que componen el Pleno, ya que otra solución supondría una paralización inaceptable 
del ejercicio de la jurisdicción constitucional (AATC 80/2005, de 17 de febrero, FJ 
5; 126/2008, de 14 de mayo, FJ 1, y 269/2014, de 4 de noviembre, FJ 1), lo que no 
ocurre en las recusaciones producidas en los procesos de que conoce la jurisdicción 
ordinaria.

La singular naturaleza del Tribunal Constitucional, que no admite la sustitución 
de los Magistrados que lo componen, y la necesidad de que la aplicación del régi-
men de recusación y de abstención no conduzca a resultados absurdos o gravemente 
perturbadores para las funciones que tiene constitucionalmente asignadas, obliga 
a excluir, como hemos hecho en ocasiones precedentes en las que se ha plantea-
do la recusación integral del colegio de Magistrados, la aplicación del artículo 227 
LOPJ, pues sólo así puede alcanzarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
14 LOTC, el quorum imprescindible para que el Tribunal pueda actuar (por todos, 
AATC 443/2007, de 27 de noviembre, FJ 1, y 387/2007, de 16 de octubre, FJ 3).

3. Afirmada la competencia de este Pleno para resolver el incidente recusatorio 
debemos recordar que ya desde el inicial ATC 109/1981, de 30 de octubre, este Tri-
bunal viene afirmando la posibilidad de denegar la tramitación de una recusación 
cuando razones procesales o de fondo así lo exijan. El rechazo a limine de una re-
cusación puede producirse, desde luego, como consecuencia de su defectuoso plan-
teamiento procesal (AATC 383/2006, de 2 de noviembre, FJ 2, y 394/2006, de 7 
de noviembre, FJ 2) y también es posible inadmitir a trámite una causa de recusa-
ción, de acuerdo con el artículo 11.2 LOPJ, en atención a las circunstancias que la 
circundan, de su planteamiento y de las argumentaciones de los recusantes (AATC 
394/2006, de 7 de noviembre, FJ 2; 454/2006, de 12 de diciembre, FJ 3, y 177/2007, 
de 7 de marzo, FJ 1).

Así acontece en aquellos casos dirigidos contra el conjunto de los Magistrados 
que forman el Tribunal Constitucional, que hemos calificado de impertinentes y 
abusivos, y que deben ser rechazados sin más (ATC 80/2005, de 17 de febrero, FJ 
5). Como se expresó en el ATC 380/1993, de 21 de diciembre, en este tipo de recu-
saciones «vienen a coincidir dos órdenes de peculiaridades. El primero deriva de la 
especificidad del Tribunal Constitucional, órgano constitucional único en su género, 
no integrado en el poder judicial, compuesto por doce únicos Magistrados, sin po-
sibilidad alguna de sustitución interna, a cuyo Pleno corresponde la competencia en 
materia de recusación de sus Magistrados [art. 10 h) LOTC]. El segundo y principal 
deriva de la naturaleza misma de la recusación, en la que, propiamente, no se recusa 
a los Magistrados, sino al propio Tribunal Constitucional» (FJ 4). Una recusación 
de este tipo, que, en última instancia, va referida al órgano mismo y no a sus inte-
grantes, carece de sustantividad jurídica y no es acreedora de una decisión sobre el 
fondo (ATC 269/2014, de 4 de noviembre, FJ 2).
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Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
1. No admitir a trámite la recusación formulada por doña Carme Forcadell i Lluís.
2. Deducir testimonio de esta resolución para su incorporación en el incidente de 

ejecución correspondiente.

Madrid, a siete de septiembre de dos mil diecisiete.

INCIDENT EXECUCIÓ DE LA STC 259/2015, DE 2 DE DESEMBRE, QUE VA 

DECLARAR LA INCONSTITUCIONALITAT I NUL·LITAT DE LA RESOLUCIÓ 1/XI 

DEL PC, DE 9 DE NOVEMBRE DE 2015, «SOBRE L’INICI DEL PROCÉS POLÍTIC 

A CATALUNYA COM A CONSEQÜÈNCIA DELS RESULTATS ELECTORALS DEL 

27 DE SETEMBRE DE 2015» I ANNEX, AIXÍ COM DE LA ITC 141/2016, DE 19 

DE JULIOL, DE LA ITC 170/2016, DE 6 D’OCTUBRE, I DE LA ITC 24/2017, DE 

14 DE FEBRER I PROVISIONS DE L’1 D’AGOST DE 2016 I 13 DE DESEMBRE DE 

2016; PRESENTAT PER L’ADVOCAT DE L’ESTAT EN RELACIÓ AMB DIVERSOS 

ACORDS DE LA MESA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, DE 6 DE SETEMBRE 

DE 2017 

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 69399 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.09.2017

Tribunal Constitucional

Pleno
Excms. Srs. don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don 

Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares 
García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, 
don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enrí-
quez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer 
Callejón.

Número de asunto: 6330-2015
Asunto: Recurso de súplica interpuesto contra el Auto de 7 de septiembre de 

2017 que inadmite recusación formulada contra la totalidad de los Magistrados del 
Pleno del Tribunal Constitucional 

Sobre: Incidente de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional (arts. 87 
y 92 LOTC) promovido por el Gobierno de la Nación.

Auto

I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el registro general el 6 de septiembre de 2017, 

doña Carme Forcadell i Lluís procedió a recusar a la totalidad de los Magistrados 
que conforman el Pleno de este Tribunal, entendiendo concurrente en los mismos 
la causa de recusación del artículo 219.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
(LOPJ), esto es «haber participado en la instrucción de la causa penal o haber re-
suelto el pleito o causa en anterior instancia».

Tal recusación se vinculó al incidente de ejecución planteado por el Presidente 
del Gobierno en la misma fecha, en relación con la STC 259/2015, de 2 de diciem-
bre, que declaró inconstitucional y nula la «Resolución 1/XI del Parlamento de Ca-
taluña sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los 
resultados electorales del 27 de septiembre de 2015» y de los AATC 141/2016, de 
19 de julio, 170/2016, de 6 de octubre y 24/2017, de 14 de febrero; así como de las 
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providencias de 1 de agosto y 13 de diciembre de 2016, resoluciones todas ellas re-
caídas en el proceso registrado con el núm. 6330-2015.

2. Mediante Auto de 7 de septiembre de 2017 y tras declararse competente para 
conocer de la recusación, el Pleno del Tribunal acordó su inadmisión a trámite so-
bre la base de lo dispuesto en el artículo 11.2 LOPJ, es decir, en atención «a las cir-
cunstancias que la circundan, de su planteamiento y de las argumentaciones de los 
recusantes» (FJ 3), considerando que una recusación dirigida contra el conjunto de 
los Magistrados que forman el Tribunal Constitucional, o dicho en otros términos 
contra el propio Tribunal Constitucional, contra el órgano mismo y no contra sus 
integrantes, «carece de sustantividad jurídica y no es acreedora de una decisión so-
bre el fondo» (FJ 3).

3. Contra la anterior resolución, y mediante escrito registrado en este Tribunal el 
11 de septiembre de 2017, don Emilio Martínez Benítez, Procurador de los Tribu-
nales, en nombre de doña Carme Forcadell i Lluís, plantea, de conformidad con el 
artículo 93.2 LOTC, recurso de súplica contra el Auto del Pleno del Tribunal Cons-
titucional de 7 de septiembre de 2017 por el que se acuerda no admitir a trámite la 
recusación formulada contra los doce Magistrados que integran el Pleno del Tribu-
nal Constitucional.

El recurso de súplica solicita que este Tribunal deje sin efecto la inadmisión del 
incidente de recusación y que, una vez estimada esta o mientras se decide sobre la 
admisión, se acuerde la suspensión del curso de la ejecución, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 225.4 LOPJ. Asimismo, se solicita que se tengan por in-
vocados los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley, a 
un proceso público con todas las garantías, al derecho a ser oída públicamente ante 
un Tribunal imparcial y a un juicio justo a los efectos del artículo 44 LOTC. Por 
último, mediante otrosí digo, se solicita expresamente que el Tribunal se pronuncie 
sobre la exención de acudir al recurso de amparo constitucional para dejar expedita 
la vía de acceso a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los 
argumentos en que se sustenta el petitum de la recurrente son, sucintamente expues-
tos, los siguientes:

a) La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 16 de octubre 
de 2015 deriva a los Magistrados del Tribunal Constitucional atribuciones jurisdic-
cionales que correspondían en exclusiva a la jurisdicción ordinaria, suponiendo esta 
opción un cambio de paradigma jurisdiccional que el propio Tribunal Constitucional 
asume al declarar constitucional la reforma. Este cambio de paradigma conlleva una 
serie de efectos jurídicos directos y colaterales sobre los derechos fundamentales de 
las autoridades, empleados públicos o particulares que pueden ser llamados en el 
nuevo proceso de ejecución constitucional. En síntesis, la Sra. Forcadell se enfren-
taría a un proceso de ejecución en el ámbito constitucional en el que ninguna previ-
sión se recoge respecto de sus derechos fundamentales, esencialmente un juicio con 
todas las garantías.

b) La inadmisión a limine del incidente de recusación se remite a decisiones del 
Tribunal que son anteriores a la reforma de 2015, jurisprudencia que, por ello, debe 
ser revisada porque han variado las «peculiaridades» que propiciaron aquellos pro-
nunciamientos. Entiende esta parte que el derecho general a recusar al juez o tribu-
nal predeterminado por la ley que asiste a la Sra. Forcadell decae en este procedi-
miento constitucional porque, según el argumento del Auto contra el que se recurre, 
el legislador no ha realizado ninguna previsión sobre la posibilidad de que todos los 
Magistrados que conforman el Pleno del Tribunal Constitucional puedan ser recu-
sados, y se apliquen mecanismos de sustitución judicial. Además el Auto contra el 
que se interpone el recurso de súplica no se manifiesta sobre la imparcialidad de 
los miembros del Tribunal, siendo este el momento propicio para que el Tribunal se 
pronuncie sobre el cambio de paradigma jurisdiccional provocado por la reforma 
del año 2015 de la LOTC, un cambio de paradigma que tiene como consecuencia 
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que las autoridades, empleados públicos o particulares queden violentados por no 
poder tener acceso a su derecho a un juicio con todas las garantías. Insiste la repre-
sentación procesal de la Sra. Forcadell que este asunto requiere una resolución sobre 
el fondo, pues la nueva situación legal debe comportar un pronunciamiento claro y 
ponderado que dé respuesta a todas las alegaciones y todos los razonamientos for-
mulados en el presente recurso de súplica.

II. Fundamentos jurídicos
1. El recurso de súplica interpuesto por la representación procesal de doña Car-

me Forcadell i Lluís contiene la pretensión de que se deje sin efecto lo acordado en 
el Auto del Pleno de este Tribunal de 7 de septiembre de 2017 y que, en su lugar, 
previos los trámites oportunos, se estime la causa de recusación contemplada en el 
artículo 219, apartado undécimo de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

No obstante, con carácter previo, es preciso pronunciarse sobre la admisibilidad 
misma del recurso de súplica interpuesto. El examen de la cuestión debe partir de 
la interpretación de lo preceptuado en el artículo 93.2 de nuestra Ley Orgánica, con 
arreglo al cual «contra las providencias y los autos que dicte el Tribunal Constitu-
cional sólo procederá, en su caso, el recurso de súplica».

2. Como se significó en el ATC 192/2007, de 21 de marzo, FJ 2, la primera con-
secuencia que debe extraerse de ese precepto es que, frente a la absoluta irrecurri-
bilidad de las sentencias (art. 93.1 LOTC), las providencias y autos dictados por el 
Tribunal podrán ser impugnados. La segunda es que el único recurso posible contra 
los autos y providencias es el de súplica, recurso que por su naturaleza no devolutiva 
resulta conforme con la naturaleza de este Tribunal Constitucional, que no actúa en 
instancias. Y la tercera es que los autos y providencias no son recurribles «en todo 
caso» sino «en su caso».

Una correcta interpretación del inciso «en su caso», contenido en el artículo 93.2 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), lleva al entendimiento de 
que la regla general enunciada es la de la recurribilidad en súplica de los autos y pro-
videncias dictados por este Tribunal, y que la excepción, esto es la irrecurribilidad, 
debe ser fijada expresamente por el legislador para cada caso (ATC 192/2007, FJ 2). 
La búsqueda de la previsión expresa del legislador supone, en el caso que nos ocupa 
y tal y como ya se dijo en el ATC 192/2007, la remisión supletoria a los arts. 228.3 
LOPJ y 113 de la Ley de enjuiciamiento civil, que disponen que «contra la decisión 
del incidente de recusación no se dará recurso alguno».

Esta mención, interpretada en el marco de la previsión del artículo 93.2 LOTC, 
debe operar en el marco de la lógica del sistema jurisdiccional en el que se aplica, 
esto es, en la lógica del sistema procesal constitucional, en el que las alegaciones 
relativas al fondo y las alegaciones relativas a la forma no siempre son absolutamen-
te autónomas. En el ATC 192/2007, afirmamos que la lógica del sistema permitía 
entender, en el contexto de la jurisdicción constitucional, que el «auto estimatorio 
de la recusación de un Magistrado debe cerrar de por sí el curso procesal del inci-
dente de recusación, pues la admisión del recurso sería contraria a la naturaleza de 
tal instituto en línea con el fin al que sirve», de modo tal que los autos estimatorios 
de la recusación, y obviamente también los desestimatorios, al haberse pronunciado 
sobre el fondo, no eran susceptibles de ser recurridos en súplica. Y en esa misma 
línea, respondiendo a idéntica lógica, se interpretó, en el fundamento jurídico 2 del 
ATC 224/2007, de 19 de abril, que los autos de inadmisión de plano de los inciden-
tes de recusación no «decidían» el incidente, por cuanto no entraban al fondo, razón 
por la que en estos supuestos si era viable un recurso de súplica. Pero no podemos 
dejar de poner de manifiesto que, en ambos casos, se abordaron solicitudes de recu-
sación de un solo Magistrado del Tribunal Constitucional, esto es, pretensiones cuya 
estimación no impedía al propio Tribunal ejercer las funciones que le atribuyen la 
Constitución y las leyes.
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3. Nos encontramos por tanto en la tesitura de determinar si el Auto del Pleno 
del Tribunal Constitucional de 7 de septiembre de 2017, frente al que se plantea el 
presente recurso de súplica, decidió el incidente de recusación sin posibilidad de 
revisión, pese a tratarse formalmente de un Auto de inadmisión a limine de dicho 
incidente.

Y la respuesta debe ser positiva teniendo en cuenta, como no puede ser de otro 
modo, la singularidad de la recusación planteada por la recurrente. Dicha recusa-
ción cuestiona, de forma manifiestamente infundada, a juicio de este Tribunal, la 
intervención en uno de los procedimientos de ejecución de la STC 259/2015, de 2 
de diciembre, de todos los Magistrados que integran hoy el órgano que dictó dicha 
Sentencia. Magistrados estos que han procedido a conocer de los varios incidentes 
de ejecución planteados hasta la fecha en relación con aquella Sentencia, entre ellos 
el planteado por el Presidente del Gobierno el día 6 de septiembre de 2017.

El Auto frente al que se plantea el presente recurso de súplica decidió, sin po-
sibilidad de revisión, sobre la admisibilidad del incidente de recusación al valorar, 
teniendo en cuenta la excepcionalidad de la recusación, que el planteamiento y las 
argumentaciones de la recusante carecían de sustantividad jurídica y no hacían a la 
recusación acreedora de una decisión sobre el fondo. Esa y no otra, sea cual sea la 
interpretación que ha hecho la recurrente del contenido del Auto, fue la causa de 
inadmisión del incidente de recusación. Y ningún argumento de los contenidos en 
el escrito de interposición del recurso de súplica lleva a este Tribunal a reconsiderar 
tal decisión, porque ningún argumento con mayor sustantividad jurídica de los ya 
aportados en el incidente de recusación se nos plantea ahora.

4. Insiste la recurrente en afirmar que la naturaleza de la jurisdicción constitucio-
nal ha cambiado con la introducción del procedimiento relativo al incidente de eje-
cución previsto por la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley 
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y que esta circuns-
tancia es la que exige el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la vertien-
te específica de la posibilidad de recusar a los Magistrados que, habiendo decidido 
sobre la iniciación del incidente de ejecución, tienen también la facultad de adoptar 
medidas de carácter netamente ejecutivo.

Pero este Tribunal ya dijo en el fundamento jurídico 9 de la STC 185/2016, de 
3 de noviembre, que dentro del modelo de jurisdicción constitucional previsto en la 
Constitución Española, el Tribunal Constitucional ha sido configurado «como un 
verdadero órgano jurisdiccional que tiene conferido en exclusiva el ejercicio de la 
jurisdicción constitucional, de modo que, en cuanto cualidad inherente a la función 
de administrar justicia, también de la justicia constitucional, ha de postularse del 
Tribunal la titularidad de una de las potestades en que el ejercicio de la jurisdicción 
consiste, cual es la de la ejecución de sus resoluciones, pues quien juzga ha de te-
ner la potestad de obligar al cumplimiento de sus decisiones. Si ello no fuera así, el 
Tribunal, único en su orden, carecería de una de las notas esenciales del ejercicio 
de la función jurisdiccional y con ello de la potestad necesaria para garantizar la su-
premacía de la Constitución (art. 9.1 CE), en tanto que supremo intérprete y garante 
último de la misma (art. 1.1 LOTC)».

Este razonamiento llevó al Tribunal a concluir, en el fundamento jurídico 10 de 
la STC 185/2016, que no era posible compartir la denuncia contenida en el recur-
so de inconstitucionalidad de que la atribución de potestades ejecutivas al Tribunal 
Constitucional desnaturaliza el «modelo de jurisdicción constitucional diseñado por 
la Constitución, con la consiguiente alteración de la posición y funciones de este Tri-
bunal, de la que hacen derivar la vulneración de los arts. 161, 164 y 165, en relación 
con el art. 117.3, CE». Por tanto, la premisa argumentativa en la que se sustentan las 
alegaciones de la recurrente, tanto en su solicitud inicial de recusación, como en el 
posterior recurso de súplica, ya ha sido descartada, con los correspondientes efectos 
de cosa juzgada, por este Tribunal Constitucional en el proceso constitucional que 
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procedió, justamente, a efectuar el control abstracto de constitucionalidad que se le 
demandó, por parte de los legitimados para ello. La recusación en bloque de los Ma-
gistrados del Tribunal Constitucional pretendida por la recurrente no es, ni mucho 
menos, el instrumento procesal adecuado para reabrir el debate sobre la cuestión. 
Como no lo es, evidentemente, un recurso de súplica contra la inadmisión a limine 
del incidente de recusación.

5. La falta de sustantividad jurídica de las alegaciones de la recurrente, causa de 
inadmisión del incidente de recusación y razón que nos permite afirmar ahora que 
el incidente quedó decidido con el Auto de inadmisión a limine, haciendo por ello 
inviable el presente recurso de súplica, se asocia también a la infundada, a juicio de 
este Tribunal, interpretación realizada por la recurrente del propio procedimiento de 
ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional.

La promotora del incidente de recusación y ahora recurrente en súplica invoca-
ba el artículo 219.11 LOPJ en el escrito de interposición del incidente, alegando, a 
tal efecto, que los Magistrados de este Tribunal ya habían resuelto el pleito en una 
anterior instancia. No obstante, el precepto invocado que contempla como causa de 
abstención y recusación el «haber participado en la instrucción de la causa penal o 
haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia», constituye una cobertura pu-
ramente formal de una recusación genérica, que expresa, como ya hemos dicho, un 
intento de recusar al órgano mismo y no a sus Magistrados.

En efecto, de un lado, no estamos ante un proceso penal o un procedimiento ad-
ministrativo sancionador en el que haya existido una fase de «instrucción». De otro, 
tampoco tiene un mínimo sustento jurídico la afirmación de la actora, según la cual 
estamos ante un pleito dividido en sucesivas instancias. La promotora del incidente 
funda esta afirmación en una interpretación extravagante de las normas contenidas 
en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, subdividiendo en dos procedimien-
tos las distintas fases de un único procedimiento de ejecución previstas en el artí-
culo 92 LOTC, de forma completamente ajena a la semántica del precepto y a la 
interpretación del mismo que efectuamos en los fundamentos jurídicos 14 y 15 de 
la STC 185/2016, de 3 de noviembre. En esta resolución ya señalamos que el artí-
culo 92 LOTC, en su redacción vigente, no comprende más que puros poderes ju-
risdiccionales tendentes a asegurar la ejecución de lo resuelto en un previo proceso 
constitucional, sin que esto implique el ejercicio de facultad sancionadora o punitiva 
alguna. Resulta, pues, evidente, que, al ejercer tales poderes a través de un inciden-
te, este Tribunal se limita a cumplir con plenitud la potestad jurisdiccional que tiene 
encomendada de forma exclusiva.

6. Estrechamente vinculado al anterior razonamiento, razón que nos aconseja su 
desarrollo, se encuentra el argumento que llama a descartar que la inadmisión del 
incidente de recusación haya supuesto la vulneración del derecho al juez imparcial 
predeterminado por la ley (art. 24.2 CE).

El recelo de parcialidad de la recurrente parece basarse en el propio diseño nor-
mativo del procedimiento de ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional, un 
diseño que, insistimos en ello, ya ha sido considerado constitucional en el correspon-
diente juicio abstracto de constitucionalidad resuelto por la STC 185/2016 y que ha 
de ser entendido como un único procedimiento, y no como un doble procedimiento 
que inhabilitaría a los Magistrados del Tribunal Constitucional a intervenir en la 
adopción de medidas concretas de ejecución por cuanto habría conocido de la in-
coación de dicho proceso constitucional incidental de ejecución. La mera sospecha 
de la ahora recurrente no es motivo bastante para entender lesionado el derecho al 
juez legal imparcial desde el punto de vista de la imparcialidad objetiva, porque la 
prevención en el ánimo de los Magistrados que teme la recurrente es la misma que 
se podría producir en cualquier proceso en que los juzgadores van forjando sus pro-
pias opiniones a medida que el procedimiento avanza, sin que tal formación de la 
convicción pueda ser considerada lesiva del derecho alegado por la recurrente, sino 
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inherente al propio funcionamiento de la jurisdicción en general y de la jurisdicción 
constitucional en particular. Aceptar el argumento de la recurrente supondría asu-
mir que el Magistrado que, en formación de Sección, participó en la admisión a trá-
mite de un recurso de amparo, no podría integrar el órgano decisor sobre el fondo 
del recurso, conclusión a todas luces inasumible (ver mutatis mutandis, las SSTEDH 
Ringeisen, de 16 de julio de 1971, § 97; Gillow c. Reino Unido, de 24 de noviembre 
de 1986, § 73; Acuerdo de 1 de julio de 1991, G. c. Austria, demanda núm. 15975/90; 
Auto de 6 de abril de 2000, O.N. c. Bulgaria, asunto 35221/97).

Es este un argumento más, para apreciar que la causa de recusación invocada 
carecía de todo sustento jurídico, no procediendo, por ello, la tramitación del inci-
dente de recusación, y pudiendo considerarse decidido, sin carácter revisable, dicho 
incidente en el Auto que ahora se recurre en súplica. Tal decisión aplicada por la 
jurisprudencia de este Tribunal no produce vulneración alguna de los derechos de 
la recurrente.

7. Por último, y sin perjuicio de lo dicho respecto de la admisibilidad del recurso 
de súplica, parece necesario recordar a la recurrente que lo solicitado mediante otro-
sí excede con mucho las facultades de este Tribunal como supremo intérprete de la 
Constitución española. Este órgano constitucional no tiene conferida potestad algu-
na para interpretar el artículo 35 del Convenio europeo de derechos humanos rela-
tivo a las condiciones de admisibilidad de las demandas que puedan ser planteadas 
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una de las cuales tiene que ver con 
el agotamiento de las vías de recurso internas. Dicha facultad ha sido asignada, por 
el propio Convenio, a las diversas formaciones del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos que pueden pronunciarse sobre la admisibilidad de las demandas indivi-
duales ex artículo 34 del Convenio. Con arreglo, por tanto, a la interpretación que la 
jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo hace de los preceptos citados, podrá la 
recurrente acudir ante las instituciones que entienda pertinente.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
Inadmitir a trámite el recurso de súplica formulado por doña Carme Forcade-

ll i Lluís contra el Auto de 7 de septiembre de 2017 en el que se acordó no admitir 
a trámite la recusación contra los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal 
Constitucional.

Madrid, a trece de septiembre de dos mil diecisiete.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’una funcionària

ACORD

Mesa del Parlament, 28.09.2017

Secretaria General 
El 10 d’octubre de 2017, Marta Compte i Coll compleix l’edat determinada per la 

legislació de la funció pública per a ésser declarada en situació de jubilació.
De les dades facilitades per l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria es desprèn que 

Marta Compte i Coll compleix les condicions i els requisits per a causar drets pas-
sius de jubilació.
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Atesa la documentació aportada per Marta Compte i Coll, amb relació al compli-
ment dels requisits que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de l’1 d’agost, 
sobre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat social.

D’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, i fent ús de les 
competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Declarar jubilada Marta Compte i Coll, amb efectes de l’11 d’octubre de 2017, tot 

agraint-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-

curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la noti-
ficació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2017
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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