
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 139/XII del Parlament de Catalunya, sobre el foment de les orquestres 
privades
250-00314/12
Adopció 7

Resolució 140/XII del Parlament de Catalunya, sobre la igualtat de gènere en les 
polítiques culturals
250-00330/12
Adopció 7

Resolució 141/XII del Parlament de Catalunya, sobre el jaciment arqueològic de la 
Cova Gran, de Santa Linya
250-00331/12
Adopció 8

Resolució 142/XII del Parlament de Catalunya, sobre el fons de l’editorial Anagrama
250-00351/12
Adopció 9

Resolució 173/XII del Parlament de Catalunya, sobre la vacunació dels professionals 
sanitaris contra la grip
250-00043/12
Adopció 9

Resolució 174/XII del Parlament de Catalunya, sobre la manca de pediatres en el 
sistema sanitari públic
250-00044/12
Adopció 10

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 contractes de serveis a les persones
200-00003/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 11

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 11

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
202-00015/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 11

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les 
funcions, els serveis, el personal, els béns, els drets i les obligacions del Consell 
Comarcal del Barcelonès
202-00016/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 11
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Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de 
la Generalitat
202-00022/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 12

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00024/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 12

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les mesures per a la retirada de l’amiant
250-00401/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial de Tarragona
250-00402/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions dels professionals de 
la Xarxa Santa Tecla
250-00403/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la reducció de la llista d’espera dels pacients pendents 
d’operació per obesitat mòrbida
250-00404/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la incorporació de la profilaxi preexposició al sistema 
sanitari
250-00405/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la convocatòria de subvencions per al millorament dels 
habitatges
250-00406/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió sanitària del barri de Llefià - 
Gran Sol, de Badalona
250-00407/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre les taxes als estudiants d’enginyeria
250-00408/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa als escolars de famílies que passen 
o han passat per un procés de separació
250-00409/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la presència de l’aranès al web de tràmits de la Ge-
neralitat
250-00410/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el suport al projecte Liberisliber, de Besalú
250-00411/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el valor històric i cultural del castell de Sant Ferran, 
de Figueres
250-00412/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el reforçament del Camí de Sant Jaume
250-00413/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre les millores a l’Escola La Floresta, de Tarragona
250-00414/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15



BOPC 210
27 de novembre de 2018

Taula de contingut 3

Proposta de resolució sobre el sistema de factura electrònica eFac
250-00415/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’accés telefònic als números de suport de la Generalitat
250-00416/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre els recursos del CAP Gran Sol, de Badalona
250-00418/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el tracte de favor a polítics presos en centres peniten-
ciaris de Catalunya
250-00419/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans materials i personals del jutjat 
de Barcelona que coneix dels plets de clàusules abusives en préstecs i crèdits hi-
potecaris
250-00421/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’extensió dels contractes del Programa Beatriu de Pinós
250-00422/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre les activitats gratuïtes per a la gent gran a Vallirana
250-00423/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el millorament del servei de transport públic a Vallirana
250-00424/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’operació de l’Estat per a desestabilitzar l’economia 
catalana
250-00425/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’obertura del nou consultori mèdic de la Canonja
250-00426/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a combatre la bretxa salarial
250-00427/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una estratègia autonòmica sobre l’Al-
zheimer i el suport a un pla nacional sobre aquesta malaltia
250-00428/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la implantació eficient del Pla de garantia juvenil
250-00429/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la implantació de la T-Mobilitat
250-00430/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la gestió de la fauna salvatge i dels danys que provoca
250-00431/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre els pagaments de la política agrària comuna
250-00432/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre els afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hi-
peractivitat
250-00433/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18
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Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció familiar als afectats pel tras-
torn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat
250-00434/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre les necessitats en els àmbits sanitari, social i educatiu 
dels afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat
250-00435/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució de suport a l’expresident del Brasil Lula da Silva
250-00436/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia 1 Nord
250-00437/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’impuls de la implantació de la finestreta única em-
presarial a Barcelona
250-00438/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’adequació de la regulació de la contractació pública 
per a afavorir la concurrència de petites i mitjanes empreses
250-00439/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la immatr iculació dels béns immobles  
de l’Església catòlica
250-00440/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària al CAP Gran Sol 
- Llefià, de Badalona
250-00441/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la protecció de la cala Morisca, entre Lloret de Mar i 
Tossa de Mar
250-00442/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’espai d’interès natural de Gallecs
250-00443/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la protecció de la cala d’Aigua Xelida, de Tamariu
250-00444/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el projecte de Sa Guarda, de Cadaqués
250-00445/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la protecció de la posidònia
250-00446/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la regulació de les pseudoteràpies
250-00447/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el reconeixement de les fires d’atraccions com a ac-
tivitat cultural
250-00448/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre les condicions laborals del Cos de Bombers de la Ge-
neralitat
250-00449/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policíacs a Sant Feliu de Llobregat
250-00450/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2018, sobre la gestió d’actius 
immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis del període 
2011-2014
256-00014/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 22

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre les despeses de per-
sonal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, corresponent a 
l’exercici del 2015
256-00015/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 22

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre la retallada de recursos al Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona per a rehabilitacions i ajuts al lloguer
354-00056/12
Sol·licitud i tramitació 23

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma SOS Costa Brava 
davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la seva posició amb relació al 
Pla director urbanístic del sistema costaner del litoral gironí
356-00236/12
Sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença de Xavier Gómez Batiste, director mèdic de l’Institut 
Català d’Oncologia, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els resultats 
del Servei de Cures Pal·liatives
356-00240/12
Sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’apropiació, l’ús 
i la distribució de dades dels ciutadans per al referèndum de l’1 d’octubre de 2017
356-00241/12
Sol·licitud 24

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

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el president del Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts per a presentar l’Informe sobre l’estat de la cultura i de 
les arts a Catalunya del 2018 i la Memòria del 2017 i per a informar sobre els pro-
jectes i les activitats actuals
359-00014/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 24

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 4752/2017, interposat pel president del Govern de l’Es-
tat, contra diversos preceptes de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures 
de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial
381-00019/11
Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre la suspensió 24

Recurs d’inconstitucionalitat 1680/2018, interposat pel president del Govern de l’Es-
tat, contra diversos preceptes de la Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de 
l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut
381-00003/12
Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre el desistiment 30
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 139/XII del Parlament de Catalunya, sobre el foment de les 
orquestres privades
250-00314/12

ADOPCIÓ

Comissió de Cultura, sessió 4, 31.10.2018, DSPC-C 95

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 31 d‘octubre de 2018, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el foment de les orquestres privades 
(tram. 250-00314/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 17969).

Finalment, d‘acord amb l‘article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fomentar, per mitjà del Departament de Cultura, la col·laboració pública i pri-

vada amb relació a l’activitat de les orquestres i a facilitar que puguin programar 
actuacions en diversos equipaments.

b) Destinar, per mitjà del Departament de Cultura, més recursos a les orquestres 
en els pressupostos del 2019.

c) Incrementar substancialment, per mitjà del Departament de Cultura, els ajuts 
per a les formacions prioritàries, les formacions estables, el cicle Òpera a Catalunya 
i els festivals especialitzats en música simfònica.

d) Incrementar durant el 2019 la partida corresponent del Departament de Cul-
tura que permeti reduir la desproporció en la inversió econòmica entre Barcelona i 
la resta de Catalunya amb els criteris de valoració positiva en termes de territori i de 
descentralització de les activitats.

e) Continuar treballant, des del Departament de Cultura, les línies de subven-
cions pluriennals que permetin el desenvolupament professional i la màxima eficièn-
cia de les entitats i a avançar les convocatòries d’ajuts.

f) Potenciar la coordinació, per mitjà de convenis, amb les diputacions de Barce-
lona, Girona, Lleida i Tarragona per a fomentar la música clàssica a tot el territori.

Palau del Parlament, 31 d‘octubre de 2018
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de 

la Comissió, Lluís Font i Espinós

Resolució 140/XII del Parlament de Catalunya, sobre la igualtat de 
gènere en les polítiques culturals
250-00330/12

ADOPCIÓ

Comissió de Cultura, sessió 4, 31.10.2018, DSPC-C 95

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 31 d‘octubre de 2018, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la igualtat de gènere en les polítiques 
culturals (tram. 250-00330/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem.

Finalment, d‘acord amb l‘article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Restablir en el proper pla estratègic de polítiques de dones el diagnòstic que 

es feia per àrees i a fer una valoració detallada per àmbits, de manera que es puguin 
avaluar els progressos de les polítiques endegades i es disposi de dades regulars i 
fiables que facilitin seguir la participació de les dones en totes les esferes de l’acti-
vitat cultural, des de la creació fins al consum i la participació, passant per la pro-
ducció i la distribució.

b) Incorporar, com en altres àmbits públics, la dimensió de gènere en els projec-
tes i les activitats que finança la Generalitat. Amb aquest objectiu, cal disposar de 
guies que orientin els sol·licitants d’ajuts en la integració de la dimensió de gènere 
en totes les etapes de llurs projectes, des de la conceptualització fins a l’aplicació.

Palau del Parlament, 31 d‘octubre de 2018
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de 

la Comissió, Lluís Font i Espinós

Resolució 141/XII del Parlament de Catalunya, sobre el jaciment 
arqueològic de la Cova Gran, de Santa Linya
250-00331/12

ADOPCIÓ

Comissió de Cultura, sessió 4, 31.10.2018, DSPC-C 95

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 31 d‘octubre de 2018, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre el jaciment arqueològic de la Cova Gran, 
de Santa Linya (tram. 250-00331/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 17970).

Finalment, d‘acord amb l‘article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incloure dins la declaració de la Cova Gran de Santa Linya com a bé cultural 

d’interès nacional la regulació de l’escalada al jaciment arqueològic. La regulació 
de l’escalada no es va incloure en la declaració perquè els gravats paleolítics a les 
parets de l’abric de la cova van ésser descoberts posteriorment, de manera que no 
hi ha cap punt de la declaració que tracti de les mesures que s’han d’adoptar davant 
aquesta pràctica habitual a l’abric de la cova.

b) Establir els mecanismes adients per a protegir els gravats de la Cova Gran de 
Santa Linya, a impedir l’escalada a la zona i a potenciar-ne l’interès per a l’educació 
i la conscienciació en els valors patrimonials fent-la visitable a grups escolars i al 
públic en general, o vehiculant i desenvolupant una línia de transferència a la socie-
tat dels coneixements que s’obtenen amb la recerca científica que es porta a terme 
al jaciment des de fa més de quinze anys, amb una estratègia molt semblant a la que 
s’ha desenvolupat respecte al jaciment neandertal de la Roca dels Bous.

Palau del Parlament, 31 d‘octubre de 2018
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de 

la Comissió, Lluís Font i Espinós
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Resolució 142/XII del Parlament de Catalunya, sobre el fons de 
l’editorial Anagrama
250-00351/12

ADOPCIÓ

Comissió de Cultura, sessió 4, 31.10.2018, DSPC-C 95

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 31 d‘octubre de 2018, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el fons de l‘editorial Anagrama (tram. 
250-00351/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 
Parlamentari Republicà (reg. 18926).

Finalment, d‘acord amb l‘article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern perquè abans del desembre del 2018 

intensifiqui les gestions necessàries i vetlli, per mitjà de les converses i negociacions 
adients amb Anagrama, perquè el fons d’aquesta editorial romangui a Catalunya, en 
el marc del projecte Patrimoni d’editors i editats de Catalunya, de la Biblioteca Na-
cional de Catalunya.

Palau del Parlament, 31 d‘octubre de 2018
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de 

la Comissió, Lluís Font i Espinós

Resolució 173/XII del Parlament de Catalunya, sobre la vacunació 
dels professionals sanitaris contra la grip
250-00043/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 6, 15.11.2018, DSPC-C 107

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 15 de novembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la vacunació dels professionals sa-
nitaris contra la grip (tram. 250-00043/12), presentada pel Grup Parlamentari Soci-
alistes i Units per Avançar.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar un pla específic d’infor-

mació, comunicació i estímul adreçat als professionals sanitaris per a incrementar 
el percentatge de vacunació antigripal entre aquests professionals.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; el vicepresi-

dent de la Comissió en funcions de president, Xavier Quinquillà Durich
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Resolució 174/XII del Parlament de Catalunya, sobre la manca de 
pediatres en el sistema sanitari públic
250-00044/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 6, 15.11.2018, DSPC-C 107

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 15 de novembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la manca de pediatres en el sistema 
sanitari públic (tram. 250-00044/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8567).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar, per mitjà del Departament de Salut i juntament amb la Societat Ca-

talana de Pediatria, el mapa de la pediatria de Catalunya. Aquest estudi haurà de: 
1r. Recollir l’estat actual de la pediatria a Catalunya i la perspectiva a deu anys 

vista per a conèixer les mancances i les iniquitats territorials.
2n. Planificar la cobertura de les necessitats actuals i futures i fer arribar a les 

instàncies adients el nombre necessari de metges interns residents per a ajustar 
l’oferta de les convocatòries a les necessitats de cobertura.

b) Presentar l’estudi a què es refereix la lletra a a la Comissió de Salut al més 
aviat possible, i com a molt tard abans que acabi el primer semestre del 2019.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; el vicepresi-

dent de la Comissió en funcions de president, Xavier Quinquillà Durich
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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 contractes de serveis a les persones
200-00003/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: SP CUP-CC; GP Cs; GP JxCat (reg. 22276; 22280; 22351).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.11.2018; 10:30 h.

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: SP CUP-CC; GP Cs (reg. 22278; 22281).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.11.2018; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
202-00015/12

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

Sol·licitud: SP CUP-CC; GP Cs; GP JxCat (reg. 22275; 22282; 22343).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.11.2018; 10:30 h.

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, els serveis, el personal, els béns, els drets i 
les obligacions del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00016/12

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

Sol·licitud: SP CUP-CC; GP Cs; GP JxCat (reg. 22274; 22283; 22344).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.11.2018; 10:30 h.
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Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat
202-00022/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: SP CUP-CC; GP Cs; GP JxCat (reg. 22279; 22284; 22345).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.11.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00024/12

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

Sol·licitud: SP CUP-CC; GP Cs; GP JxCat (reg. 22277; 22285; 22346).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.11.2018; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les mesures per a la retirada de l’amiant
250-00401/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21686; 21853; 22565).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial 
de Tarragona
250-00402/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21687; 21854; 22566).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions dels 
professionals de la Xarxa Santa Tecla
250-00403/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21688; 21855; 22567).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la reducció de la llista d’espera dels 
pacients pendents d’operació per obesitat mòrbida
250-00404/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21689; 21856; 22568).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació de la profilaxi 
preexposició al sistema sanitari
250-00405/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21690; 21857; 22569).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria de subvencions per al 
millorament dels habitatges
250-00406/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP CatECP; GP ERC (reg. 21691; 21858; 22374; 
22570).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió sanitària del 
barri de Llefià - Gran Sol, de Badalona
250-00407/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21859; 22571).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les taxes als estudiants d’enginyeria
250-00408/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21692; 21860; 22572).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’atenció educativa als escolars de 
famílies que passen o han passat per un procés de separació
250-00409/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21861; 22573).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la presència de l’aranès al web de 
tràmits de la Generalitat
250-00410/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP CatECP; GP ERC (reg. 21862; 22370; 22574).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el suport al projecte Liberisliber,  
de Besalú
250-00411/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21866; 22575).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el valor històric i cultural del castell  
de Sant Ferran, de Figueres
250-00412/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21863; 22576).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reforçament del Camí de Sant Jaume
250-00413/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21864; 22577).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les millores a l’Escola La Floresta, de 
Tarragona
250-00414/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21865; 22578).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el sistema de factura electrònica eFac
250-00415/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP CatECP; GP ERC (reg. 21867; 22373; 22579).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’accés telefònic als números de suport 
de la Generalitat
250-00416/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP CatECP; GP ERC (reg. 21868; 22371; 22580).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els recursos del CAP Gran Sol, de 
Badalona
250-00418/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21694; 21869; 22581).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tracte de favor a polítics presos en 
centres penitenciaris de Catalunya
250-00419/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21695; 21870; 22582).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans materials i 
personals del jutjat de Barcelona que coneix dels plets de clàusules 
abusives en préstecs i crèdits hipotecaris
250-00421/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21871; 22583).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’extensió dels contractes del Programa 
Beatriu de Pinós
250-00422/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21696; 21872; 22584).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les activitats gratuïtes per a la gent gran 
a Vallirana
250-00423/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21697; 21873; 22585).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament del servei de transport 
públic a Vallirana
250-00424/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP CatECP; GP ERC (reg. 21698; 21874; 22375; 
22586).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’operació de l’Estat per a desestabilitzar 
l’economia catalana
250-00425/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC (reg. 21699; 22587).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’obertura del nou consultori mèdic de la 
Canonja
250-00426/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21700; 21886; 22588).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a combatre  
la bretxa salarial
250-00427/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21875; 22589).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una estratègia 
autonòmica sobre l’Alzheimer i el suport a un pla nacional sobre 
aquesta malaltia
250-00428/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21876; 22590).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la implantació eficient del Pla de 
garantia juvenil
250-00429/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21877; 22591).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la implantació de la T-Mobilitat
250-00430/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21701; 21887; 22592).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la gestió de la fauna salvatge i dels 
danys que provoca
250-00431/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP CatECP; GP ERC (reg. 21702; 21888; 22551; 
22593).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els pagaments de la política agrària 
comuna
250-00432/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP CatECP; GP ERC (reg. 21703; 21889; 22552; 
22594).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els afectats pel trastorn per dèficit 
d’atenció amb hiperactivitat
250-00433/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21878; 22595).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció familiar als 
afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat
250-00434/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21879; 22596).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les necessitats en els àmbits sanitari, 
social i educatiu dels afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb 
hiperactivitat
250-00435/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21880; 22597).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució de suport a l’expresident del Brasil Lula da 
Silva
250-00436/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP CatECP; GP ERC (reg. 21704; 21890; 22554; 
22598).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia 1 Nord
250-00437/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP CatECP; GP ERC (reg. 21881; 22376; 22599).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de la implantació de la 
finestreta única empresarial a Barcelona
250-00438/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21882; 22600).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adequació de la regulació de la 
contractació pública per a afavorir la concurrència de petites i 
mitjanes empreses
250-00439/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP CatECP; GP ERC (reg. 21883; 22372; 22601).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la immatriculació dels béns immobles  
de l’Església catòlica
250-00440/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21705; 21891; 22602).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària al 
CAP Gran Sol - Llefià, de Badalona
250-00441/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21706; 21892; 22603).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció de la cala Morisca, entre 
Lloret de Mar i Tossa de Mar
250-00442/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21707; 21893; 22604).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’espai d’interès natural de Gallecs
250-00443/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP PSC-Units; GP JxCat; GP ERC (reg. 21708; 21714; 21894; 
22605).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció de la cala d’Aigua Xelida,  
de Tamariu
250-00444/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21709; 21895; 22606).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte de Sa Guarda, de Cadaqués
250-00445/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21710; 21896; 22607).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la protecció de la posidònia
250-00446/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21711; 21897; 22608).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la regulació de les pseudoteràpies
250-00447/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21712; 21898; 22609).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de les fires 
d’atraccions com a activitat cultural
250-00448/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21884; 22610).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les condicions laborals del Cos  
de Bombers de la Generalitat
250-00449/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21713; 21899; 22611).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policíacs a Sant 
Feliu de Llobregat
250-00450/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21885; 22612).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2018, sobre 
la gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent als exercicis del període 2011-2014
256-00014/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 22427).
Pròrroga: 1 dia hàbil - ÚLTIMA.
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre les 
despeses de personal del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals, corresponent a l’exercici del 2015
256-00015/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 22428).
Pròrroga: 1 dia hàbil - ÚLTIMA.
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la retallada de recursos al 
Consorci de l’Habitatge de Barcelona per a rehabilitacions i ajuts al 
lloguer
354-00056/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 21561).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Territori, 21.11.2018.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma 
SOS Costa Brava davant la Comissió de Territori perquè informi 
sobre la seva posició amb relació al Pla director urbanístic del 
sistema costaner del litoral gironí
356-00236/12

SOL·LICITUD

Presentació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC, Eduard Pujol i Bonell, del GP 
JxCat, Marc Sanglas i Alcantarilla, del GP ERC, Jordi Terrades i Santacreu, del 
GP PSC-Units, David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 21423).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 21.11.2018.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Gómez Batiste, director mèdic 
de l’Institut Català d’Oncologia, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre els resultats del Servei de Cures Pal·liatives
356-00240/12

SOL·LICITUD

Presentació: Lluís Guinó i Subirós, juntament amb una altra diputada del GP JxCat 
(reg. 21792).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.11.2018.
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Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre l’apropiació, l’ús i la distribució de dades dels 
ciutadans per al referèndum de l’1 d’octubre de 2017
356-00241/12

SOL·LICITUD

Presentació: Susana Beltrán García, del GP Cs (reg. 21801).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 22.11.2018.

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

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el president del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts per a presentar l’Informe 
sobre l’estat de la cultura i de les arts a Catalunya del 2018 i la 
Memòria del 2017 i per a informar sobre els projectes i les activitats 
actuals
359-00014/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (reg. 22434).
Comissió competent: Comissió de Cultura.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 22.11.2018.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 4752/2017, interposat pel president del 
Govern de l’Estat, contra diversos preceptes de la Llei 4/2016, del 23 
de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones en risc d’exclusió residencial
381-00019/11

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA SUSPENSIÓ

Reg. 18578/ Coneixement: Mesa del Parlament, 16.10.2018

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.
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Auto

I. Antecedentes
1. El 29 de septiembre de 2017 tuvo entrada en el registro general de este Tri-

bunal el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Abogado del Estado, en 
representación del Presidente del Gobierno, contra los artículos 8 e), 10.1, 14.8, 15, 
16, 17; la disposición final tercera.3 y la disposición final sexta de la Ley del Parla-
mento de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del dere-
cho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial. El Abogado del 
Estado invocó el artículo 161.2 CE y el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC), a fin de que se produjese la suspensión de los preceptos le-
gales impugnados.

2. El Pleno, por providencia de 17 de octubre de 2017, acordó, a propuesta de la 
Sección Tercera, admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por 
el Presidente del Gobierno y, en su representación y defensa, por el Abogado del 
Estado, contra los artículos 8 (apartado e), 10.1, 14.8, 15, 16, 17; la disposición final 
tercera (apartado tercero) y la disposición final sexta de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vi-
vienda de las personas en riesgo de exclusión residencial; dar traslado de la deman-
da y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por 
conducto de sus Presidentes, así como al Gobierno de Cataluña y al Parlamento de 
Cataluña, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince 
días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren con-
venientes; tener por invocado por el Presidente del Gobierno el artículo 161.2 de la 
Constitución, lo que, a su tenor y conforme dispone el artículo 30 LOTC, produce 
la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, desde la fe-
cha de interposición del recurso –29 de septiembre de 2017– para las partes del pro-
ceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el «Boletín Oficial 
del Estado» para los terceros, lo que se comunicará a los Presidentes del Gobierno 
de Cataluña y del Parlamento de Cataluña y publicar la incoación del recurso en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña».

3. Por escrito registrado en este Tribunal el día 2 de noviembre de 2017 el Presi-
dente del Senado comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara en el sentido de perso-
narse en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC.

4. Por escrito registrado el día 7 de noviembre de 2017 el Letrado del Parlamen-
to de Cataluña comparece en el proceso y solicita prórroga del plazo para formular 
alegaciones. Petición a la que accedió el Pleno del Tribunal mediante providencia 
de 8 de noviembre de 2017, prorrogando en ocho días el plazo de alegaciones ini-
cialmente conferido, a contar desde el día siguiente al de expiración del ordinario.

5. La Presidenta del Congreso de los Diputados comunicó el día 13 de noviem-
bre de 2017 el acuerdo de la Mesa de la Cámara por el que se persona en el proce-
dimiento y ofrece su colaboración.

6. Por providencia del Pleno de 15 de noviembre de 2017 con el fin de evitar un 
eventual conflicto en la defensa de los intereses del Estado y de la Comunidad Au-
tónoma de Cataluña, se acordó suspender el plazo para que el Gobierno de Catalu-
ña pueda personarse y formular alegaciones, en tanto el Consejo de Ministros, de 
conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, ejerza 
las funciones y competencias que corresponden al Consejo de Gobierno de la Ge-
neralitat de Cataluña.

7. El Letrado del Parlamento de Cataluña formuló sus alegaciones interesando la 
desestimación del recurso el día 4 de diciembre de 2017. Mediante otrosí solicitó el 
levantamiento inmediato de la suspensión de los preceptos impugnados.
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8. Por providencia de 25 de enero de 2018, el Pleno del Tribunal acordó que, 
próximo a finalizar el plazo de los cinco meses que señala el artículo 161.2 de la 
Constitución desde que se produjo la suspensión de los preceptos impugnados en 
este recurso de inconstitucionalidad, se oiga a las partes personadas –Abogado del 
Estado–, para que en el plazo de cinco días, expongan lo que consideren conveniente 
acerca del levantamiento o mantenimiento de dicha suspensión.

9. El Abogado del Estado, por escrito registrado en este Tribunal el día 5 de fe-
brero de 2018, interesó el mantenimiento de la suspensión.

10. El Pleno del Tribunal Constitucional, en el ATC 26/2018, de 20 de marzo, 
acordó mantener la suspensión de los artículos 10.1, 14.8, 16, 17.1 y de la disposición 
final tercera, apartado tercero y levantar la suspensión de los artículos 8 e), 15, 17, 
excepto su apartado primero, y de la disposición final sexta de la Ley de la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección 
del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial.

11. Por providencia de 5 de junio de 2018, una vez perdida la vigencia del Real 
Decreto 944/2017, de 27 de octubre, conforme a lo previsto en su disposición adi-
cional segunda, el Pleno acordó alzar la suspensión del plazo acordada en la pro-
videncia de 15 de noviembre de 2017. En consecuencia, se da traslado al Gobierno 
de la Generalitat de Cataluña, por conducto de su Presidente, al objeto de que, en 
el plazo de quince días, pueda personarse en el proceso y formular las alegaciones 
que estime convenientes.

12. Las alegaciones de la Abogada de la Generalitat de Cataluña interesando la 
desestimación del recurso se registraron el día 12 de junio de 2018.

Mediante otrosí solicita el levantamiento inmediato de la suspensión de los artí-
culos 10.1, 14.8, 16, 17.1 y la disposición final tercera.3 de la Ley de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña 4/2016, en la medida en que se fundamenta en cuestiones de 
fondo y no en la consideración de los criterios que, han de ser valorados al resolver 
el incidente de suspensión, según la doctrina consolidada de este Tribunal Consti-
tucional.

Recuerda al respecto la doctrina constitucional acerca de estos incidentes de sus-
pensión, señalando la necesidad de tener en cuenta varios criterios. Tales como la 
presunción de legitimidad de las normas, en especial de las que tienen fuerza de ley; 
la ponderación, de un lado, de los intereses en presencia, tanto el general y público, 
como, en su caso, el particular o privado de las personas afectadas, y, de otro, de los 
perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan derivarse de la aplicación de 
la norma o del mantenimiento de su suspensión (con cita del ATC 178/2014, de 24 
de junio) o la necesidad de que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa de la sus-
pensión, aporte y razone con detalle los argumentos que la justifiquen.

El presente recurso se refiere a la serie de mecanismos protectores que la Ley 
4/2016 ha previsto en defensa y mantenimiento del derecho constitucional de las 
personas a una vivienda digna, sin que concurran perjuicios provocados por la regu-
lación de los preceptos impugnados.

Respecto al artículo 10.1, sobre el procedimiento de mediación, la Abogada de la 
Generalitat de Cataluña insiste en que no se impone a las partes el acatar el resulta-
do de un procedimiento de mediación, sino que tan solo se les llama a que intenten 
llegar a un acuerdo favorable para todos. Por conexión y consecuencia con este ar-
tículo 10.1 procedería levantar la suspensión de los artículos 14.8, 17.1 y la disposi-
ción final tercera.3 k). Sostiene que no puede producir perjuicio alguno ni al interés 
público, ni a las partes que se les inste a llegar un acuerdo, pues los procedimientos 
de mediación han de contribuir a evitar la litigiosidad en materia de vivienda. Ar-
gumenta que es la dicción del artículo 17.1 lo que ha conducido al Tribunal Consti-
tucional a mantener la suspensión del artículo 10.1 y los preceptos conexos. Pero, se 
debe entender que esta decisión es fruto de una lectura aislada del referido artículo 

http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25611
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17.1, que no se compadece con el hecho de que este precepto se engarza en un pro-
cedimiento de mediación voluntario.

Sobre el artículo 16, que regula la obligación de realojo a favor de las personas en 
situación de riesgo de exclusión residencial, indica que su suspensión priva a estas 
personas de un mecanismo que posibilita que se mantengan en su vivienda habitual. 
Pero además la suspensión impondrá una carga inasumible para la Administración 
de la Generalitat de Cataluña, ya que no dispone de un parque público para poder 
cubrir todas las situaciones de personas en riesgo de exclusión residencial. Dicho re-
alojo se articula fundamentalmente a través de viviendas que se hallan inscritas en 
el registro de viviendas vacías. Según alega, con datos de la Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, en el lapso de tiempo que ha estado vigente la Ley 4/2016, las perso-
nas jurídicas obligadas, titulares de viviendas inscritas en el registro de viviendas 
vacías, han realizado un total de 2.398 notificaciones ofreciendo el realojo a perso-
nas en situación de riesgo de exclusión residencial ante la inminente pérdida de su 
vivienda.

Concluye sus alegaciones señalando que afectando la presente suspensión a los 
preceptos de una ley del Parlamento de Cataluña en un tema social tan candente 
y preocupante, la posibilidad de que sea mantenida la suspensión de los preceptos 
impugnados debe ser contemplada como verdaderamente excepcional, cuya ratifi-
cación o revocación por este Tribunal Constitucional, como estricta medida caute-
lar, no debe fundamentarse en el fumus boni iuris de las pretensiones de las partes, 
sino en los daños, reales y presentes, de difícil o imposible reparación que podrían 
derivarse de la vigencia o de la suspensión de tales preceptos. Por ello únicamente 
seria procedente mantener su suspensión si la parte actora llegase a demostrar que 
la vigencia de los preceptos produciría unos perjuicios muy graves e irreparables al 
interés general o a terceros afectado.

13. Por diligencia de ordenación de 18 de junio de 2018, la Secretaria de Justicia 
del Pleno acuerda incorporar a los autos el escrito de alegaciones formulado por la 
Abogada de la Generalitat de Cataluña. Respecto de la solicitud formulada en re-
lación con el levantamiento de la suspensión de determinados preceptos objeto de 
recurso, se ordena dar traslado al Abogado del Estado y al Parlamento de Cataluña 
para que, en el plazo de cinco días, expongan lo que estimen procedente al respecto.

14. El Abogado del Estado evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante 
escrito registrado el día 26 de junio de 2018.

La Abogacía del Estado parte de la base de la adecuación y conformidad con las 
consideraciones y fallo contenidos en el ATC 26/2018, de 20 de marzo, e interesa 
el mantenimiento de la suspensión de los artículos 10.1. 14.8. 16. 17.1 y disposición 
final tercera.3 cuyo levantamiento ha sido solicitado ahora por el Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña.

Sobre los artículos 10.1, 14.8, 17.1 y disposición final tercera.3 señala que los 
criterios expuestos por la Generalitat acerca del carácter voluntario de la mediación 
prevista no fueron asumidos en el ATC 26/2018.

En cuanto al artículo 16, que prevé una obligación legal de realojo forzoso, en 
determinados casos y condiciones a cargo de los adquirientes de las viviendas o ins-
tantes de los procesos de ejecución, señala que solo se aducen razones de fondo y 
de atención a la precariedad de los colectivos afectados, aspectos ya contemplados 
por el Tribunal Constitucional a la hora de analizar la petición de levantamiento de 
la suspensión solicitado en su día por el Parlamento de Cataluña, sin que se aporten 
elementos nuevos que incidan en lo ya controvertido.

15. Mediante escrito presentado el 2 de julio de 2018, el Letrado del Parlamento 
de Cataluña comparece para reiterar la solicitud de levantamiento de la suspensión de 
los preceptos cuya vigencia continúa suspendida después de la publicación del ATC 
26/2018, de 20 de marzo. Esta parte reitera los motivos expuestos en el otrosí del es-
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crito de alegaciones formulado en su día, y se adhiere a los argumentos expuestos en 
el escrito de la Abogada de la Generalitat para que se levante la suspensión.

II. Fundamentos jurídicos
1. El objeto de la presente resolución es determinar si procede mantener o levan-

tar la suspensión de la vigencia de los artículos 10.1, 14.8, 16, 17.1 y de la disposición 
final tercera, apartado tercero de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2016, de 23 
de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en 
riesgo de exclusión residencial. Estos preceptos se encuentran suspendidos en su vi-
gencia y aplicación como consecuencia de lo decidido en el ATC 26/2018, de 20 de 
marzo, adoptado de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.2 CE y a consecuen-
cia de la invocación por el Presidente del Gobierno en su escrito de interposición del 
recurso de inconstitucionalidad, del mencionado artículo 161.2 CE en relación con 
el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).

En dicho Auto ya se procedió a ponderar los perjuicios o repercusiones negati-
vos que sobre los intereses generales y, en su caso, particulares podría ocasionar el 
mantenimiento o el levantamiento de la suspensión acordada, así como la dificultad 
o imposibilidad de reparar las consecuencias derivadas de una u otra decisión, todo 
ello a la luz de la naturaleza cautelar de la medida y sin prejuzgar el sentido del fallo 
que, cuando proceda, deba adoptarse sobre el fondo de la impugnación planteada.

2. Con posterioridad a la admisión a trámite del presente recurso de inconstitu-
cionalidad, el día 17 de octubre de 2017, el Pleno acordó, por providencia de 15 de 
noviembre de 2017, que con el fin de evitar un eventual conflicto en la defensa de 
los intereses del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se suspendiera 
el plazo para que el Gobierno de Cataluña pudiera personarse y formular alegacio-
nes en el presente proceso, en tanto el Consejo de Ministros, de conformidad con el 
artículo 5 del Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, que designaba los órganos y  
autoridades encargados de dar cumplimiento a las medidas dirigidas al Gobierno  
y a la Administración de la Generalitat de Cataluña, autorizadas por acuerdo del 
Pleno del Senado, de 27 de octubre de 2017, al amparo del artículo 155 CE, ejerciera 
las funciones y competencias que corresponden al Consejo de Gobierno de la Gene-
ralitat de Cataluña. El Pleno, por nueva providencia de 5 de junio de 2018, acordó, 
una vez perdida la vigencia del Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, conforme 
a lo previsto en su disposición adicional segunda, alzar la suspensión del plazo acor-
dada en la citada providencia de 15 de noviembre de 2017. En consecuencia, se dio 
traslado al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, por conducto de su Presidente, 
al objeto de que, en el plazo de quince días, pudiera personarse en el proceso y for-
mular las alegaciones que estimase convenientes.

Tal y como ha quedado expuesto en los antecedentes, el Gobierno de la Generali-
tat de Cataluña ha solicitado, en el otrosí de su escrito de alegaciones, el levantamien-
to de la suspensión que pesa sobre determinados preceptos de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 4/2016. Por tanto, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, han 
sobrevenido efectivamente circunstancias o hechos nuevos que, no habiendo podido 
ser tenidos en cuenta en momentos anteriores, podrían determinar una modificación 
de la ponderación de los intereses en presencia respecto de los preceptos cuya sus-
pensión se mantuvo en el ya citado ATC 26/2018.

3. En concreto, la Abogada de la Generalitat de Cataluña ha interesado el levan-
tamiento de la suspensión de los artículos 10.1, 14.1, 16, 17 y disposición final ter-
cera, letra k) [en realidad, es la letra k) del artículo 124.2 de la Ley 18/2007, de 28 
de diciembre, del derecho a la vivienda, introducida por la disposición final tercera, 
apartado tercero, de la Ley 4/2016].

a) El artículo 10.1 dispone que en los casos de consumidores que se encuentran 
en una situación de sobreendeudamiento derivada de una relación de consumo o que 
están en riesgo de encontrarse en dicha situación, «debe aplicarse el artículo 132-4.3 

http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25611
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25611


BOPC 210
27 de novembre de 2018

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 29 

del Código de consumo de Cataluña». El artículo 132-4.3 del código de consumo de 
Cataluña establece que las partes en conflicto en los casos de créditos o préstamos 
hipotecarios, antes de interponer cualquier reclamación administrativa o demanda 
judicial, deben acudir a la mediación o pueden acordar someterse al arbitraje. Según 
el artículo 14.8, las resoluciones de la denominada comisión de vivienda y asistencia 
para situaciones de emergencia social tienen naturaleza administrativa y son suscep-
tibles de recurso ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sin perjui-
cio de la posibilidad de interponer recurso de reposición en el plazo de un mes. El 
artículo 17.1 alude a que la transmisión de viviendas derivada de acuerdos de com-
pensación o dación en pago de préstamos o créditos hipotecarios sobre la vivien-
da, en los casos contemplados por ese precepto, está sometida al procedimiento de 
mediación regulado por el artículo 10, que puede ser instado por cualquiera de las 
dos partes. En relación con estas medidas, el apartado tercero de la disposición final 
tercera añade una nueva letra k) en el artículo 124.2 de la Ley de Cataluña 18/2007, 
para tipificar como infracción grave «no someterse al procedimiento de mediación 
en los casos en que sea legalmente preceptivo, en situaciones de sobreendeudamien-
to o en que personas o unidades familiares en riesgo de exclusión residencial puedan 
quedar sin vivienda».

Para fundamentar su petición de levantamiento de la suspensión la Abogada 
de la Generalitat de Cataluña razona únicamente acerca del carácter voluntario 
de la mediación prevista en dichos preceptos. Por tanto, no aporta ningún argu-
mento diferente a los que ya se tuvieron en cuenta en la ponderación que llevó al  
ATC 26/2018, por las razones expuestas en su fundamento jurídico 4 a), al manteni-
miento de la suspensión de los citados preceptos. Conclusión que debe ahora ratifi-
carse, denegando, por tanto, la pretensión planteada.

b) La Abogada de la Generalitat de Cataluña solicita también el levantamiento 
de la suspensión que pesa sobre el artículo 16, que regula la obligación de realojo en 
favor de las personas en situación de riesgo de exclusión residencial.

El examen de los argumentos contenidos en el otrosí de su escrito pone de ma-
nifiesto que reiteran los ya expuestos por el Parlamento de Cataluña con ocasión 
del incidente sobre la suspensión resuelto en el ATC 26/2018, sin que, por tanto, se 
desvirtúen en ningún momento las razones por las que, conforme a su fundamento 
jurídico 5 b), se acordó el mantenimiento de la suspensión del citado artículo 16.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
Mantener la suspensión de los artículos 10.1, 14.8, 16, 17.1 y de la disposición 

final tercera.3 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de 
diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en 
riesgo de exclusión residencial.

Madrid, a dos de octubre de dos mil dieciocho.

Votos particulares
1. Voto particular que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, respecto 

del Auto dictado en el recurso de inconstitucional núm. 4752-2017.
Con respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Pleno en la que se 

sustenta el Auto, manifiesto mi discrepancia con la argumentación y decisión de 
mantener la suspensión de los artículos 10.1, 14.8, 16, 17.1 y de la disposición final 
tercera.3 de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de me-
didas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión 
residencial, ya acordada en el ATC 26/2018, de 20 de marzo.

Las razones de mi discrepancia son las mismas que ya hice constar mediante 
voto particular al mencionado ATC 26/2018, de 20 de marzo, al que ahora me remi-
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to, y que siguen la línea de los votos discrepantes formulados a los AATC 69/2014, 
de 10 de marzo, 115/2014, de 8 de abril; 135/2015, de 8 de junio; 144/2016, de 19 de 
julio; 160/2016, de 20 de septiembre; 18/2017, de 31 de enero, y 118/2017, de 6 de 
septiembre.

Madrid, a dos de octubre de dos mil dieciocho.

Recurs d’inconstitucionalitat 1680/2018, interposat pel president del 
Govern de l’Estat, contra diversos preceptes de la Llei 9/2017, del 
27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a 
fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut
381-00003/12

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL DESISTIMENT

Reg. 19664 / Coneixement: Mesa del Parlament, 30.10.2018

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 y doña María Luisa Balaguer Callejón.

Auto

I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 27 de 

marzo de 2018, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, in-
terpuso recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 (apartados segundo 
y tercero), 3, 4 y 5; las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima y  
la disposición final primera, de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/2017, de 27 de 
junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos me-
diante el Servicio Catalán de Salud. El Abogado del Estado invocó el artículo 161.2 CE  
y el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a fin de que 
se produjese la suspensión de los preceptos legales impugnados.

2. Por providencia de 24 de abril de 2018 el Pleno del Tribunal, a propuesta de la 
Sección Segunda, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, que 
fue registrado con el núm. 1680-2018.

3. Por escrito presentado el 17 de septiembre de 2018, el Abogado del Estado 
traslada a este Tribunal la certificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Mi-
nistros, en sesión celebrada el 14 de septiembre de 2018, por el que se solicita del 
Presidente del Gobierno el desistimiento del recurso de inconstitucionalidad núm. 
1680-2018, interpuesto contra los referidos preceptos de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 9/2017, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos 
públicos mediante el Servicio Catalán de Salud, así como la del acuerdo del Presi-
dente del Gobierno de la misma fecha, solicitando que se le tenga por desistido en 
dicho recurso y, por este motivo, se ponga fin al proceso constitucional, de confor-
midad con el artículo 80 LOTC.

4. Por diligencia de ordenación de la Secretaria de Justicia del Pleno de 18 de 
septiembre de 2018 se acordó oír al Gobierno de la Generalitat y al Parlamento de 
Cataluña para que, en el plazo de diez días, alegaran lo que estimasen procedente en 
relación con la solicitud de desistimiento formulada por el Presidente del Gobierno.
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5. Por escrito registrado en este Tribunal el 26 de septiembre de 2018, la Aboga-
da de la Generalitat de Cataluña, en la representación que legalmente ostenta, ma-
nifiesta que no se opone a la solicitud de desistimiento formulada por el Abogado 
del Estado en nombre del Presidente del Gobierno, por lo que procede que se dicte 
resolución por la que se acuerde tenerle por desistido y se declare extinguido el pre-
sente proceso constitucional.

La Letrada del Parlamento de Cataluña no formuló alegaciones en relación con 
la solicitud de desistimiento presentada por el Presidente del Gobierno.

II. Fundamentos jurídicos
Único. El desistimiento aparece contemplado como modo de terminación de los 

procesos constitucionales en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Tribunal Consti-
tucional (LOTC), cuyo artículo 80 remite, a su vez, a la Ley de enjuiciamiento ci-
vil (LEC) para la regulación con carácter supletorio de este acto procesal (artículos 
19.1 y 20.2 LEC), que puede ser parcial, cuando afecta a alguna de las pretensiones 
en caso de pluralidad del objeto, y total, cuando se refiere a todas o a la única pre-
tensión deducida en el proceso (por todas, SSTC 96/1990, de 24 de mayo, FJ 1, y 
237/1992, de 15 de diciembre; AATC 33/1993, de 26 de enero, 173/1997, de 20 de 
mayo, 79/2008, de 11 de marzo, y 288/2013, de 17 de diciembre, entre otros mu-
chos).

Así pues, en virtud de los citados preceptos puede estimarse como forma admi-
tida para poner fin a un recurso de inconstitucionalidad, total o parcialmente, la ma-
nifestación de la voluntad de desistir, siempre que, según reiterada doctrina de este 
Tribunal, no se advierta interés constitucional que justifique la prosecución del pro-
ceso hasta su finalización por sentencia (por todos, AATC 34/1993, de 26 de enero; 
30/2006, de 1 de febrero; 79/2008, de 11 de marzo; 288/2013, de 17 de diciembre; 
186/2014, de 15 de julio, y 223/2015, de 15 de diciembre).

Ni el Gobierno de la Generalitat ni el Parlamento de Cataluña se han opuesto a 
la solicitud de desistimiento formulada por la Abogacía del Estado en nombre del 
Presidente del Gobierno, sin que se advierta tampoco interés constitucional que jus-
tifique la prosecución del recurso hasta su finalización por sentencia, por lo que pro-
cede acceder a lo solicitado.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
Tener por desistido al Abogado del Estado, en la representación que legalmente 

ostenta, en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1680-2018, promovido contra 
los artículos 1, 2 (apartados segundo y tercero), 3, 4 y 5, las disposiciones adiciona-
les segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia 
sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud, decla-
rando extinguido el proceso.

Madrid, a dieciséis de octubre de dos mil dieciocho.
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