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1.01.10. Normes de règim interior

Acord de la Mesa Ampliada del 25 de març de 2019 sobre el règim 
jurídic dels coordinadors de grups parlamentaris
221-00008/12

APROVACIÓ

Mesa Ampliada del Parlament, 25.03.2019

L’article 33 del Reglament del Parlament de Catalunya estableix que «els grups 
parlamentaris han de disposar dels recursos humans necessaris per a exercir amb 
eficàcia i eficiència llurs funcions, especialment en l’àmbit de l’assessorament tècnic 
i el suport administratiu». Constitueix, per tant, una obligació de la institució pos-
sibilitar materialment l’activitat dels grups parlamentaris i dels diputats, perquè la 
cambra compleixi adequadament les seves funcions i el paper que institucionalment 
li correspon.

És evident que el conjunt de mitjans personals propis i al servei dels grups re-
quereix una direcció administrativa i tècnica diferenciada de la política, encara que 
subordinada a aquesta. Aquesta direcció s’ha atribuït als denominats coordinadors, 
els quals han tingut la condició de personal eventual vinculat a un departament del 
Govern, tot i que prestaven llur servei als grups parlamentaris i no a un conseller o 
consellera, i s’havia d’instrumentar d’aquesta manera per diverses circumstàncies 
normatives i organitzatives que concorregueren en el moment d’ordenar aquesta fi-
gura.

Ja l’any 2007, l’article 87.1.k de l’Estatut bàsic de l’ocupació pública establia que 
els funcionaris que prestessin llurs serveis als grups parlamentaris passarien a la si-
tuació de serveis especials. Altres cambres parlamentàries, en l’ordenament jurídic 
espanyol, han anat adoptant progressivament el criteri de considerar personal even-
tual de la cambra part del personal al servei dels grups parlamentaris; és el cas de 
les Corts Generals, el Parlament basc, el Parlament d’Andalusia o el Parlament de les 
Illes Balears.

Cal considerar que els canvis legislatius possibiliten una revisió del model adop-
tat en el nostre cas, i la seva adaptació a la situació real de dependència i servei dels 
coordinadors dels grups parlamentaris, precisament al grup i no al titular d’un de-
partament del Govern.

El pressupost del Parlament per al 2019 ja permet l’assumpció a càrrec de la 
cambra dels actuals assessors (coordinadors) de grups parlamentaris, els quals, per 
no veure’s afectats pel canvi de dependència orgànica, no han de veure alterat llur 
règim retributiu respecte del que tenen actualment; és a dir, han de continuar perce-
bent el mateix import retributiu pels mateixos conceptes que tenen assignats actual-
ment en el departament corresponent, que és el d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transparència. Així mateix, el règim jurídic al qual han de restar sotmesos 
els coordinadors de grups parlamentaris –i els dels subgrups, si escau– és el pro-
pi del personal eventual, tal com fins ara. En qualsevol cas, la provisió efectiva 
d’aquests llocs de treball resta condicionada a la transferència dels recursos pressu-
postaris corresponents per part del Govern.

D’acord amb tot això, la Mesa Ampliada adopta el següent

Acord: 
1. Per al desenvolupament de les tasques de coordinació dels serveis d’assistència 

i d’assessorament dels grups parlamentaris, cada grup pot disposar d’un coordina-
dor o coordinadora.
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2. Els coordinadors dels grups parlamentaris tenen la condició de personal even-
tual del Parlament de Catalunya i es regeixen pel règim jurídic propi d’aquest per-
sonal.

3. El nomenament dels coordinadors correspon al president o presidenta del Par-
lament, a proposta del president o presidenta del grup parlamentari corresponent.

4. Els coordinadors dels grups parlamentaris cessen per les causes següents: 
a) Per renúncia.
b) Per decisió del president o presidenta, o del càrrec del grup parlamentari que 

tingui atribuïda aquesta competència per les normes internes del grup.
c) En constituir-se la Mesa, a l’inici de la legislatura.
d) Per dissolució del grup parlamentari.
5. L’import de les retribucions dels coordinadors dels grups parlamentaris és el 

mateix que percep un lloc de funcionari del grup A1, amb el nivell de complement 
específic que estableixi l’acord de creació dels llocs de treball de coordinadors de 
grup o subgrup parlamentari.

6. En el cas que el coordinador o coordinadora sigui funcionari de carrera de la 
Generalitat, ha de restar en la situació administrativa que correspongui segons la le-
gislació sobre funció pública.

7. Els subgrups parlamentaris poden disposar també d’un coordinador o coordi-
nadora amb les mateixes condicions que els dels grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 25 de març de 2019
La secretària quarta, Adriana Delgado i Herreros; el president, Roger Torrent 

i Ramió

Modificació de la relació de llocs de treball de càrrecs de confiança 
del Parlament de Catalunya
221-00008/12

APROVACIÓ

Mesa Ampliada del Parlament, 25.03.2019

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de març de 2019, 
d’acord amb el que estableix l’article 47.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya, ha aprovat la modificació següent de la relació de llocs 
de treball de càrrecs de confiança del Parlament de Catalunya: 

Alta per creació del lloc de treball de coordinador o coordinadora de grup o sub-
grup parlamentaris, d’acord amb el següent: 

Nom del lloc: coordinador/a de grup o subgrup parlamentari
Grup: A1
Nivell: 15 bis 
Tipus: eventual
Provisió: càrrec de confiança
Funcions: direcció, coordinació i assessorament tècnic i suport administratiu del 

grup o del subgrup parlamentari per al qual ha estat nomenat
Nombre de places: 7 (1 per cada grup o subgrup parlamentari)

Palau del Parlament, 25 de març de 2019
La secretària quarta, Adriana Delgado i Herreros; el president, Roger Torrent 

i Ramió
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1.10. Acords i resolucions

Resolució 355/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de 
mesures per a augmentar la seguretat de certs barris de Figueres
250-00558/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 11, 27.03.2019, DSPC-C 227

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 27 de març de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a augmentar la 
seguretat de certs barris de Figueres (tram. 250-00558/12), presentada pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 28629).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’impuls de mesures per a augmentar 

la seguretat pública al municipi de Figueres, insta el Govern a: 
a) Desplegar operatius de control i inspecció contra el frau elèctric durant tot 

l’any 2019, amb periodicitat quinzenal, en coordinació amb l’Ajuntament de Figue-
res i la companyia elèctrica, i establir la participació en aquests dispositius de per-
sonal de l’ajuntament, agents de Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana i tècnics 
de la companyia.

b) Desplegar, amb periodicitat com a mínim mensual, operatius de prevenció, 
detecció i control de conreu de marihuana i tràfic d’estupefaents a la zona oest de 
Figueres durant tot l’any 2019, amb la participació coordinada d’agents del Cos 
de Mossos d’Esquadra, de la Guàrdia Urbana i d’altres forces i cossos de segure-
tat de l’Estat.

c) Desplegar controls antidroga a la zona oest de Figueres amb l’objectiu de dis-
suadir, prevenir i detectar el tràfic de drogues i substàncies estupefaents.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i implementar un pla 
de xoc integral per a afrontar la situació de certs barris de Figueres, en coordinació 
amb la Guàrdia Urbana i altres forces i cossos de seguretat de l’Estat, els serveis so-
cials i altres serveis municipals competents. Aquest pla de xoc ha de permetre dur 
a terme totes les mesures que especifica l’apartat 1, i ha d’incloure l’adequació i el 
sanejament de la via pública a tota la zona oest de Figueres.

Palau del Parlament, 27 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

Resolució 356/XII del Parlament de Catalunya, sobre la resposta a les 
necessitats del Cos de Bombers de la Generalitat
250-00564/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 11, 27.03.2019, DSPC-C 227

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 27 de març de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el tancament de diversos parcs de bombers 
(tram. 250-00564/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 30473).
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Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya, amb relació al Cos de Bombers de la Generalitat, 

insta el Govern a: 
a) Dotar-lo d’un pressupost que sigui adequat per a revertir les mancances ac-

tuals i que permeti: 
1r. La renovació i l’adquisició de material de treball.
2n. L’adquisició de nous equipaments de protecció individual (EPI).
3r. La renovació i l’adquisició de vehicles d’emergència.
4t. La renovació de parcs de bombers.
b) Fer un inventari de tot el material disponible, i procedir a la renovació del que 

estigui deteriorat, caducat o obsolet.
c) Informar la ciutadania, per mitjà del Portal de la Transparència, sobre les ne-

cessitats del Cos de Bombers i sobre les accions del Govern per a atendre-les.
d) Continuar treballant en la taula de negociació amb els diferents sindicats en la 

deliberació sobre els acords que han de regir el futur del Cos de Bombers.
e) Establir una retribució per hora extra superior a la retribució per hora ordinària.
f) Prendre en consideració la creació de complements retributius específics re-

lacionats amb el compliment d’objectius o amb la prestació de jornades voluntàries 
addicionals a la jornada laboral.

g) Convocar totes les oposicions necessàries, d’acord amb el que estableix el Pla 
estratègic 2017-2022, amb la finalitat de cobrir la plantilla de bombers.

Palau del Parlament, 27 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «La Sindicatura Municipal com 
a Ombudsman independent. La situació a Catalunya»
360-00010/12

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 10, tinguda 
l’1.04.2019, DSPC-C 233.

Informe del Síndic de Greuges titulat «L’oficina itinerant del Síndic de 
Greuges: vint anys escoltant les persones arreu de Catalunya»
360-00015/11

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 10, tinguda 
l’1.04.2019, DSPC-C 233.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’abús sexual en la 
infància
250-00535/12

RETIRADA

Retirada pel GP CatECP (reg. 34272).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019.

Proposta de resolució sobre l’obertura del servei de pediatria del 
CAP Olivella
250-00673/12

RETIRADA

Retirada pel GP Cs (reg. 34535).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de garantia de l’ensenyament efectivament trilingüe
202-00046/12

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 32021; 33015; 34137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 32021)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la 
totalitat a la Proposició de llei de garantia de l’ensenyament efectivament trilingüe 
(tram. 202-00046/12).

Esmena
GP Socialistes i Units per Avançar
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 6 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33015)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten 
la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de garantia de l’ensenyament 
efectivament trilingüe (tram. 202-00046/12).

Esmena
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat. Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 34137)

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena 
a la totalitat a la Proposició de llei de garantia de l’ensenyament efectivament trilin-
güe (tram. 202-00046/12).
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Esmena
GP de Catalunya en Comú Podem
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 21 de març de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP

Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs propis de la Generalitat de Catalunya
202-00048/12

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 33067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33067)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten 
la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de redacció d’un text refós de 
les disposicions legals en matèria de tributs propis de la Generalitat de Catalunya 
(tram. 202-00048/12).

Esmena
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat. Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la carrera 
professional al personal interí de l’Institut Català de la Salut
250-00738/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 34274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre el reconeixement de la carrera professional al personal interí de l’Institut Ca-
talà de la Salut, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el 
text següent: 
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Exposició de motius
D’acord amb la Sentència del Tribunal Suprem al recurs de cassació que havia 

presentat l’Institut Català de la Salut (ICS) contra diferents sentències judicials que 
reconeixien el dret del personal amb contracte d’interinitat i un mínim de cinc anys 
de prestació de serveis a accedir al sistema de carrera professional de l’empresa pú-
blica, on s’estableix el dret dels interins a sol·licitar el reconeixement del nivell de 
carrera i a percebre la compensació econòmica vinculada. Així, tot el personal inte-
rí té dret a la participació en el sistema de Carrera Professional de l’Institut Català 
de la Salut.

L’exclusió del personal interí del procés de valoració de mèrits per a tenir accés 
al complement retributiu de nivell de carrera professional suposa una discriminació 
respecte al personal estatutari fix.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer la carrera professional al personal interí de l’Institut Català de la 

Salut.
2. Revisar els expedients d’aquelles persones que van demanar la participació en 

el sistema de Carrera Professional i se’ls hi va denegar per la seva condició de per-
sonal temporal.

3. Obrir un nou període extraordinari per presentar les sol·licituds del personal 
temporal que vulgui participar en el sistema de carrera professional i no ho hagi de-
manat abans.

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la reconstrucció mamària immediata 
després d’una mastectomia
250-00739/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 34275 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la reconstrucció immediata de mames després d’una mastectomia, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El mes de març de 2019 va tenir lloc a Barcelona el Congrés d’especialistes de 

Cirurgia Plàstica de Mama, on es va informar que només a una de cada quatre dones 
a qui s’ha extirpat una mama se li practica una reconstrucció de pit.

Els especialistes informen que el 90% de les dones que se’ls hi ha practicat una 
mastectomia poden optar a una reconstrucció immediata del pit, en la mateixa ope-
ració quirúrgica. L’únic motiu que pot impedir la reconstrucció del pit en la mateixa 
operació de l’extirpació és que el tumor estigui molt avançat i posi en perill la vida 
de la pacient.

Segons el Cap del Servei mancomunat de Cirurgia Plàstica dels Hospitals Sant 
Pau i el Mar, només entre un 15% i un 50% de les pacients opten a una reconstruc-
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ció immediata a causa de la manca de recursos materials o per limitacions o de pro-
fessionals i de coneixements. A més, només el 26% de les dones que han patit una 
mastectomia es fa una reconstrucció de mama, ja sigui immediata o anys més tard.

Moltes pacients no reben la informació adequada i no són informades que tenen 
dret a fer-se una reconstrucció del pit immediatament després d’una mastectomia.

Els professionals adverteixen que després d’una mastectomia, reconstruir el pit 
el més aviat possible és la millor opció, ja que s’obtenen més bons resultats, es mi-
nimitzen els riscos, estalviant a la pacient una cirurgia amb anestèsia general, es 
redueix l’impacte emocional que suposa una extirpació d’un pit i és més barat per 
al sistema sanitari.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Augmentar els recursos materials i econòmics necessaris per garantir l’aug-

ment del nombre de reconstruccions mamàries després d’haver patit una mastecto-
mia.

2. Elaborar campanyes d’informació per garantir que les pacients de càncer de 
mama reben la informació adequada, informant-les que tenen dret a fer-se una re-
construcció del pit immediatament després d’una mastectomia.

3. Elaborar una formació específica als professionals que intervenen en les re-
construccions de pit perquè dominin la tècnica i així, garantir l’augment del nombre 
de reconstruccions mamàries immediatament després d’una mastectomia.

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre les agressions que pateixen els 
professionals de la salut
250-00740/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 34276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
les agressions que pateixen els professionals de la salut, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons les dades de l’Observatori contra les Agressions a Sanitaris de l’Organit-

zació Mèdica Col·legial l’any 2018 van haver-hi 490 agressions al personal mèdic. 
El 85% d’aquestes agressions es produeixen en el sector públic davant el 15% del 
sector privat.

Catalunya és la tercera comunitat autònoma que més casos de violència ha re-
gistrat. A més, la majoria d’agressions es produeixen en l’Atenció Primària (53%).

A més de la precarietat laboral i el desgast que pateixen els professionals sani-
taris a Catalunya, s’ha de sumar, les situacions de violència que poden patir a causa 
d’una massificació del sistema sanitari públic, que conjuntament amb les demores en 
l’atenció sanitària, sovint desencadenen aquest tipus d’agressivitat. Les causes que 
desencadenen una agressió són: disconformitat amb l’atenció, pacients amb tras-
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torns coneguts i disconformitat amb el tractament prescrit. Una de les causes més 
freqüents de les agressions es deriva de la frustració que es genera en els pacients 
quan no veuen satisfetes les seves expectatives.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desenvolupar un protocol d’actuació davants els casos d’agressions als profes-

sionals de la salut a Catalunya.
2. Portar a terme una formació específica als treballadors sanitaris per dotar-los 

d’habilitats per fer front a situacions conflictives.
3. Facilitar al personal sanitari que ha patit una agressió l’assessorament legal i 

l’assistència sanitària i psicològica necessàries.

Palau del Parlament, 20 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de 
l’Escola Vilamar, de Calafell
250-00741/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 34807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
eliminación de los módulos prefabricados en la escuela Vilamar del municipio de 
Calafell (Tarragona), para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
La escuela Vilamar del municipio de Calafell se creó en el curso 2007/2008 y 

durante los dos primeros cursos estuvo ubicada en la zona de Calafell pueblo, com-
partiendo espacios como el comedor o el aula de tutoría con un centro vecino, pues-
to que aún no estaba definida la ubicación definitiva.

El traslado a la actual ubicación se produjo para el curso 2009/2010, pero de 
manera provisional, situándolos en los módulos prefabricados en los que llevan diez 
años, por lo que la provisionalidad del hecho se ha convertido en un mal endémico.

Hay alumnos que empezaron sus estudios en estos módulos y que han terminado 
la educación primaria sin haber podido estudiar en un centro en condiciones.

Actualmente cursan allí doscientos treinta alumnos, desde P3 hasta el final de la 
educación primaria.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente pro-
puesta de resolución

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Destinar los recursos económicos necesarios a la escuela Vilamar de Calafell, 

incluyendo una partida en el presupuesto del año 2019 para la construcción de un 
edificio escolar, patio y demás infraestructuras pertinentes, eliminando los módulos 
prefabricados actuales.
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2. Incluir el proyecto de la escuela Vilamar, en el Plan de Infraestructuras Edu-
cativas.

3. Potenciar la coordinación y colaboración entre los diferentes departamentos 
de la Generalitat implicados en dicho proyecto y el Ayuntamiento de Calafell, con 
el objetivo de tener redactado el anteproyecto, el proyecto básico y ejecutivo, el es-
tudio de seguridad y salud, así como cualquier otro que fuere necesario, antes del 
comienzo del próximo curso 2019/2020.

4. Garantizar la puesta en funcionamiento del edificio escolar, patio y demás in-
fraestructuras pertinentes de la escuela Vilamar, para el inicio del curso 2020-2021.

Palacio del Parlamento, 26 de marzo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre el Consell Assessor per a l’Impuls del 
Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent
250-00742/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 34823 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

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

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre el Consell Assessor per a l’impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat 
Constituent, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Un dels anuncis del Govern de la Generalitat de Catalunya sorgit de les eleccions 

al Parlament del 21 de desembre de 2017 va ser la creació de l’anomenat fòrum cívic 
i social per al debat constituent.

En aquest sentit, va crear un Consell Assessor que afirma que declara com a ob-
jectiu impulsar un procés de debat constituent en el que la societat civil i la ciutada-
nia per definir les bases constitucionals del futur polític de Catalunya, per lliurar-les 
posteriorment a les forces polítiques «a qui correspondria convocar una Assemblea 
o Parlament Constituent».

De manera un xic confusa, des del Consell Assessor s’apunta a un procediment 
i una sèrie d’òrgans («Entesa Nacional pel Debat Constituent», «Fòrum Cívic i So-
cial»), del qual haurien de sorgir finalment «les bases constitucionals del futur po-
lític de Catalunya».

Res de l’anteriorment descrit troba encaix en els mecanismes de reforma estatu-
tària o constitucional, sinó que aparentment s’emmarca en la voluntat d’imposar, al 
marge dels elements que caracteritzen el principi democràtic (regla de la majoria, 
existència de procediments i garanties del procediment, i respecte als drets de la 
minoria), una política de fets acomplerts al conjunt de la ciutadania de Catalunya, 
pretenent donar continuïtat a la cadena de decisions polítiques encetades durant el 
Ple del 6, 7 i 8 de setembre de 2017 del Parlament de Catalunya.

Tanmateix, mesos després de la seva presentació pública, no se li coneix cap ac-
tivitat pública a l’esmentat Consell Assessor.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Dissoldre el Consell Assessor per a l’impuls del Fòrum Cívic i Social per al 

Debat Constituent, dins el termini de 15 dies d’ençà de l’aprovació d’aquesta reso-
lució.

2. Cercar, mitjançant el diàleg amb les forces polítiques catalanes i la resta d’ac-
tors socials a Catalunya, el restabliment de consensos bàsics a Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

Proposta de resolució sobre la visibilització i el coneixement del 
trastorn de l’espectre autista entre els infants
250-00743/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 34878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

Martín Eusebio Barra López, diputat, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la visibi-
lització en l’entorn de la infància del Trastorn de l’Espectre Autista, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és un trastorn del neuro-desenvolupa-

ment present des de la primera infància i que perdura durant tot el cicle vital. Tot i 
que durant els primers mesos de vida ja es poden identificar alguns indicis del tras-
torn, aquests poden no manifestar-se plenament fins que les demandes de l’entorn 
excedeixen les capacitats de la persona, habitualment durant el període d’educació 
infantil o primària.

Dins el mateix trastorn, el grau d’afectació és molt variable en funció de cada 
persona, per aquest motiu es parla d’espectre, és a dir, presenta diferents graus de 
severitat.

Ens dirigim a un grup de persones que comparteixen unes mateixes característi-
ques, però que poden variar enormement entre elles, ja que el TEA es pot expressar 
des de dèficits greus en habilitats de comunicació social (verbal i no verbal) i es-
casses interaccions socials que causen alteracions severes en el funcionament, fins 
a dificultats només en la interacció social (falta d’habilitats socials, manca d’interès 
social, etc.).

A la passada legislatura es va aprovar en sessió plenària la Moció 115/XI, sobre 
els serveis socials relacionats amb el Trastorn de l’Espectre Autista, que recull me-
sures en l’àmbit dels serveis socials per a persones amb Trastorn de l’Espectre Au-
tista, que a data d’avui segueixen sense ser implementades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Prendre com a model experiències com la introducció en els programes infan-

tils dels mitjans de comunicació públics d’un personatge amb Trastorn de l’Espectre 
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Autista (TEA), perquè els nens coneguin més bé aquests trastorns, els assimilin i els 
vegin amb normalitat.

2) Establir canals de coordinació efectius entre els serveis sanitaris, educatius 
i socials, adreçats a l’establiment de programes individualitzats de tractament pels 
nens i nenes afectats pel TEA, i d’atenció i suport a les seves famílies.

Palau del Parlament, 26 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martín 

Eusebio Barra López, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputats, GP Cs 

Proposta de resolució sobre les mesures per a facilitar la participació 
plena de les persones amb trastorn de l’espectre autista en les festes 
populars, les fires d’atraccions, la cultura i el lleure
250-00744/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 34879 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

Martín Eusebio Barra López, diputado, Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para fa-
cilitar la plena participación de personas con Trastorno del Espectro Autista en las 
fiestas populares y ferias de atracciones, para que sea sustanciada ante la Comissió 
de Cultura, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno neurobiológico del de-

sarrollo que se manifiesta durante los tres primeros años de vida y que perdura a lo 
largo de todo el ciclo vital.

Las personas que sufren autismo son especialmente sensibles a los estímulos 
que provocan los fuegos artificiales, los petardos, la música alta y las luces inten-
sas, entre otras. Situaciones que fácilmente les provoca una sobrecarga sensorial 
que puede desembocar en crisis, ataques de ansiedad e incluso pánico. No estamos 
ante un capricho, la extrema sensibilidad que padecen la mayoría de las personas 
que están dentro del espectro autista tiene una base orgánica, no es algo que ellos 
puedan elegir.

Esta peculiaridad provoca que muchas familias encuentren extremadamente di-
fícil disfrutar de los recintos feriales o llevar a sus hijos a las atracciones.

Por eso, desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, solicitamos que en las fe-
rias que tienen lugar en Cataluña se prescinda durante unas horas de ruidos y luces 
totalmente evitables para que los niños, adolescentes, jóvenes y adultos con Asper-
ger y Trastorno del Espectro Autista sientan que las ferias también son para ellos.

Además, esta medida no implica ningún sobresfuerzo ni molestia para el resto de 
las personas, lo que se pide no es el silencio absoluto, sino que durante esas horas se 
prescinda de ruidos que son perfectamente evitables como sirenas, música muy alta 
o ruidos y luces intensas que muchas de estas personas no pueden soportar.

Esta iniciativa inclusiva con los niños y las niñas con Trastorno del Espectro Au-
tista ya ha sido implantada en algunos municipios de España, con buena aceptación.

Asimismo, la Carta de Derechos de las Personas con Autismo, adoptada por el 
Parlamento Europeo el 9 de mayo de 1996, recoge en su punto XII: «las personas 



BOPC 303
4 d’abril de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 22

con autismo deben tener pleno derecho al acceso a la cultura, a las distracciones, al 
tiempo libre y a las actividades deportivas, y de poder gozarlos plenamente».

En el mismo sentido se manifiestan entre muchas otras las siguientes: 
– Resolución 67/82 de la Asamblea de las Naciones Unidas, de 12 de diciembre 

de 2012, de atención de las necesidades socioeconómicas de las personas, las fami-
lias y las sociedades afectadas por los trastornos del espectro autista, los trastornos 
del desarrollo y las discapacidades conexas.

– Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad 
y su Inclusión Social.

– Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autista.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Promover la modificación de la Ley 11/2009, de regulación administrativa de 

los espectáculos públicos y las actividades recreativas, con el objetivo de facilitar la 
participación de las personas con Trastorno del Espectro Autista en las fiestas popu-
lares o ferias de atracciones, incluyendo medidas como, por ejemplo, que durante el 
transcurso de las ferias se reserven unas horas determinadas sin estímulos acústicos 
para que también puedan acudir estas personas.

2) Instar a la Federació Catalana d’Autisme, las Diputaciones Provinciales, los 
Consejos Comarcales y las asociaciones de municipios de Cataluña para que pro-
muevan la adopción de las medidas pertinentes para que las personas con Trastor-
nos del Espectro Autista tengan pleno derecho al acceso a la cultura, a las distrac-
ciones y al tiempo libre, y poder gozarlos plenamente.

Palacio del Parlamento, 26 de marzo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martín 

Eusebio Barra López, Héctor Amelló Montiu, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre el trastorn de l’espectre autista en 
l’àmbit de l’educació
250-00745/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 34880 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat, Ma-

ialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presen-
ten la Proposta de resolució en relació al Trastorn de l’Espectre Autista en l’àmbit 
de l’educació, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és un trastorn del neuro-desenvolupa-

ment present des de la primera infància i que perdura durant tot el cicle vital. Tot i 
que durant els primers mesos de vida ja es poden identificar alguns indicis del tras-
torn, aquests poden no manifestar-se plenament fins que les demandes de l’entorn 
excedeixen les capacitats de la persona, habitualment durant el període d’educació 
infantil o primària.
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Dins el mateix trastorn, el grau d’afectació és molt variable en funció de cada 
persona, per aquest motiu es parla d’espectre, és a dir, presenta diferents graus de 
severitat.

Ens dirigim a un grup de persones que comparteixen unes mateixes característi-
ques, però que poden variar enormement entre elles, ja que el TEA es pot expressar 
des de dèficits greus en habilitats de comunicació social (verbal i no verbal) i es-
casses interaccions socials que causen alteracions severes en el funcionament, fins 
a dificultats només en la interacció social (falta d’habilitats socials, manca d’interès 
social, etc.).

A la passada legislatura es va aprovar en sessió plenària la Moció 115/XI, sobre 
els serveis socials relacionats amb el Trastorn de l’Espectre Autista, que recull me-
sures en l’àmbit dels serveis socials per a persones amb Trastorn de l’Espectre Au-
tista, que a data d’avui segueixen sense ser implementades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Dotar els centres educatius de personal amb formació específica en el Trastorn 

de l’Espectre Autista (TEA).
2) Garantir l’existència de vetlladors amb formació específica en TEA als menja-

dors escolars dels centres on hi hagi alumnes matriculats diagnosticats amb aquest 
trastorn.

3) Garantir l’existència de vetlladors amb formació específica en TEA a les acti-
vitats extraescolars, així com també a les colònies, estades de cap de setmana o si-
milars, organitzades pels centres educatius, sempre que hi hagi alumnes matriculats 
diagnosticats amb aquest trastorn.

4) Respecte de les activitats extraescolars, incloure, dins dels Contractes Progra-
ma signats entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals, 
activitats destinades a infants i joves que comptin amb personal amb formació es-
pecífica en TEA.

5) Establir canals de coordinació efectius entre els serveis sanitaris, educatius 
i socials, adreçats a l’establiment de programes individualitzats de tractament pels 
afectats pel TEA, i d’atenció i suport a les seves famílies.

Palau del Parlament, 26 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martín Eusebio Barra López, Maialen 

Fernández Cabezas, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre els recursos dels centres de salut 
mental infantil i juvenil per a les persones amb trastorn de l’espectre 
autista
250-00746/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 34881 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

Martín Eusebio Barra López, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre els recursos dels Centres de Salut Mental Infantil i 
Juvenil per a les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 
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Exposició de motius
El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és un trastorn del neuro-desenvolupa-

ment present des de la primera infància i que perdura durant tot el cicle vital. Tot i 
que durant els primers mesos de vida ja es poden identificar alguns indicis del tras-
torn, aquests poden no manifestar-se plenament fins que les demandes de l’entorn 
excedeixen les capacitats de la persona, habitualment durant el període d’educació 
infantil o primària.

Dins el mateix trastorn, el grau d’afectació és molt variable en funció de cada 
persona, per aquest motiu es parla d’espectre, és a dir, presenta diferents graus de 
severitat.

Ens dirigim a un grup de persones que comparteixen unes mateixes característi-
ques, però que poden variar enormement entre elles, ja que el TEA es pot expressar 
des de dèficits greus en habilitats de comunicació social (verbal i no verbal) i es-
casses interaccions socials que causen alteracions severes en el funcionament, fins 
a dificultats només en la interacció social (falta d’habilitats socials, manca d’interès 
social, etc.).

A la passada legislatura es va aprovar en sessió plenària la Moció 115/XI, sobre 
els serveis socials relacionats amb el trastorn de l’espectre autista, que recull mesu-
res en l’àmbit dels recursos necessaris als Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil, 
que a data d’avui segueixen sense ser implementades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Dotar els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil dels recursos necessaris 

per tal de poder garantir un millor diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients 
amb trastorns mentals, entre ells el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).

2) En especial, disposar dels recursos necessaris per tal d’assegurar el seguiment 
dels tractaments i/o teràpies recomanades en cada cas concret, garantint la periodi-
citat prescrita pel professional dels serveis de salut.

3) Modificar el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addic-
cions (Estratègia 2017-2019), per tal d’incloure, dins la campanya institucional d’in-
formació i sensibilització sobre el TEA, actuacions concretes dirigides a l’eradicació 
de l’estigma que suposa aquest tipus de trastorn.

4) Establir canals de coordinació efectius entre els serveis sanitaris, educatius 
i socials, adreçats a l’establiment de programes individualitzats de tractament pels 
afectats pel TEA, i d’atenció i suport a les seves famílies.

Palau del Parlament, 20 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martín 

Eusebio Barra López, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre les oportunitats dels joves amb algun 
trastorn de l’espectre autista
250-00747/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 34882 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

Martín Eusebio Barra López, diputat, David Bertran Román, diputat del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
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glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les oportunitats de 
la joventut afectada pel Trastorn de l’Espectre Autista, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és un trastorn del neuro-desenvolupa-

ment present des de la primera infància i que perdura durant tot el cicle vital. Tot i 
que durant els primers mesos de vida ja es poden identificar alguns indicis del tras-
torn, aquests poden no manifestar-se plenament fins que les demandes de l’entorn 
excedeixen les capacitats de la persona, habitualment durant el període d’educació 
infantil o primària.

Dins el mateix trastorn, el grau d’afectació és molt variable en funció de cada 
persona, per aquest motiu es parla d’espectre, és a dir, presenta diferents graus de 
severitat.

Ens dirigim a un grup de persones que comparteixen unes mateixes característi-
ques, però que poden variar enormement entre elles, ja que el TEA es pot expressar 
des de dèficits greus en habilitats de comunicació social (verbal i no verbal) i es-
casses interaccions socials que causen alteracions severes en el funcionament, fins 
a dificultats només en la interacció social (falta d’habilitats socials, manca d’interès 
social, etc.).

A la passada legislatura es va aprovar en sessió plenària la Moció 115/XI, sobre 
els serveis socials relacionats amb el Trastorn de l’Espectre Autista, que recull me-
sures en l’àmbit dels serveis socials per a persones amb Trastorn de l’Espectre Au-
tista, que a data d’avui segueixen sense ser implementades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Posar en marxa, en el termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la 

present resolució, un Programa de Garantia Juvenil que tingui en compte les carac-
terístiques dels joves diagnosticats amb el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i 
prioritzi les seves necessitats per tal de potenciar les seves capacitats.

2) Establir canals de coordinació efectius entre els serveis sanitaris, educatius 
i socials, adreçats a l’establiment de programes individualitzats de tractament pels 
afectats pel TEA, i d’atenció i suport a les seves famílies.

Palau del Parlament, 26 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martín 

Eusebio Barra López, David Bertran Román, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre el millorament de la cartera de serveis 
socials i d’accés a aquests serveis per a les persones amb trastorn 
de l’espectre autista
250-00748/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 34883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

Martín Eusebio Barra López, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució de millora de la cartera de serveis socials i d’accés als ma-
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teixos, per a persones amb Trastorn de l’Espectre Autista, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Dins de la cartera de serveis socials no sociosanitaris no existeixen recursos es-

pecífics per a les persones amb Trastorns de l’Espectre Autista, malgrat que les seves 
necessitats són molt diferents a les d’aquells d’altres grups, com són les persones amb 
discapacitat intel·lectual o amb diagnòstics de salut mental.

No hi ha recursos específics dins de l’àmbit de l’habitatge, ni el laboral, ni pro-
grames de suport al lleure concertats, ni de suport psicosocial ni comunitari. Tam-
poc no hi ha programes específics de suport a les famílies, ni tampoc altres progra-
mes específics per cobrir les seves necessitats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Definir, en un període màxim de sis mesos, una cartera de serveis socials per 

a atendre les necessitats de les persones amb Trastorns de l’Espectre Autista i les 
seves famílies.

2) Fer una anàlisi de les necessitats d’aquestes persones a cada territori i dotar-los 
de recursos humans i estructurals per a garantir el suport a aquestes necessitats.

3) Implementar les mesures necessàries per a garantir l’equitat a l’accés als re-
cursos a tots els ciutadans afectats pels Trastorns de l’Espectre Autista i les seves 
famílies, tant dins de l’àmbit de l’habitatge com el suport al lleure, el suport comu-
nitari i psicoeducatiu i l’àmbit laboral.

4) Garantir la formació dels professionals dels serveis socials primaris i especia-
litzats en la identificació de les necessitats de les persones que pateixen algun Tras-
torn de l’Espectre Autista i les seves famílies, per a assegurar que es proporciona 
de forma adequada la informació respecte a les prestacions de les quals tenen dret 
a ser beneficiàries.

5) Ajustar les ràtios de personal a les necessitats d’aquestes persones per a ga-
rantir unes intervencions de qualitat, d’acord amb les recomanacions vigents a tots 
els àmbits de l’abast d’aquest Departament (prestacions econòmiques, d’habitatge, 
suport al lleure, suport comunitari i psicoeducatiu i activitat laboral, entre d’altres).

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martín 

Eusebio Barra López, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària per 
a l’atenció precoç del trastorn de l’espectre autista
250-00749/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 34884 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

Martín Eusebio Barra López, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució de millora de l’atenció sanitària per a la atenció precoç (de 
0 a 6 anys) del Trastorn de l’Espectre Autista, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 
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Exposició de motius
A Catalunya l’atenció clínica especialitzada als infants i adolescents amb Tras-

torns de l’Espectre Autista (TEA) es fa als serveis de Neuropediatria dels hospitals 
generals, els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) i els Centres de 
Detecció i Atenció Precoç (CDIAP), i a la vida adulta als Centres de Salut Mental 
d’Adults (CSMA), havent-hi alguns centres suprasectorials als hospitals Clínic, Sant 
Joan de Déu, de Barcelona, i Mútua de Terrassa.

L’any 2012 es va definir per part de la Generalitat el Pla d’Atenció Integral a les 
Persones amb Trastorns de l’Espectre Autista, dissenyant les recomanacions als àm-
bits d’educació, social i sanitari, i el 2018 es va iniciar la revisió del mateix, afegint 
l’atenció a les seves famílies, d’acord amb les recomanacions de les guies clíniques.

A hores d’ara, però, seguim molt lluny de la implementació d’aquestes recoma-
nacions a la pràctica habitual dels dispositius encarregats de l’assistència i la seva 
atenció.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Implementar un model d’atenció biopsicosocial basat en les recomanacions de 

les guies clíniques vigents, que es basen en l’evidència, a tot el territori de Catalunya 
a la etapa primerenca de la infància (0-6 anys).

2) Garantir l’equitat en l’accés a l’atenció als usuaris i les seves famílies a tot el 
territori a l’etapa de 0 a 6 anys.

3) Definir programes d’atenció integral a les persones amb Trastorns de l’Espec-
tre Autista i les seves famílies amb una vessant biopsicosocial, i garantir la seva im-
plementació a tots els Centres de Detecció i Atenció Precoç (CDIAP) del territori.

4) Garantir les intervencions psicoterapèutiques i psicoeducatives, tant dels afec-
tats com de les seves famílies, als Centres de Detecció i Atenció Precoç (CDIAP) 
de la xarxa pública.

5) Garantir la formació dels professionals sanitaris dels Centres de Detecció i 
Atenció Precoç (CDIAP) en les especificitats de les necessitats de les persones amb 
Trastorn de l’Espectre Autista i les seves famílies, per tal que puguin proveir de 
l’atenció adient.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martín 

Eusebio Barra López, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària per 
a les persones amb trastorn de l’espectre autista
250-00750/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 34885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

Martín Eusebio Barra López, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució de millora de l’atenció sanitària per a persones amb Tras-
torn de l’Espectre Autista, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Sa-
lut, amb el text següent: 
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Exposició de motius
A Catalunya l’atenció clínica especialitzada als infants i adolescents amb Tras-

torns de l’Espectre Autista (TEA) es fa als serveis de Neuropediatria dels hospitals 
generals, els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) i els Centres de 
Detecció i Atenció Precoç (CDIAP), i a la vida adulta als Centres de Salut Mental 
d’Adults (CSMA), havent-hi alguns centres suprasectorials als hospitals Clínic, Sant 
Joan de Déu, de Barcelona, i Mútua de Terrassa.

L’any 2012 es va definir per part de la Generalitat el Pla d’Atenció Integral a les 
Persones amb Trastorns de l’Espectre Autista, dissenyant les recomanacions als àm-
bits d’educació, social i sanitari, i el 2018 es va iniciar la revisió del mateix, afegint 
l’atenció a les seves famílies, d’acord amb les recomanacions de les guies clíniques.

A hores d’ara, però, seguim molt lluny de la implementació d’aquestes recoma-
nacions a la pràctica habitual dels dispositius encarregats de l’assistència i la seva 
atenció.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Implementar un model d’atenció biopsicosocial basat en les recomanacions de 

les guies clíniques vigents, que es basen en l’evidència a tot el territori de Catalunya, 
tant a l’etapa infantojuvenil com a la vida adulta.

2) Garantir l’equitat en l’accés a l’atenció als usuaris i les seves famílies a tot el 
territori, tant a l’etapa infantojuvenil com a la vida adulta.

3) Definir programes d’atenció integral a les persones amb Trastorns de l’Es-
pectre Autista i les seves famílies amb una vessant biopsicosocial, i garantir la seva 
implementació a tots els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) i als 
Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA) del territori.

4) Garantir les intervencions psicoterapèutiques i psicoeducatives tant dels afec-
tats com de les seves famílies als centres sanitaris infantojuvenils i d’adults de la 
xarxa pública.

5) Garantir la formació dels professionals sanitaris tant dels centres de salut 
mental infantojuvenil com d’adults, en les especificitats de les necessitats de les 
persones amb Trastorn de l’Espectre Autista i les seves famílies, per tal que puguin 
proveir de l’atenció adient.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martín 

Eusebio Barra López, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis socials per a 
les persones amb trastorn de l’espectre autista
250-00751/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 34886 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

Martín Eusebio Barra López, diputat, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de millora de serveis 
socials per a persones amb Trastorn de l’Espectre Autista, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 
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Exposició de motius
El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és un trastorn del neuro-desenvolupa-

ment present des de la primera infància i que perdura durant tot el cicle vital. Tot i 
que durant els primers mesos de vida ja es poden identificar alguns indicis del tras-
torn, aquests poden no manifestar-se plenament fins que les demandes de l’entorn 
excedeixen les capacitats de la persona, habitualment durant el període d’educació 
infantil o primària.

Dins el mateix trastorn, el grau d’afectació és molt variable en funció de cada per-
sona, per aquest motiu es parla d’espectre, és a dir, presenta diferents graus de severitat.

Ens dirigim a un grup de persones que comparteixen unes mateixes característi-
ques, però que poden variar enormement entre elles, ja que el TEA es pot expressar 
des de dèficits greus en habilitats de comunicació social (verbal i no verbal) i es-
casses interaccions socials que causen alteracions severes en el funcionament, fins 
a dificultats només en la interacció social (falta d’habilitats socials, manca d’interès 
social, etc.).

A la passada legislatura es va aprovar en sessió plenària la Moció 115/XI, sobre 
els serveis socials relacionats amb el Trastorn de l’Espectre Autista, que recull me-
sures en l’àmbit dels serveis socials per a persones amb Trastorn de l’Espectre Au-
tista, que a data d’avui segueixen sense ser implementades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Posar a disposició de les famílies que ho necessitin places de centre de dia i 

places de residència que comptin amb serveis i personal especialitzat en el Trastorn 
de l’Espectre Autista (TEA), per a aquells menors que, a causa de la severitat del 
seu trastorn i quan així ho recomanin els serveis de salut, no puguin ser atesos en 
un centre escolar.

2) Desplegar els serveis de Programes RESPIR adreçats a les famílies afectades 
amb TEA, en un termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la present reso-
lució. Aquests programes hauran de contemplar, com a mínim, els següents serveis: 

a. Serveis d’acompanyament especialitzat a la llar.
b. Serveis especialitzats de suport escolar a la llar, consistents en classes de re-

forç escolar, ajuda amb els deures escolars, així com també ajuda per a l’organitza-
ció de les tasques escolars i l’estudi.

c. Serveis puntuals de «cangur», per dur a terme determinades actuacions com 
ara tràmits administratius o visites mèdiques ineludibles.

d. Augment dels serveis de RESPIR de caps de setmana i de vacances.
e. Formació per a les famílies i/o cuidadors per tal que aquests adquireixin com-

petències bàsiques d’actuació.
3) Implementar, en el termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la pre-

sent resolució, un programa d’inserció laboral que tingui en compte les característi-
ques de les persones diagnosticades amb TEA i prioritzi les seves necessitats per tal 
de potenciar les seves capacitats.

4) Augmentar, en el termini màxim d’un any des de l’aprovació de la present re-
solució, el nombre de pisos tutelats destinats a persones amb TEA, per tal de poten-
ciar la seva autonomia.

5) Establir canals de coordinació efectius entre els serveis sanitaris, educatius 
i socials, adreçats a l’establiment de programes individualitzats de tractament pels 
afectats pel TEA i d’atenció i suport a les seves famílies.

Palau del Parlament, 20 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martín 

Eusebio Barra López, Noemí de la Calle Sifré, diputats, GP Cs 
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Proposta de resolució sobre el finançament de la construcció de l’institut 
escola de Santa Susanna amb càrrec al pressupost de la Generalitat
250-00752/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 34929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, José María Cano Navarro, diputat, Sonia Sierra 

Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre el finançament de l’execució de les obres del nou institut escola de Santa Susan-
na (Maresme) amb càrrec al pressupost de la Generalitat, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Una de les reivindicacions històriques dels veïns i dels grups municipals de San-

ta Susanna (Maresme) és la necessitat que la ciutat compti amb un institut que doni 
cobertura als més de 60 alumnes del municipi que cada any cursen l’ESO. Aquests 
alumnes actualment han de desplaçar-se fora de la ciutat i anar als centres de Mal-
grat de Mar, Pineda i Calella, principalment.

El passat 11 de febrer, en roda de premsa, el conseller d’Educació donava la raó 
als veïns i anunciava la construcció d’un institut escola a Santa Susanna que garan-
teixi que els alumnes puguin cursar els estudis de secundària, de 1r a 4t d’ESO, al 
seu municipi. Aquest edifici de planta baixa i primer pis estarà ubicat darrera de 
l’Escola Montagut i ocuparà una superfície de 1.000 m².

Lamentablement, el conseller no s’ha compromès a finançar la construcció de 
l’institut escola, que suposa una inversió estimada en 2.363.553,51 €, deixant-ho en 
mans de les malmeses arques municipals.

Santa Susanna té una situació financera delicada, sent un dels municipis amb 
més deute per càpita del Maresme. És, alhora, un municipi que tan sols inverteix en 
educació el 5,8% del seu pressupost i que ara es veu obligat a destinar milions d’eu-
ros a aquesta construcció posant en risc la viabilitat financera del consistori.

D’altra banda, el conseller d’Educació, Sr. Josep Bargalló i Valls, va assegurar 
que el Govern garanteix que el centre estarà en funcionament a l’inici del curs es-
colar 2019-2020.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Signar un conveni amb l’Ajuntament de Santa Susanna que reculli el compromís 

de la Generalitat de fer-se càrrec de totes les despeses que comporti la construcció de 
l’edifici: redacció del projecte, execució i direcció de les obres del nou institut escola.

2) Establir un calendari de retorn dels imports que el municipi destini a la cons-
trucció de l’institut escola. Els terminis en cap cas podran ser superiors a l’any des 
que aquests siguin abonats pel consistori.

3) Garantir, en els pressupostos de la Generalitat, la partida pressupostària anual 
suficient per a finançar les despeses de conservació, manteniment i vigilància del 
nou institut escola.

4) Garantir que el nou centre entri en funcionament en l’inici del curs escolar 
2019-2020.

Palau del Parlament, 28 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; José María Cano Navarro, Sonia Sierra In-

fante, diputats, GP Cs
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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 1/2019, sobre 
l’anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, 
les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la 
Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2015 i 2016
256-00023/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 34815 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 02.04.2019

Al president del Parlament
President,
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. 1/2019, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a les empreses públi-
ques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la 
Generalitat de Catalunya, anàlisi dels comptes, exercicis 2015 i 2016.

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

Barcelona, 27 de març de 2019
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 PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 05.04.2019 al 18.04.2019).
Finiment del termini: 23.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2019.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva 
inoperància
302-00080/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 35278)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/306597.pdf
https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/306597.pdf
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que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva inoperància 
(tram. 302-00080/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1. El Parlament constata la manca de respecte de l’Estat i d’alguns grups parla-
mentaris pels resultats electorals del 21 de desembre de 2017.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. El Parlament denuncia la judicialització de la política i l’alteració de les ma-
jories parlamentàries que impedeix que tots els diputats puguin exercir amb norma-
litat el seu dret a vot.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat. Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el finançament 
necessari per a reforçar l’estat del benestar
302-00081/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35072, 35253, 35254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 35072)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre el finançament necessari per a reforçar l’estat del 
benestar (tram. 302-00081/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya constata que en els darrers nou anys el Govern de 
Catalunya no ha aconseguit cap millora de l’autogovern ni del finançament en be-
nefici dels catalans i les catalanes.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 1 bis

1 bis. El Parlament de Catalunya constata que el Govern del Partit Popular, de 
manera irresponsable, no va dur a terme la corresponent revisió del sistema de fi-
nançament, tal com estava previst, per tal que entrés en vigor l’any 2014.
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Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 1 ter

1 ter. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a formar part 
de cada una de les comissions o grups que es conformin amb l’objectiu de reformar 
el sistema de finançament, garantint la representació dels ciutadans de Catalunya, 
i per tal d’assegurar els millors serveis públics i l’ampliació de la capacitat de pro-
moure un desenvolupament econòmic arreu, garantint l’equitat i la cohesió social.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a aprovar els 
pressupostos en el proper Consell Executiu i, posteriorment, registrar-los al Parla-
ment per tal que s’iniciï el tràmit corresponent, cercant el diàleg necessari amb els 
grups parlamentaris.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3.b

3.b. Prengui les mesures necessàries per a l’actualització de les bestretes del mo-
del de finançament.

Palau del Parlament, 28 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 35253)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Antonio Espinosa Cerrato, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre el finançament necessari per a reforçar l’estat del ben-
estar (tram. 302-00081/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1, que quedaria redactat de la següent manera

1) El Parlament de Catalunya constata que, perquè els ciutadans puguin accedir 
als serveis públics que gestionen les comunitats autònomes en condicions d’igualtat 
amb independència del seu lloc de residència, cal igualar el finançament per habi-
tant ajustat o unitat de necessitat de totes les comunitats autònomes.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 1 bis, que quedaria redactat de la següent manera

1 bis) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a participar 
en el Consell de Política Fiscal i Financera, així com a qualsevol fòrum interadmi-
nistratiu o taula de diàleg i negociació, buscant suports i complicitats amb altres 
comunitats autònomes per a modificar l’actual sistema de finançament perquè si-
gui més equitatiu per al conjunt de ciutadans de Catalunya i de la resta d’Espanya.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 2 bis, que quedaria redactat de la següent manera

2 bis) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar 
els pressupostos abans del dia 10 d’octubre de cada any, tal com fixa la Llei de Fi-
nances Públiques de Catalunya, per al seu debat i possible aprovació.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació de la lletra a del punt 3, que quedaria redactada de la següent 
manera

3.a) Faciliti la publicació del Sistema de Comptes Públiques Territorialitzades 
dels exercicis 2015 i 2016.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 4, que quedaria redactat de la següent manera

4) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que, en un 
exercici d’informació i transparència: 

a) Incorpori informació territorialitzada a nivell de municipi de totes les seves 
despeses i tots els seus ingressos, i l’adjunti a la informació pressupostària anual en 
forma d’annex.

b) Elabori i publiqui els comptes públics territorialitzats, o balances fiscals, entre 
les diferents comarques de Catalunya.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Antonio Espinosa Cerrato, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 35254)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre el finançament necessari per a reforçar l’estat del 
benestar (tram. 302-00081/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 1

Amb l’objectiu d’aconseguir millorar el sistema de finançament insta al Govern 
de la Generalitat a negociar un nou sistema de finançament amb l’estat, amb una 
hisenda pròpia i solidària per Catalunya.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició del punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a continuar tre-
ballant per trobar els consensos necessaris per aprovar uns pressupostos que rever-
teixin les retallades socials, i que posin els majors recursos disponibles derivats del 
creixement econòmic al servei de la reducció de les desigualtats socials i de la taxa 
del risc de pobresa.

2. El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a presentar el 
projecte de pressupostos.
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Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició del punt 4

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a posar en marxa 
una veritable reforma fiscal per augmentar la progressivitat, la redistribució de la 
riquesa i la fiscalitat verda.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el vot electrònic 
a les eleccions sindicals a l’Administració de la Generalitat
302-00082/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35251, 35255, 35266 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 35251)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Alfonso Sánchez Fisac, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el vot electrònic a les eleccions sindicals a l’Administració de 
la Generalitat (tram. 302-00082/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 1

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a habilitar el vot electrònic en el 
termini de 4 mesos, com a mecanisme de vot per a l’elecció dels òrgans de represen-
tació del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, sempre d’acord 
amb les organitzacions sindicals.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 2

2. L’anterior s’ha de dur a terme en el marc dels principis que fixa la Llei Orgà-
nica 5/1985 del Règim Electoral General, la Junta Electoral Central i la jurispru-
dència en la matèria.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 3

3. Implementar les mesures de seguretat especialitzada per fer front als riscos es-
pecífics plantejats pel vot electrònic i garantir així el compliment dels requisits im-
prescindibles en qualsevol elecció, com ara la privacitat del votant, el garantiment 
de la protecció de dades de caràcter personal, la integritat del vot i la possibilitat de 
verificació ex-ante i ex-post per part dels votants i altres persones interessades del 
correcte tractament del vot emès.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Alfonso Sánchez Fisac, diputat, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 35255)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre el vot electrònic a les eleccions sindicals a l’Admi-
nistració de la Generalitat (tram. 302-00082/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició

Acordant el procediment amb els agents socials en el marc dels òrgans de con-
certació i de participació d’eleccions sindicals legalment constituïts a la Generalitat 
de Catalunya.

El procediment haurà de garantir la transparència, la seguretat i la fiabilitat de 
tot el procés.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 35266)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Jordi Albert 

i Caballero, diputat del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el vot electrònic a les eleccions 
sindicals a l’Administració de la Generalitat (tram. 302-00082/12).

Esmena 1
GP Republicà
De modificació de l’apartat 1

El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar el vot electrònic, de 
forma concertada i consensuada amb els agents socials, en els òrgans de partici-
pació i seguiment d’eleccions sindicals que ja existeixen i amb totes les garanties, 
per tal que quan així s’acordi, pugui ser utilitzat a empreses i administracions com 
a mecanisme de vot per a l’elecció dels òrgans de representació de les persones tre-
balladores.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu; Jordi Albert i Caballero, diputat, GP ERC



BOPC 303
4 d’abril de 2019

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 37 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pla de govern 
i la cultura política
302-00083/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35264, 35275 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 35264)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pla de govern i la 
cultura política (tram. 302-00083/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt 3

3. Que apliqui les amonestacions i sancions que corresponen, a càrrecs electes i 
alts càrrecs, per incompliment de la llei de transparència.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició del punt 6

6. A implementar un servei de control i seguiment de la qualitat dels serveis 
prestats mitjançant un contracte de concessió en base a determinats indicadors en-
caminats a mesurar la bona execució del contracte i el compliment de les obliga-
cions assumides pel concessionari.

a. Aquest servei de control tindrà la funció de: 
i. Verificar que els plecs de clàusules incloguin penalitats per l’incompliment de 

les obligacions del contracte d’acord amb l’establert a la normativa contractual.
ii. Controlar el compliment dels principis de publicitat i transparència disposats 

a la normativa contractual en concordança amb la llei 19/2014 de transparència, 
d’accés a la informació pública i bon govern.

Per exercir les seves funcions aquest servei de control obtindrà les dades neces-
sàries dels contractes mitjançant l’accés al Registre Públic de Contractes i a la Pla-
taforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

b. Aquest servei de control i seguiment, comptarà amb el suport del Consell de 
supervisió de bones pràctiques en la contractació pública, que estarà format, com 
a mínim, per: 

i. Representants d’organitzacions que defensen la internalització de béns i ser-
veis públics.

ii. Representants de les treballadores.
iii. Representants dels grups parlamentaris i subgrups parlamentaris.
iv. Personal tècnic.
v. Representants dels diversos departaments.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt 8

8. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a facilitar als municipis que ho 
demanin, per mitjà d’un acord entre del Departament competent i els ens supramu-
nicipals, els mitjans necessaris (legals, materials i econòmics) perquè puguin iniciar 
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els processos d’estudi i avaluació i, si s’escau, d’execució de la remunicipalització dels 
serveis bàsics i béns comuns privatitzats o dels quals s’ha externalitzat la prestació.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 10.a

10.a Impulsar, d’acord amb les previsions del Decret llei 5/2019 i la Llei 4/2016, 
operacions d’expropiació del parc d’habitatges buits en mans de bancs i grans teni-
dors en àrees de demanda forta i acreditada, per incorporar-los al parc públic d’ha-
bitatge i posar-los a disposició de les famílies en risc d’exclusió residencial, especial-
ment d’aquelles amb resolució favorable de les meses d’emergències que es troben 
pendents d’adjudicació d’habitatges.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat. Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 35275)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta del  

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre el pla de govern i la cultura política (tram. 
302-00083/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 7

7. Dur a terme una auditoria rigorosa de l’estat, l’eficàcia i l’eficiència de la ges-
tió dels béns i serveis públics. Amb els resultats, elaborar un pla d’optimització de la 
gestió amb mentalitat innovadora i tenint en compte els últims avenços tecnològics, 
posant el focus en l’obtenció d’un servei millor i més assequible per als ciutadans i 
en alliberar recursos per a polítiques socials.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 9

9. Realitzar campanyes dirigides als ajuntaments i en general a la ciutadania, 
que es concretin en una sèrie de condicions mínimes suficients en els contractes 
públics que, a través d’un protocol de bones pràctiques en les contractacions públi-
ques, que garanteixin la màxima eficiència en la gestió i el millor i més assequible 
servei a la ciutadania.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió i modificació de la lletra b del punt 10

9. Regular l’obligació explícita de les operadores de distribució de subministra-
ments bàsics a assumir el cost del subministrament Assegurar que les Administra-
cions Públiques garanteixin els subministraments bàsics quan quedi acreditat que 
l’impagament ve motivat per raons socioeconòmiques.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta, 

GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’abordatge 
integral de les violències sexuals contra infants
302-00084/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35073, 35265, 35276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 35073)

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

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’abordatge integral de les violències sexuals con-
tra infants.(tram. 302-00084/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. El compromís d’impulsar una Comissió d’estudi sobre les violències sexuals 
de Catalunya.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 9

Revisar, unificar i regular legalment els protocols existents en diversos àmbits, 
relacionats amb la violència sexual infantil, perquè siguin decrets autonòmics de 
compliment obligatori a tots els centres educatius, de lleure infantil i juvenil, centres 
religiosos i sanitaris, tinguin la titularitat que tinguin.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat a la lletra b del punt 13

b. S’han d’establir complint els estàndards internacionals fixats per a aquest tipus 
d’unitats integrals d’atenció i en aquest sentit han de: 

– Comptar amb un protocol interdepartamental previ que estableixi les bases de 
la col·laboració dels Departaments implicats en aquest recurs (Treball, Afers socials 
i Famílies, interior, Justícia, Salut i d’Educació), a més de preveure l’estreta col·labo-
ració amb els serveis municipals.

– Establir un Pla de Formació específic del Model Barnahus perquè els profes-
sionals implicats en aquest recurs tinguin la formació necessària.

– Garantir des del primer moment l’atenció psicològica de la víctima i el segui-
ment posterior, per part del mateix equip, per al seu tractament i la seva recuperació.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Garantir la convocatòria trimestral del comitè interdepartamental de 
seguiment i coordinació dels protocols existents en matèria d’abús sexual a menors 
o qualsevol altra forma de maltractament, així com donar compte de la seva tasca 
anualment a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.

Palau del Parlament, 25 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 35265)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre l’abordatge integral de les violències sexuals contra 
infants. (Tram. 302-00084/12)

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2

2. El compromís d’impulsar una comissió d’estudi sobre les violències sexuals 
denunciades a espais educatius religiosos de Catalunya.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 9 lletra b

9.b. Establir les mesures de control i seguiment de l’aplicació d’aquests protocols 
de manera que incomplir-los comporti conseqüències via sanció administrativa per al 
centre que l’incompleixi, i definir les mesures sancionadores en cas d’incompliment.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

15. (nou) Desplegar per reglament la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència, consultant prèviament amb els grups parlamentaris 
els corresponents decrets de desplegament i comunicant-los els recursos econòmics 
que hi aniran associats.

Palau del Parlament, 29 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada, 

GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 35276)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’abordatge integral 
de les violències sexuals contra infants (tram. 302-00084/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió 

1. La condemna de totes les violències sexuals vers la infància. En el cas d’aque-
lles produïdes en l’àmbit educatiu religiós i, n’espera la condemna de la pederàstia 
clerical per part de l’Església catòlica.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

2. El compromís d’impulsar una Comissió d’Estudi sobre els abusos sexuals a 
infants.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

3. La necessitat d’aprovar de manera urgent una Llei Orgànica estatal per a l’Era-
dicació de la Violència contra la Infància, assegurant mesures específiques contra 
les violències sexuals i on quedi recollida, entre d’altres mesures, les modificacions 
del codi penal per tal que no prescriguin els delictes.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5. En un termini màxim de 6 mesos, aprovar per part del Govern una Estratègia 
transversal de lluita contra les violències sexuals contra els infants, que desenvolupi 
polítiques de coordinació eficaç i multisectorial, facilitant vinculacions transversals 
i efectives, així com la coordinació intra i interdepartamental i entre els diferents 
àmbits i nivells institucionals.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6. Iniciar, durant l’any 2019, l’estudi sobre victimització de la infància previst a 
la LDOIA per conèixer l’abast i la prevalença dels diferents tipus de violència i així 
poder desenvolupar accions adaptades a la realitat detectada. Alhora, establir un 
sistema eficient de recollida de dades per l’actualització sistemàtica de l’enquesta.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

9.b. Establir les mesures de control i seguiment de l’aplicació d’aquests protocols, 
de manera que incomplir-los comporti conseqüències via sanció administrativa per 
al centre que l’incompleixi, que en el cas dels centres educatius concertats podrà 
arribar a comportar la supressió del concert educatiu.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició 

13.c. Crear un Comitè extern i independent constituït per persones expertes dels 
diferents àmbits que ofereixen suport i formació als professionals implicats en el re-
curs i realitzen el seguiment i avaluació del projecte, amb l’objectiu de vetllar pel 
compliment dels estàndards de qualitat del model.



BOPC 303
4 d’abril de 2019

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 42

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

14. Un cop creat el recurs «Unitat integrada d’atenció als infants i adolescents 
víctimes d’abusos», revisar i adaptar les unitats de detecció d’abusos sexuals a in-
fants existents actualment dins de serveis hospitalaris.

Palau del Parlament, 29 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat. Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment 
de la llibertat, la igualtat efectiva i la no-discriminació de les 
persones LGTBI+
302-00085/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35074, 35257, 35277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 35074)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment de la llibertat, la igualtat efectiva i 
la no-discriminació de les persones LGTBI+ (tram. 302-00085/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra a del punt 1.1

a) Avaluar l’impacte social de la llei 11/2014, i fer pública aquesta avaluació, tal 
i com disposa la disposició addicional primera, sobre la coordinació interdeparta-
mental.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra d al punt 1.1

d) Aprovar de forma immediata el decret que regularà el procediment sanciona-
dor de la Llei 11/2014, abans de ser aprovat el decret sancionador de la llei d’igual-
tat de tracte i no discriminació.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 4 al punt 2.13

2.13.4) Iniciar una campanya informativa sobre la inserció laborals de les per-
sones transsexuals.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 6

6. Àrea de prevenció pel que fa al VIH
6.1) Ens cal una urgent i necessària sensibilització i prevenció pel que fa al VIH/

SIDA i altres infeccions de transmissió sexual mitjançant: 
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6.1.1) La Implementació de mesures formatives en aquest àmbit perquè no es pro-
dueixi cap tipus de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o 
expressió de gènere en l’atenció sanitària.

6.1.2) L’ampliació del 50% del pressupost de la Generalitat de Catalunya adreçat 
a la prevenció i atenció del VIH/SIDA.

6.1.3) L’elaboració d’activitats periòdiques de promoció de la salut, de preven-
ció de la malaltia i de sensibilització i de suport comunitari amb relació a les in-
feccions de transmissió sexual, tant per a homes com per a dones.

Palau del Parlament, 28 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 35257)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el garantiment de la llibertat, la igualtat efectiva i la no-discriminació de 
les persones LGTBI+ (tram. 302-00085/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió del punt 2.10

2.10. Asegurar los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGTBI+, 
garantizando el acceso a todos los derechos y prestaciones sociales que sean compe-
tencia de la Generalitat a los niños y las familias que hayan recurrido a la gestación 
subrogada en condición de igualdad al resto de familias, evitando así la discrimina-
ción por razón de nacimiento.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 35277)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment de 
la llibertat, la igualtat efectiva i la no-discriminació de les persones LGTBI+ (tram. 
302-00085/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1.1.b) Mantenir la col·laboració amb aquells agents i entitats especialitzades 
LGTBI+.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

1.1. c) Elaborar informes d’impacte social de la Llei 11/2014, amb els indicadors 
d’impacte acordats en l’Informe d’Avaluació del Procés d’Implantació de la Llei 
11/2014 del 10 d’octubre de la Generalitat de Catalunya i presentar-los periòdica-
ment al Parlament de Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

1.2) Compliment de l’article 9.2 de la Llei 11/2014 per seguir garantint un Servei 
integral d’atenció amb personal que tingui formació en matèria de conductes discri-
minatòries i en l’ús eficaç i eficient de medis electrònics, incloent tècnics especialit-
zats en matèria LGTBI+, advocats, psicòlegs i treballadors socials.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió 

1.3) Mantenir les taules de treball existents que inclouen representació de les di-
ferents administracions i agents implicats, grups parlamentaris i entitats LGTBI+ 
per treballar en els recursos i mecanismes necessaris per al desplegament efectiu 
de la Llei 11/2014 en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de esta 
moción.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió 

2.1) Continuar desplegant l’article 10 de la llei 11/2014 sobre formació i sensibi-
lització elaborant un protocol per les forces de seguretat per atendre i acompanyar 
a les víctimes d’agressions per raó d’orientació afectivo-sexual, identitat de gènere o 
expressió de gènere en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de esta 
moción.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, addició i supressió 

2.2) Continuar convocant periòdicament el grup de treball reemprés entre la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, l’Observatori contra l’Homofòbia 
(OCLH) i altres entitats del col·lectiu per fer tot el seguiment davant les incidències 
per lgtbifòbia que arribin tant als Mossos com a l’OCLH en el plazo máximo de tres 
meses desde la aprobación de esta moción.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició i modificació

2.6.2. Fer efectiva la totalitat del desplegament territorial del nou model d’aten-
ció a les persones transgènere en els termes del model actual, a través de la Comis-
sió de seguiment de la implantació del model d’atenció a la salut de les persones 
trans a Catalunya, formada per Professionals experts, representants de la platafor-
ma trans, societats científiques i l’administració pública.
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Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

2.13.1) Elaborant un estudi sobre la realitat socio-laboral del col·lectiu de perso-
nes transgènere, segons disponibilitats pressupostàries.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

2.15) Dissenyar i difondre campanyes informatives i de sensibilització dirigides 
a les persones bisexuals i la població en general per donar a conèixer la seva discri-
minació específica i invisibilitzada i l’erradicació de la bifòbia, en la mesura que la 
situació pressupostària de la Generalitat ho permeti.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2.17) Rebutjar i combatre qualsevol discurs transfòbic que pretengui excloure les 
persones transgènere.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

3.1) Garantir el dret a una immediata protecció integral, real i efectiva a les per-
sones LGTBI+ que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol tipus de violència 
o discriminació.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

3.2) Garantir el dret a l’atenció i assistència jurídica per garantir que les perso-
nes LGTBI+ rebin tota la informació i assistència jurídica especialitzada relaciona-
da amb la discriminació i els diversos tipus de violències exercides contra aquestes 
persones.

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

4) Aprovació del Reglament de règim sancionador en matèria antidiscriminatò-
ria, previst per la Llei 11/2014, una vegada s’aprovi la Llei per a la igualtat de tracte 
i no-discriminació.

Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5.1) Continuar elaborant i publicant anualment a les memòries pertinents esta-
dístiques i estudis qualitatius relatius a l’objecte de la Llei 11/2014: 

Fascicle segon
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Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5.2) Mantenir els acords i convenis amb altres administracions i institucions pú-
bliques i organitzacions per donar compliment a l’apartat anterior.

Palau del Parlament, 29 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat. Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les víctimes del 
terrorisme
302-00086/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35075, 35256, 35274 i 35514 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament i 

Presidència del Parlament, 02.04.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 35075)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les víctimes del terrorisme (tram. 302-0086/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Reconoce, agradece y pone en valor el trabajo que han realizado y realizan 
todos los cuerpos policiales y los servicios de emergencia en la lucha contra el te-
rrorismo y sus consecuencias, y les exhorta a seguir haciéndolo con la misma pro-
fesionalidad, colaboración mutua y eficacia.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. Condena enérgicamente la xenofobia, el racismo, la animadversión y el odio 
contra todos aquellos que profesan una religión o ideologías diferentes.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 5

5. Se reafirma en que el empleo de cualquier forma de intimidación, coacción o 
violencia ilegítima en defensa de ideas políticas de cualquier índole constituye una 
vulneración inaceptable de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, reco-
gidos en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía, en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
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Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió i addició al punt 7

7. Reconoce y agradece la labor desarrollada por todas las asociaciones de víc-
timas del terrorismo, y en especial de la Asociación Catalana de Víctimas de Orga-
nizaciones Terroristas (ACVOT), y se reitera en el apoyo a éstas y en la defensa de 
sus intereses ante las Administraciones Públicas, al tiempo que les anima a seguir 
adelante con su labor asociativa en beneficio de quienes han sufrido y todavía sufren 
las consecuencias del totalitarismo terrorista.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació i refosa dels punts 9 i 10 en un únic punt 

9. Ens refermem en els nostres valors democràtics de cultura del respecte i de 
rebuig a qualsevol forma de violència. Ningú que hagi d’alguna manera implícita o 
explicita justificat, recolzat, o que refusi condemnar el terrorisme o les seves conse-
qüències, pot ser considerat demòcrata, i per tant ha de ser expulsat de les institu-
cions democràtiques.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 12

12. Estudiar la manera d’emmarcar la transmissió de la memòria, dignitat, pa-
timent i solidaritat amb les víctimes del terrorisme en el marc de la cultura general 
de la pau, d’àmplia tradició a Catalunya.

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió modificació del punt 13

13. Establecer, con carácter permanente, colaboración con todas las asociacio-
nes de víctimas del terrorismo, para asegurar y facilitar su actividad asociativa para 
con las víctimas del terrorismo y les garantice el apoyo necesario para el desarrollo 
continuado de sus fines. Este convenio deberá dotarse de los fondos públicos nece-
sarios para asegurar el normal desarrollo de su actividad, con la dignidad, la calidad 
y la permanencia que las víctimas merecen.

Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 14

14. Estudiar la possibilitat de realitzar campanyes de sensibilització en mitjans 
de comunicació per a reforçar la cultura de la pau, enfocant-les en la solidaritat i 
record a les víctimes de terrorisme.

Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 15

15. Estudiar com incloure en els currículums escolars la cultura de la pau i el 
record i respecte a totes les víctimes de la violència, formant i sensibilitzant el nostre 
jovent de les conseqüències concretes d’atemptar contra aquesta cultura de la pau.
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Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 16

16. Perseguir de forma activa, inclosa la via judicial, a tot aquell que d’alguna 
manera justifiqui o avali les tesis del terrorisme i de la violència en general, o que 
atempti contra la dignitat i memòria de les víctimes.

Palau del Parlament, 28 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 35256)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les víctimes del terrorisme (tram. 
302-00086/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició del punt 1

Dedica un recuerdo emocionado y rinde homenaje a todas las personas, sea cual 
sea su condición u origen, que han sido asesinadas, heridas y damnificadas a ma-
nos de miembros de organizaciones terroristas estatales y no estatales durante los 
atentados perpetuados en las décadas precedentes, tanto en Cataluña como en el 
conjunto de España.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 5

Condenar de forma activa cualquier acción violenta que vulnere los principios 
recogidos en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía, en la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició del punt 6

Condena todas las formas de negación del dolor vivido por las víctimas del te-
rrorismo, incluyendo la trivialización, minimización y banalización de los crímenes 
cometidos por los terroristas y por sus colaboradores, en el marco de la libertad de 
expresión.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició del punt 10 bis

Condenar el terrorismo de Estado ejercido durante y después del franquismo. 
Instando a todos los grupos parlamentarios a reconocer a sus víctimas y al Govern 
a desarrollar medidas para su reparación.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, GP 

CatECP
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 35274 I 35514)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet 

i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les víctimes del 
terrorisme (tram. 302-00086/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició de l’apartat 1

1. Dedica un emocionat record i ret homenatge a totes les persones, sigui quina 
sigui la seva condició o origen, que han estat assassinades, ferides o damnificades a 
mans de membres d’organitzacions terroristes, tant a Catalunya como en el conjunto 
de España com a qualsevol indret del món.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat 4

4. Condemna enèrgicament la xenofòbia, el racisme i l’odi contra totes aquelles 
persones que creuen o pensen de forma diferent, substrat sobre el qual es sustenta 
la violència terrorista.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat 6

6. Condemna totes les formes de negació del dolor viscut per les víctimes del ter-
rorisme, incloent la trivialització, minimització i banalització dels crims comesos, 
i a la vegada exigeix una utilització acurada i rigorosa del terme «terrorisme» per 
tal de no incórrer en una instrumentalització partidista i parcial d’aquest concepte.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió a l’apartat 7

7. Reconeix i agraeix la tasca desenvolupada per totes les associacions de vícti-
mes del terrorisme, y en especial de la Asociación Catalana de Víctimas de Orga-
nizaciones Terroristas (ACVOT), en suport a aquestes i en la defensa dels seus inte-
ressos davant les Administracions Públiques, al mateix temps que les anima a seguir 
endavant amb la seva tasca associativa en benefici de qui ha patit i encara pateix les 
conseqüències del totalitarisme terrorista.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió a l’apartat 8

8. Declara la conveniència d’organitzar, con carácter anual el 11 de marzo o el 
laborable más cercano, un homenatge commemoratiu del Dia Europeu de les Vícti-
mes del Terrorisme com a mostra de solidaritat amb totes les víctimes, reforçant així 
el marc institucional de convivència pacífica i democràtica, els valors que defensa 
el nostre ordenament democràtic i la defensa de la dignitat de qui ha patit i pateix 
l’escomesa del terrorisme.
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat 11

11. Trobar la fórmula institucional, en el marc del Decret 270/2016, de 12 de ju-
liol, de la política commemorativa del Govern de la Generalitat i de la Comissió de 
Commemoracions que permeti dignificar i honorar les víctimes del terrorisme.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat 12

12. Continuar treballant per a la creació d’una consciència col·lectiva de rebuig 
als crims terroristes i de solidaritat per a les víctimes, que serveixi per a mantenir la 
memòria, garantir la dignitat i pal·liar, en tot allò que sigui possible, el seu patiment.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat 13

13. Seguir col·laborant amb totes les associacions de víctimes del terrorisme 
recolzant-les per a que puguin assolir la finalitat de donar suport a les víctimes amb 
la dignitat que unes i altres mereixen.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat 14

14. Promoure una campanya de publicitat en els mitjans públics, orientada a ge-
nerar una consciència col·lectiva de rebuig a la violència, al totalitarisme i als crims 
terroristes, i en la que es faci palesa la solidaritat, respecte i record per a totes les 
víctimes del terrorisme.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat. Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «El dret al subministrament 
d’electricitat: obstacles i solucions en el preu, l’accés al servei i la 
garantia de la seva qualitat»
360-00014/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 34806).
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2019.

Al president del Parlament
Benvolgut,
Em plau lliurar-vos l’informe El dret al subministrament d’electricitat: obstacles 

i solucions en el preu, l’accés al servei i la garantia de la seva qualitat. L’informe fa 
una diagnosi de la situació actual a partir d’analitzar el cost de l’energia elèctrica 
basant-se en els tres components que contribueixen en l’import final de la factura 
final, amb un pes relatiu similar: l’energia elèctrica que es consumeix pròpiament, 

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/306656.pdf
https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/306656.pdf
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els peatges d’accés que serveixen per pagar els costos regulats del sistema com ara el 
transport i la distribució de l’energia, però també altres despeses com ara els ajuts a 
la generació renovable o el finançament del dèficit de tarifa i, finalment, els impostos 
que suporta la persona consumidora (com ara l’impost electricitat i IVA).

Pel que fa la fiscalitat, l’informe proposa reduir les càrregues impositives que ja 
no estan justificades, com ara l’impost elèctric, i apropar l’IVA del 21% a un tipus 
reduït, similar al que apliquen els països del nostre entorn. També es proposa treure 
el concepte de lloguer del comptador de la factura.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de setembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 64, aquest informe monogràfic ha d’ésser objecte de debat parla-
mentari.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe, del 
qual us suggereixo la seva culminació en una sessió en la comissió que es consideri 
més oportuna.

Cordialment,

Barcelona, 27 de març de 2019
Rafael Ribó, síndic

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

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Justícia
410-00011/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 34861 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Par-
lament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions 
parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Justícia
Alta: David Cid Colomer
Baixa: Joan Josep Nuet

Palau del Parlament, 27 de març de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 114/XII, sobre les inversions 
en l’àmbit de la salut
290-00096/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 34982 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
Alba Verges i Bosch, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 114/XII, sobre les inversions en l’àmbit de la salut, amb núme-
ro de tramitació 290-00096/12, el control de compliment de la qual correspon a la 
Comissió de Salut.

Barcelona, 29 de març de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: consellera, del Departament de Salut (reg. 34982).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 24.04.2019 al 15.05.2019) del termini que dispo-
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sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
16.05.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2019.

Control del compliment de la Resolució 130/XII, sobre la recuperació 
de la relació bilateral entre la Generalitat i l’Estat i la retirada dels 
recursos presentats pel Govern de l’Estat contra lleis del Parlament
290-00112/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34229 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 168.4 en relació amb l’article 162.3 del Re-

glament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 
130/XII, del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació de la relació bilateral en-
tre la Generalitat i l’Estat i la retirada dels recursos presentats pel Govern de l’Estat 
contra lleis del Parlament. (tram. 290-00112/12), us informo del següent:

Donant compliment a allò disposat en la Resolució i també al que s’estableix en 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el Govern de la Generalitat ha treballat per re-
activar les Comissions paritàries constituïdes amb l’Estat.

Així mateix, i en el marc de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció 
i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat, es va treballar 
fermament per tal de determinar la retirada dels recursos presentats davant el Tri-
bunal Constitucional contra lleis aprovades pel Parlament.

Es va assolir un acord total en relació a la Llei 9/2017, d’universalització de l’as-
sistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut 
i acords parcials en relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents 
per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i la Llei 
4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les per-
sones en risc d’exclusió residencial.

Finalment, el Govern de la Generalitat aplica, com no podia ser d’altra manera, 
la normativa que es manté plenament vigent de les lleis catalanes contra les quals 
s’ha recorregut davant el Tribunal Constitucional.

Barcelona, 21 de març de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 139/XII, sobre el foment de 
les orquestres privades
290-00121/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34753 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 139/XII, sobre 
el foment de les orquestres privades (tram. 290-00121/12), us informo del següent:

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 ac-
tuacions en diversos equipaments.

Des del Departament de Cultura es dona suport als diferents equipaments es-
cènics i musicals participats per l’Administració de la Generalitat i pels ens lo-
cals perquè puguin promoure les seves programacions a través del Sistema Públic 
d’Equipaments Escènics i Musicals (d’ara endavant SPEEM) que fou creat pel De-
cret 48/2009, de 24 de març, del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals 
de Catalunya, posteriorment derogat pel Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema 
Públic d’Equipaments Escènics i Musical de Catalunya.

El Decret 9/2017 classifica els equipaments de l’SPEEM com equipaments E51, 
E32, E23 i E14, tot facilitant la unificació i la coordinació d’esforços entre la Gene-
ralitat i totes les diputacions de Catalunya. L’SPEEM s’ha convertit en el centre or-
denador de les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de les 
arts escèniques i musicals. Aquest sistema es consolida com el nucli articulador dels 
mecanismes de suport públic a aquests equipaments, aconseguint construir un mo-

1.  Els equipaments escènics i musicals nacionals E5 són aquells que compleixen els següents requisits i con-
dicions:

a) Han de ser d’àmbit nacional 

b) Hauran de constituir, per les seves característiques, les capçaleres de l’SPEEM. 

c) Han d’acollir projectes artístics amb un nivell alt d’especialització i excel·lència artística. 

d) Han de disposar d’una direcció artística

e) Han de basar la seva proposta artística majoritàriament en espectacles de gran o mitjà format de producció 
pròpia, coproducció o mitjançant contractes de programació amb altres entitats públiques o privades. 

f) Han de comptar amb la presència de l’Administració de la Generalitat en els seus òrgans de govern. 

2.  Els equipaments escènics i musicals locals multifuncionals E3 han de complir els requisits següents: 

a) Han de ser d’àmbit local i supralocal

b) Poden acollir simultàniament activitats d’exhibició, creació, producció i dinamització comunitària 

c) Han d’estar ubicats en municipis de més de 50.000 habitants o capitals de comarca de més de 15.000 habi-
tants. 

El llistat d’equipaments E3 és el següent: Badalona, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, 
Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Viladecans, Vic, Girona, Figueres, Olot, 
Lleida, Tarragona, Reus i Tortosa.

3.  Els equipaments escènics i musicals locals bàsics E2 han de complir els requisits següents: 

a) Han de ser d’àmbit local 

b) Poden acollir simultàniament activitats d’exhibició, creació, producció i dinamització comunitària. 

c) Han d’estar ubicats en municipis d’entre 15.000 i 50.000 habitants o capitals de comarca d’entre 5.000 i 
15.000 habitants. 

4.  Els altres espais escènics i musicals locals E1 han de complir els requisits següents: 

a) Han de ser espais d’àmbit local. 

b) Han de disposar d’una configuració i dotació escènico-tècnica bàsica que permeti realitzar activitats escèni-
ques i musicals. Poden ubicar-se en equipaments polivalents com centres cívics, centre culturals o altres equi-
paments cívics o associatius. 

c) Han d’estar ubicats en municipis de menys de 15.000 habitants o capitals de comarca de menys de 5.000 ha-
bitants. 
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del estable i sòlid d’ajuts al conjunt de la programació de caire professional, l’àmbit 
adient per tal que les orquestres privades desenvolupin la seva activitat, al llarg del 
territori català.

Addicionalment, l’impuls del Pla Integral de la Música realitzat durant la X Le-
gislatura (2012-2015), i que va néixer amb la voluntat de transcendir legislatures, 
va voler aprofitar l’existència de l’associació Acadèmia Catalana de la Música per 
estrènyer la col·laboració pública i privada en el sector de la música, consolidant-la i 
modificant per aquest motiu els seus estatuts, deixant pas a una nova junta més tèc-
nica. Aquesta Acadèmia té la finalitat d’endreçar el sector de la música d’una mane-
ra coherent, cercant una interlocució més eficaç davant les administracions.

Formen part d’entre d’altres entitats: l’Associació Catalana d’Intèrprets de Mú-
sica Clàssica, l’Associació Catalana d’Orquestres Professionals, l’Orquestra Simfò-
nica del Vallès i el Conservatori del Liceu.

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

Per al 2019, des de l’ICEC s’ha mantingut l’import de 935.000 euros a la línia 
d’ajut a les orquestres prioritàries, atès que no ha estat possible ampliar-lo. Tan-
mateix, es considera òptim per satisfer les necessitats de les orquestres segons la 
seva tipologia: dues de simfòniques, una de cambra, una de contemporània i una de 
música antiga. La previsió és que l’ajut torni a ser de caràcter pluriennal, amb una 
aportació de 935.000 euros per al 2020. Per altra banda, es manté en 40.000 euros 
l’aportació a la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) com a projecte d’es-
pecial interès que contribueix de forma decisiva al desenvolupament de les noves 
fornades de músics orquestrals, mantenint el compromís assumit en un conveni amb 
validesa fins al 2020.

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

La dotació de l’ajut a les formacions estables ha passat de 320.000 euros el 2018 
a 350.000 euros el 2019, per tant, s’ha incrementat l’assignació.

L’ICEC no disposa de cap línia d’ajut específic per a festivals especialitzats en 
música simfònica. Pel que fa a la línia de festivals en la seva modalitat b) de festivals 
d’alt interès cultural (pluriennal), les especialitats en l’àmbit de la música clàssica 
són les següents: música clàssica; música clàssica catalana; música antiga; música 
clàssica contemporània; lied i música de cambra; lírica, música clàssica i dansa.

La modalitat a) s’adreça a festivals organitzats per ajuntaments o ens que en de-
penen, així com els organitzats per empreses o entitats privades amb un finançament 
majoritàriament públic. En aquesta modalitat també es poden acollir festivals de 
música clàssica que incloguin la música simfònica en les seves actuacions.

L’import total de la línia (modalitats a) i b)) és d’1.045.000 euros, amb un incre-
ment respecte als 970.000 euros del 2018. Cal destacar que un dels criteris impor-
tants de valoració dels festivals és la contractació de solistes i formacions catalanes.

Pel que fa la línia de subvencions per a la programació realitzada de música en 
viu, en la qual es poden acollir festivals i programacions que incloguin actuacions 
orquestrals, la dotació prevista al 2019 és de 1.000.000 euros, amb un increment res-
pecte els 800.000 euros del 2018. Com en les altres línies de suport a la programa-
ció, els criteris de valoració estan centrats en la contractació de músics i formacions 
residents a Catalunya.

Una altra línia de finançament a la qual es poden acollir les orquestres és la de 
promoció de la música, que inclou produccions específiques d’un conjunt. La dota-
ció del 2019 es manté en 220.000 euros, igual que el 2018.

Respecte al cicle Òpera a Catalunya, entre el Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya i l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell (AAOS) es va 
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impulsar la idea de portar les òperes a altres poblacions. El cicle d’Òpera a Catalu-
nya és un projecte pioner que serveix per donar suport a la supervivència de l’Or-
questra Simfònica del Vallès i difondre l’òpera i la música simfònica arreu del país. 
Així, milers de persones han descobert el món de la música simfònica i l’òpera a 
través d’aquest projecte cultural. L’objectiu del Cicle és fer arribar l’òpera en viu a 
altres comarques de Catalunya i, per tant, descentralitzar aquesta disciplina artística 
circumscrita històricament a la ciutat de Barcelona i, posteriorment, a Sabadell. El 
Departament de Cultura atorga una subvenció a l’AAOS com a suport per al mante-
niment d’aquest Circuit. Des de l’any 2013, a través de la línia en concurrència, mo-
dalitat c) exhibició d’espectacles d’arts escèniques i música, promoguts per entitats 
privades sense ànim de lucre.

d) Incrementar durant el 2019 la partida corresponent del Departament de Cultura 
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 descen-
tralització de les activitats.

Els ajuts de l’ICEC per als esdeveniments de música ja tenen en compte la terri-
torialització de les activitats en els seus criteris de valoració. A més a més, en el Pla 
estratègic de subvencions dels anys 2019-2021 s’han incorporat indicadors de terri-
tori per tal d’avaluar amb més precisió aquest tema.

Per tal que la música clàssica pugui arribar a tot el territori català, i així contra-
restar la centralització de l’oferta musical a la capital, el Departament atorga anual-
ment ajuts als equipaments E5 que organitzen programació musical, això és: el Li-
ceu, l’Auditori de Barcelona i el Palau de la Música. En concret, el Liceu organitza 
una sèrie d’activitats com ara el Liceu a la Fresca, que té com a objectiu difondre la 
música i l’òpera al major nombre de ciutadans. Es va iniciar l’any 2007 i consisteix 
en la retransmissió, a través d’una pantalla gegant i en fals directe, de l’òpera que 
s’està representant en el propi teatre del Liceu. Una altra de les activitats a desta-
car és el Liceu al Territori, un projecte que permet facilitar que persones d’arreu de 
Catalunya puguin gaudir d’entrades subvencionades al Liceu que alleugerin l’im-
pacte econòmic de traslladar-se a Barcelona. És al mateix temps molt important 
per aquest equipament E5 popularitzar l’òpera oferint a aquests efectes propostes 
artístico-musicals del Cor i l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu a preus populars 
o gratuïts, i concerts dels mateixos a tot el territori català.

En relació amb l’Auditori, el seu departament de Produccions en Gira ofereix 
concerts arreu de la Banda Municipal de Barcelona formada per 60 músics, que toca 
obres clàssiques de diferents èpoques, estils i compositors, l’Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) també té el seu propi programa de gires.

El Palau de la Música, a través de l’Orfeó Català, projecta anualment actuacions 
fora de la ciutat de Barcelona com la que l’any 2016 va celebrar a Terrassa junt amb 
l’Orquestra Simfònica del Vallès, i per altra banda, l’any 2017 va dur a terme un pro-
jecte encaminat a crear vincles i fomentar una relació estreta i fluida amb altres cors 
de Catalunya, convidant una vegada per temporada cors per actuar al Palau, després 
que el propi Orfeó hagi cantat a les poblacions d’origen d’aquests cors.

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

A través de l’SPEEM s’han desenvolupat modalitats de vinculació, com els con-
venis de col·laboració amb els divuit municipis catalans on s’ubiquen els equipa-
ments E3 i també l’equipament E45 que hi ha a Catalunya i que es refereixen a ajuts 
plurianuals. Els convenis es formalitzen d’acord amb les corresponents bases espe-
cífiques que regeixen la concessió de línies de subvencions triennals (2019-2021) a 

5.  E4: són els centres de creació i producció artística i actualment hi ha només el CAET - Centre d’Arts Es-
cèniques de Terrassa.
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aquests equipaments. El treball pluriennal està concebut per donar continuïtat a les 
estructures i per tant, recolza indirectament la contractació de les orquestres. Pel 
que fa a aquestes línies que s’impulsen des del Departament de Cultura i les diputa-
cions per a l’any 2019 el Departament de Cultura té previst destinar-hi 1.904.250,00 
euros (suport global a arts escèniques i música) per 19 equipaments E3, experimen-
tant un increment respecte a l’any anterior on l’ajut va fixar-se en 1.595.000,00 euros 
per 18 equipaments E3.

D’altra banda, l’ICEC manté els ajuts triennals als festivals de música d’alt inte-
rès cultural, per tal de garantir-ne el desenvolupament i l’eficiència.

Quant a l’avançament de les convocatòries, actualment, els ajuts a orquestres 
prioritàries i a formacions estables es troben al Servei Jurídic del Departament de 
Cultura pendents dels corresponents informes jurídics.

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.

També l’SPEEM, ha canalitzat línies de suport genèric a la programació profes-
sional com el Programa.cat. Aquest, permet coordinar els esforços i ajuts entre la 
Generalitat i totes les diputacions, descentralitzant les activitats per tot el territori 
català. És una línia de subvencions en espècie i anual (no només de l’àmbit de la 
música) amb el compromís de finançar una part de la contractació dels espectacles 
professionals que tenen lloc en els E2 i E1, però també es dirigeix en el cas de la 
demarcació de Barcelona als municipis que estiguin adherits al Protocol del Circuit 
de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de la Diputació i, finalment, es dirigeix 
als municipis de menys de 5.000 habitants que no disposen d’equipaments escènics 
i musicals (no integrables a l’SPEEM). Per aquesta raó se’n poden beneficiar molts 
equipaments públics de dimensions petites localitzats a les demarcacions de Llei-
da, Girona o Tarragona. La dotació màxima relativa a la línia de subvencions del 
Programa.cat serà d’1.240.000,00 per a l’any 2019 (suport global a arts escèniques i 
música) una quantitat igual que la de l’any passat.

A més, són compatibles amb les ajudes del Programa.cat la línia de subvencions 
a les activitats complementàries de la programació professional estable de determi-
nats equipaments escènics, que estan orientades sobretot als E1 i E2 i la seva dotació 
pressupostària serà de 150.000,00 euros (suport global a arts escèniques i música) 
com ho va ser l’any 2018. Cal tenir en compte que els equipaments dels municipis 
que reben suport del Programa.cat no seran els equipaments E3 que accedeixen als 
recursos públics a través de conveni propi.

Arrel de tot l’anterior, des del Departament de Cultura anualment es convoquen 
més línies de subvencions que van dirigides als diferents sectors de les arts, com ara 
el musical. En els presents pressupostos del 2019 cal subratllar que s’ha incrementat 
o bé mantingut la dotació pressupostària de les línies per donar compliment, els ob-
jectius del Pla Integral de la Música.

En primer lloc, la línia de subvencions per a la producció municipal i l’exhibició 
en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectables d’arts escèniques i musicals 
sense finalitat lucrativa. Aquesta és una línia de suport que té entre d’altres moda-
litats: l’exhibició d’espectacles en circuits i xarxes de difusió d’arts escèniques i de 
música promoguts per entitats privades sense ànim de lucre, i la seva dotació serà 
d’1.340.000,00 euros (suport global a arts escèniques i música), la mateixa quantitat 
que en els pressupostos del 2018.

Pel que fa a la línia de subvencions per a les activitats dels centres de creació i 
producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipa-
ments de titularitat pública, però amb gestió pública o privada situats a Catalunya, la 
dotació serà aquest 2019 d’1.335.000,00 euros, a diferència dels 1.180.000,00 euros 
destinats l’any 2018 (suport global a arts escèniques i música).
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També existeix una altra línia anual anomenada línia de subvencions per a pro-
jectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escè-
niques, la música i les arts visuals. Respecte de la mateixa, hi ha un increment de 
la dotació del 2019 vers el 2018 ja que s’ha passat dels 545.000 euros, als 600.000 
euros (suport global a arts escèniques i música). Es tracta d’una línia que vol pro-
moure projectes d’activitats que, amb continuïtat durant l’any natural de la concessió 
de la subvenció, donin suport als sectors professionals catalans en els àmbits de les 
arts escèniques, la música i les arts visuals. En concret, aquesta línia de subvencions 
vol promoure el suport a les associacions professionals altament representatives dels 
sectors de les arts escèniques, les arts visuals o la música, i als col·legis professio-
nals, per a projectes d’activitats que tenen com a finalitat la millora professional dels 
seus associats o col·legiats i dels professionals dels sectors esmentats.

Alhora, destacar que el vigent Decret 9/2017 ha introduït la dimensió de xarxa de 
l’SPEEM fomentant d’aquesta manera la cooperació territorial dels equipaments que 
formen el sistema, sent els òrgans col·legiats en què s’organitzen les xarxes de co-
operació les anomenades Taules Territorials. Actualment, s’han constituït tres Tau-
les Territorials corresponents a les províncies de Girona, Lleida i Tarragona i està 
previst que es constitueixin a la província de Barcelona dues Taules: una correspo-
nent als municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona i una altra que englobarà els 
altres municipis de la província.

Per últim, amb la finalitat de promoure els projectes d’investigació i experimen-
tació que representin una aportació de continguts i conceptualització dels llenguat-
ges en l’àmbit de la música, cal dir que des del Departament de Cultura hi ha beques 
per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors 
creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament. L’import anual de ca-
dascuna de les beques serà de 6.000,00 euros, establint-se el nombre de les mateixes 
en la corresponent convocatòria que es publicarà al DOGC. També per recolzar el 
nou talent i creació musicals, existeixen les beques per a la formació i el perfeccio-
nament en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escè-
niques, de la música i del pensament. La dotació màxima creix fins als 126.000,00 
euros a diferència dels 120.000,00 euros de l’any passat.

A més dels ajuts esmentats, recentment, en data 12 de febrer de 2019, en el 
núm. 7808 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es va publicar l’Or-
dre CLT/14/2019, de 31 de gener, per la que es crea el Consell de la Mancomunitat 
Cultural. Aquest té la finalitat de ser un òrgan permanent de cooperació en l’àmbit 
cultural entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les diputacions de 
Catalunya, creat d’acord amb l’article 117 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, règim ju-
rídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, que perme-
trà millorar l’exercici de les competències que té cadascuna de les Administracions 
Públiques esmentades en un àmbit en què comparteixen molts interessos. De fet, 
aquest espai de treball mancomunat rep l’encàrrec de coordinar actuacions entre les 
àrees de cultura i educació, tot preparant el terreny per a implementar actuacions 
conjuntes com el recolzament de programació d’arts escèniques i musicals en horari 
escolar.

Barcelona, 19 de març de 2019
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura



BOPC 303
4 d’abril de 2019

4.50.01. Compliment de resolucions 59 

Control del compliment de la Resolució 140/XII, sobre la igualtat de 
gènere en les polítiques culturals
290-00122/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34754 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 140/XII, sobre la 
igualtat de gènere en les polítiques culturals (tram. 290-00122/12), us informo del 
següent:

Des del Departament de Cultura es treballa de forma transversal i sectorial per 
tal de fomentar la presència de les dones en les polítiques culturals, ja sigui des del 
punt de vista de la gestió i l’intercanvi cultural, de la creació artística o de la recu-
peració de la memòria històrica.

El Departament de Cultura elabora treballs tècnics i estadístics que permeten 
disposar de dades regulars i fiables que facilitin seguir la participació de les dones 
en totes les esferes de l’activitat cultural, des de la creació fins al consum i la parti-
cipació, passant per la producció i la distribució. S’inclou la variable gènere en tota 
la producció estadística incorporant-la en els qüestionaris i presentant els resultats 
anualment:

– Estadística d’estudis de població: la variable sexe és independent amb signifi-
cació per a tots els resultats.

• Estadística de participació cultural: consum i pràctiques culturals en diferents 
àmbits: diaris, revistes, ràdio, televisió i audiovisual, Internet, cinema en sala, mú-
sica, concerts, videojocs i jocs de mòbil, espectacles d’arts escèniques, exposicions, 
lectura i associacionisme.

• Enquesta d’usos lingüístics de la població: conèixer els coneixements lingüís-
tics de les llengües oficials al territori, i d’altres no oficials, així com els usos lin-
güístics en els diversos espais de relació personal.

• Estadística sobre la comunitat signant i usuaris de llengua de signes catalana: 
conèixer la composició i característiques del col·lectiu de persones amb discapacitat 
auditiva i el col·lectiu de persones usuàries d’LSC. L’objectiu general del present es-
tudi és conèixer la realitat sociolingüística de la població adulta (16 anys i més) que 
pateix sordesa i que usa la LSC a Catalunya i estimar dades de la població escolar 
amb aquestes característiques.

• Estadística d’ocupació en el sector cultural: conèixer la relació amb l’activitat 
econòmica de la població, distingint entre població activa, població ocupada, pobla-
ció aturada.

– Estadística sectorial: l’única variable independent amb dades significatives 
desagregades per sexe és la dada sobre personal.

• Estadística de la despesa pública en cultura: per conèixer la despesa en cultura 
de les administracions locals de Catalunya per capítols, els programes pressuposta-
ris, el personal, i també dissenyar i implementar un sistema d’indicadors culturals 
que permeti la comparació amb les dades europees.

• Estadística d’arxius: conèixer el nombre, la tipologia, l’activitat, el personal, el 
pressupost i altres característiques pròpies del sector a Catalunya.

• Estadística del sistema de lectura pública: mesurar el grau de penetració d’a-
quest servei entre els usuaris potencials i, en general, que facilitin la seva avaluació 
com a servei bibliotecari de les biblioteques públiques de Catalunya.
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• Estadística arts visuals: conèixer les galeries d’art que, cada tres anys, s’adreça 
a establiments oberts al públic, d’explotació privada, l’activitat principal del qual és 
l’exposició i el comerç d’obres d’art, i que es dedica també, en major o menor grau, 
als estímuls de la creació i a la promoció de l’art, dels artistes i de la seva creació. 
El nombre d’artistes que exposen a les galeries i de personal apareixen desagrega-
des per sexe.

• Estadística de l’audiovisual: conèixer l’evolució de la seva producció, la des-
pesa i l’ocupació dels seus professionals. L’actuació també preveu el tractament d’ar-
xius administratius que regulen l’activitat del sector i l’explotació d’operacions esta-
dístiques adreçades a la població en aquest àmbit.

• Estadística d’arts escèniques: conèixer el nombre, l’activitat, el pressupost, el 
personal i les característiques dels espectacles exhibits i produïts de les sales i les 
companyies d’arts escèniques a Catalunya.

• Estadística del tercer sector cultural: conèixer la dimensió social i econòmica 
de les associacions que desenvolupen activitats culturals i sense ànim de lucre i que 
no formen part del sector públic. Aquesta operació estadística presenta dades com 
ara el nombre d’entitats, la distribució territorial, la tipologia d’activitats que orga-
nitzen, la participació voluntària i l’ocupació remunerada, la desagregació del per-
sonal per sexe, els equipaments o els pressupostos.

El Departament de Cultura impulsa treballs tècnics d’anàlisis de la variable gè-
nere:

• Desigualtats de gènere en l’ocupació cultural de Catalunya: Informe realitzat 
per Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, presentat el 28 febrer de 2019. Els 
objectius de l’estudi són valorar la percepció que els professionals de la cultura a Ca-
talunya tenen sobre les desigualtat de gènere, el coneixement de les causes, i avançar 
en el disseny de mesures d’intervenció de les administracions públiques com des del 
sector privat per pal·liar les desigualtats de gènere actuals.

• L’ocupació en el sector de la cultura des d’una perspectiva de gènere. Anna Vi-
llarroya Planas, Doctora en Economia del Sector Públic, 2017. Aquest treball recull 
la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere i el sexe en la recopilació d’esta-
dístiques, en els estudis, en l’avaluació de l’impacte, en l’elaboració d’indicadors i 
criteris de referència, així com en la difusió real dels resultats per assolir la igualtat 
real entre dones i homes. Estudi amb l’objectiu de garantir la integració efectiva de 
la transversalitat en la perspectiva de gènere en les estadístiques i els estudis.

• Monogràfic enquesta participació cultural de Catalunya: L’objectiu de l’En-
questa de participació cultural 2016 és conèixer el consum efectiu de productes i 
serveis de caràcter cultural a Catalunya en diferents àmbits: llibres, diaris i revistes, 
música, concerts, espectacles d’arts escèniques, cinema, exposicions, ràdio i tele-
visió, Internet i videojocs; i l’estructura dels interessos del catalans en relació a la 
cultura, les seves pràctiques actives o la llengua en la què es realitzen aquestes pràc-
tiques. Aquest treball presenta els resultats més significatius des de la perspectiva 
dels grups d’edat i del sexe.

– Estadístiques del Departament de Cultura:
• «Presencia de les dones en llocs directius» distingint entre alts càrrecs, even-

tuals, comandaments serveis i subdireccions o assimilats.
• «Clàusules de gènere en contractació, subvencions i altres ajuts», com els pre-

mis i beques, atorgament per sexe, o les commemoracions.
També s’adjunta, en annex, la informació elaborada per l’Institut Català de les 

Dones.

Barcelona, 19 de març de 2019
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 141/XII, sobre el jaciment 
arqueològic de la Cova Gran, de Santa Linya
290-00123/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34755 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 141/XII, sobre 
el jaciment arqueològic de la Cova Gran, de Santa Linya (tram. 290-00123/12), us 
informo del següent:

La Cova Gran de Santa Linya està declarada Bé Cultural d’Interès Nacional en la 
categoria de zona arqueològica des de l’any 2013 (DOGC 6071, 21/02/2013). Efecti-
vament, en l’Acord de Govern no es va incloure cap regulació específica sobre l’es-
calada, doncs els gravats rupestres es van identificar fins la campanya arqueològica 
de l’any 2016. Fins aleshores, aquest espai orogràfic ha estat compartit entre les dues 
activitats: l’escalada i la recerca arqueològica.

La Cova Gran de Santa Linya, no només és un jaciment arqueològic de primer 
ordre que explica la presència humana al nord-est de la Península Ibèrica dels dar-
rers 50.000 anys, sinó que també és un indret de referència mundial per a l’escalada.

Val a dir que des del moment de la descoberta dels gravats, la Direcció General 
del Patrimoni Cultural ha portat a terme diverses reunions amb tots els agents impli-
cats en aquest espai, des de l’Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya, les associa-
cions d’escaladors, els propietaris i el grup de recerca de la UAB que porta a terme 
les intervencions arqueològiques, per tal de buscar una solució òptima per a tothom.

Les mesures que es proposen combinen la protecció i conservació de les restes 
arqueològiques i els gravats rupestres amb el desenvolupament de la pràctica espor-
tiva de l’escalada, es tracta d’un espai compartit que cal gestionar respectant els dos 
interessos.

La Direcció General preveu la modificació de l’Acord de Govern publicada el 
21/02/2013. En aquesta modificació s’inclouran els criteris específics d’actuació dins 
la zona delimitada com a BCIN, i es regularà l’activitat de l’escalada a la cova, prin-
cipalment en la zona on es localitzen els gravats.

Per a poder proposar una mesura preventiva adequada, la Direcció General ha 
realitzat un aixecament topogràfic nou de la cova per a georeferenciar la ubicació  
dels gravats i conèixer quines vies d’escalada poden afectar la conservació òptima dels  
gravats.

Pel que fa a la protecció física dels gravats, s’ha encarregat un Avant-projec-
te de protecció dels gravats de la cova Gran de Santa Linya, en el que es propo-
sa la protecció física dels espais on hi ha els gravats de manera individual, però 
de manera que alhora que queden protegits físicament també se’n permeti la cor-
recta contemplació, acompanyats de plafons explicatius. Per a l’execució d’aquest 
avant-projecte hi ha un pressupost inicial de 7.828,70 € que aniria a càrrec de la 
partida pressupostària destinada a la consolidació i adequació de pintures rupestres 
(D/610000100/4430). També està prevista la continuació de l’estudi de les parets de 
la cova per comprovar si hi poden haver més gravats.

En relació amb l’escalada, a partir de l’estudi topogràfic de la cova i de les vies 
d’escalada, i de manera paral·lela a la modificació de l’expedient, s’impedirà l’escala-
da a les zones on hi ha els gravats rupestres, amb la retirada de les vies que se situen 
en la trajectòria dels gravats, i es mantindrà la seva pràctica a la resta. S’instal·laran 
cartells amb indicacions de bones pràctiques de comportament a la cova. Per po-
tenciar la col·laboració sobre la protecció del patrimoni, continuaran les converses 
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de conscienciació amb associacions d’escaladors i se n’obriran de noves amb la Fe-
deració d’Entitats Excursionistes de Catalunya (Federació Catalana d’Alpinisme i 
Escalada).

Finalment, pel que fa a la potenciació de l’interès per a l’educació i la conscien-
ciació en els valors patrimonials, ja s’estan realitzant diverses actuacions en aquest 
sentit. Actualment, la Cova Gran de Santa Linya és visitable en accés lliure i hi ha 
instal·lat un plafó explicatiu.

L’Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya, mitjançant el Centre de Dinamit-
zació del Patrimoni Històric, Natural i Rural de Tartareu (inclòs a la xarxa Dino-
saures dels Pirineus), està treballant en xarxa amb altres centres per programar visi-
tes guiades d’escolars a la cova. El públic en general pot fer visites guiades a càrrec 
d’una arqueòloga contractada per l’Ajuntament, visites que es concerten mitjançant 
telèfon i la pàgina web de l’Ajuntament. Aquesta arqueòloga forma part de l’equip 
de recerca de la Cova Gran, que és el mateix equip que treballa a la Roca dels Bous.

Així mateix, l’Ajuntament ha manifestat l’existència de contactes per desenvo-
lupar estratègies de transferència del coneixement en la línia del que s’està duent a 
terme a Camarasa. Durant l’època d’excavacions es fan Jornades de Portes Obertes 
al jaciment per explicar els resultats dels treballs. L’Ajuntament també té una sala 
d’exposicions a Santa Linya, amb plafons explicatius sobre la cova, i es mantenen 
converses amb el Departament de Cultura per poder exposar rèpliques d’objectes 
trobats a la cova, que ajudarien a la divulgació del coneixement.

Totes les actuacions estan previstes que s’executin durant el 2019.

Barcelona, 18 de març de 2019
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura

Control del compliment de la Resolució 142/XII, sobre el fons de 
l’editorial Anagrama
290-00124/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34756 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 142/XII, sobre el 
fons de l’editorial Anagrama (tram. 290-00124/12), us informo del següent:

La consellera de Cultura, Laura Borràs, i la directora de la Biblioteca de Cata-
lunya, Eugènia Serra, es van reunir al Palau de la Generalitat amb Jorge Herralde, 
editor i Silvia Sesé, directora editorial d’Anagrama el 4 de desembre de 2018.

– Es va exposar per part del Departament el compromís ferm cap a la recollida, 
conservació i difusió del patrimoni editorial de Catalunya, i concretament l’interès 
inequívoc d’incorporar el Fons Anagrama a aquesta iniciativa.

– Es van explicar també les accions realitzades els darrers anys en el marc de 
la iniciativa de la Biblioteca de Catalunya del Departament de Cultura, Patrimoni 
d’Editors i Editats de Catalunya tant pel que fa a recollida i tractament de fons, di-
fusió i creació del portal Patrimoni d’Editors i Editats de Catalunya (http://www.
bnc.cat/Editors-i-Editats-de-Catalunya).

– Jorge Herralde fa explícit que no té cap decisió pressa respecte al seu fons i 
que, en qualsevol cas, serà una decisió a prendre més aviat a llarg termini.



BOPC 303
4 d’abril de 2019

4.50.01. Compliment de resolucions 63 

La directora de la Biblioteca de Catalunya, Eugènia Serra, lliura el 7 de gener de 
2019 a Silvia Sesé, directora editorial d’Anagrama un dossier informatiu –per correu 
electrònic– que inclou:

– Dades de creixement de continguts del portal Patrimoni d’Editors i Editats de 
Catalunya

– Dades de consultes del portal Patrimoni d’Editors i Editats de Catalunya
– Dades d’impacte d’ús dels fons editorials que es troben a la Biblioteca de Ca-

talunya
– Accions de difusió realitzades de caràcter divulgatiu, adreçades als mitjans i 

dutes a termes en entorns professionals.
El mes de febrer d’enguany, a partir d’una invitació escrita adreçada per Eugènia 

Serra a Silvia Sesé, es troba pendent d’agendar una visita de Jorge Herralde, editor i 
Silvia Sesé, directora editorial d’Anagrama, a la Biblioteca de Catalunya, per conèi-
xer el tractament, catalogació, i preservació dels fons editorials; visitar les instal·la-
cions i conèixer els equips tècnics vinculats amb la gestió de fons editorials.

Barcelona, 18 de març de 2019
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura

Control del compliment de la Resolució 145/XII, sobre el 
desplegament de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
290-00127/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34572 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 145/XII del Parlament de Catalu-
nya, sobre el desplegament de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia 
i la transfòbia.

La Direcció General d’Igualtat, competent per desplegar la Llei 11/2014, està 
fent efectiu el desplegament de l’esmentada Llei. Aquest desplegament cal que si-
gui viu i actiu per tal de poder donar resposta a la diversitat per orientació sexual, 
a la diversitat d’identitat de gènere i a la d’expressió de gènere que està en constant 
canvi i evolució. Actualment, s’està desplegant de manera transversal i en xarxa per 
arribar a tot el territori de Catalunya i poder atendre millor les necessitats concretes 
de cada territori. El treball en xarxa es fa amb els diferents departaments de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya, amb les administracions catalanes, els 
agents socials i empresarials, les entitats implicades... i des de tots els àmbit per fer 
real i efectiva la garantia dels drets de les persones LGBTI. Per poder-ho dur a terme 
existeix partida pressupostària a aquests efectes.

Sobre el grup de treball entre la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 
(PG-ME) i l’Observatori contra l’Homofòbia (OCH) també hi participen altres enti-
tats LGTBI com són: Chrysalis Catalunya, Fundació Enllaç, Famílies LGTBI (FLG) 
i ACATHI. Aquest grup de treball té com a objectiu fer el seguiment d’incidències 
motivades per LGTBI-fòbia que es produeixin a Catalunya.

El 19 de febrer de 2019 es va celebrar una reunió en el Complex Central de la 
PG-ME en la qual hi van participar representants de l’Observatori Contra l’Homo-



BOPC 303
4 d’abril de 2019

4.50.01. Compliment de resolucions 64

fòbia i de les entitats esmentades: Fundació Enllaç, Famílies LGTBI, Chrysallis 
Associació de famílies de menors Transsexuals i ACATHI Migració refugi i diver-
sitats LGTBIQ+.

En aquesta reunió es va tractar, entre altres assumptes, la proposta de funcio-
nament de la Taula de coordinació entre la PG-ME i les Entitats LGTBI, es van 
exposar les dades relacionades amb delictes d’odi de l’any 2018 i es va establir un 
calendari de les properes reunions. Les dates acordades en el marc d’aquest grup 
de treball, per a l’any en curs i principis de l’any vinent són: 18 de juny de 2019, 15 
d’octubre de 2019 i 20 de gener de 2020.

Com ja saben, des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies realit-
zem campanyes informatives i de sensibilització per donar a conèixer la discrimina-
ció que pateix el col·lectiu LGBTI i denunciar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
No tindríem cap inconvenient en fer una campanyes específiques, en aquest cas, re-
ferides a la prevenció de la bifòbia si disposéssim de més pressupost.

Finalment, d’acord amb l’establert a l’article 2 apartat 1.m de la Llei 12/2009, del 
10 de juliol, d’educació, la coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre 
homes i dones, són principis generals que regeixen el nostre sistema educatiu, per 
aquest motiu, des del Departament d’Educació s’està treballant per fer visible en el 
currículum de totes les etapes educatives la perspectiva de gènere, les relacions afec-
tives sexuals, la diversitat familiar i la no discriminació. La coeducació proporciona 
tant a l’alumnat, com al professorat i a tota la comunitat educativa, estratègies que 
poden modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a 
cada gènere, esdevenint veritables agents de transformació.

Barcelona, 7 de març de 2019
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 146/XII, sobre les persones 
refugiades LGBTI
290-00128/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34573 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 145/XII del Parlament de Catalu-
nya, sobre les persones refugiades LGBTI.

D’entrada, cal fer palès que totes les persones LGBTI reben atenció integral in-
dependentment de la seva condició de refugiades. La Direcció General d’Igualtat  
en base al desplegament de la llei 11/2014, del 10 d’octubre ha constituït una xarxa  
de Serveis d’Atenció Integral a les persones LGBTI. En aquests moment, hi ha més de  
70 Serveis d’Atenció Integrals a les persones LGBTI distribuïts en tot el territori 
de Catalunya, que formen part de la xarxa (es tracta de Serveis d’Atenció Integral 
Territorials, Comarcals i Locals). Els Serveis d’Atenció Integral es creen amb l’ob-
jectiu d’atendre a les persones que pateixen, hagin patit o estiguin en risc de patir 
discriminació o violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’ex-
pressió de gènere, amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i 
coordinades a les necessitats d’aquestes persones.

Així mateix, des de la Direcció General d’Igualtat s’atorguen subvencions a en-
titats sense ànim de lucre que entre els seus objectius socials hi sigui l’atenció a les 
persones refugiades entre elles, a persones LGBTI.
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De la mateixa manera, el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades no 
realitza un tractament específic sobre les persones refugiades LGBTI. D’acord amb 
es va acordar amb l’Associació Catalana per la Integració d’Homosexuals, Bisexuals 
i Transsexuals Immigrants (ACATHI) el tractament d’aquest col·lectiu es realitza a 
través d’una mirada transversal en tots els grups de Treball del Comitè garantint la 
presència d’ACATHI en tots ells (acollida, sensibilització, persones grans, ocupabi-
litat...)

A banda, en el marc de la convocatòria de subvencions general del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies (COSPE) corresponent a l’anualitat 2018, indi-
car que ACATHI ha rebut finançament per al desenvolupament del projecte: Ponts 
d’inclusió: un pont cap a l’esperança, la seguretat, la llibertat i la integritat de les 
persones refugiades i migrants (línia D12)

Aquesta activitat fomenta l’accés normalitzat de les persones migrades i sol·lici-
tant de protecció internacional (refugi) als serveis i recursos públic i les entitats pri-
oritzant l’atenció especialitzada en les necessitats que les persones identifiquen. En 
aquest sentit, persegueix les finalitats:

1. Buscar alternatives per cobrir les necessitats bàsiques i abordar factors que 
poden discriminar les persones migrants i sol·licitants de protecció internacional 
LGTB (rebuig social, pobresa, situació jurídica, etc.),

2. Proporcionar informació en l’idioma adequat i adaptat al context cultural de 
la comunitat destinatària,

3. Vincular les intervencions a altres associacions, entitats i administracions pú-
bliques. Les persones migrants i sol·licitants de protecció internacional LGTB parti-
cipen en el disseny, execució i avaluació d’aquestes intervencions.

4. Facilitar i incrementar, de forma real, l’accés de les persones migrants i sol-
licitants de protecció internacional LGTB en els serveis de prevenció, assistència i 
tractament del VIH / sida.

A l’empara d’aquesta activitat subvencionada s’han atès 202 persones.
Pel que fa als recursos destinats a cobrir les necessitats bàsiques de les persones 

LGBTI refugiades, utilitzarem els que ens permeti la situació de pròrroga pressu-
postària i el que disposi la Secretaria d’Igualtat Migracions i Ciutadania.

Pel que fa al desplegament de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre fem remissió al 
que ja vam contestar a l’informe de control del compliment de la Resolució 145/XII  
del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament de la Llei 11/2014, per a garan-
tir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Seguidament, es detalla la seqüència dels fets que fan referència a la reclamació 
feta per la Generalitat de Catalunya a l’Estat sobre el traspàs de competències en 
acollida i integració de persones demandants i beneficiàries de protecció interna-
cional.

1. El passat dies 7 de novembre de 2018, a petició de la Generalitat, es va rea-
litzat una reunió a Madrid amb la Secretaria d’Estat de Migracions, Sra. Consuelo 
Rumí, i de la directora general d’Integració i Atenció Humanitària, Sra. Estrella 
Rodríguez, on es va acordar:

a) Donar compliment a les sentències dels tribunals (jurisprudència consolida-
da) i concretament a la darrera interlocutòria del Tribunal Suprem de 20 de setem-
bre de 2018 que declara la inadmissió a tràmit del recurs de cassació interposat per 
l’advocacia de l’estat contra la sentència del TS de Justícia de Madrid de 19 de gener 
de 2018 que declara nul·la la resolució de 20 d’abril de 2016 de la Direcció General 
d’Integració de Migracions «[...] condenando a la administración demandada (estat) 
a estar y a pasar por ello y a que por la misma se lleven a cabo todas las actuacions 
de orden material y económico encaminadas a que, por la recurrente (Generalitat), 
se pueda proceder a convocar y gestionar las subvenciones que son objeto de la re-
solución recurrida [...]»
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b) Designar els representants de la Generalitat i de l’Estat del grup de treball que 
calia constituir per concretar el traspàs de les competències reconegudes a la Gene-
ralitat pels tribunals.

2. La Generalitat va designar els seus representants l’endemà, dia 8 de novembre.
3. Amb data 1 de febrer de 2019 el Secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania 

va escriure al ministeri reclamant resposta a l’anterior escrit i proposant els següents 
temes a tractar:

a) Calendari del grup de treball
b) Metodologia del càlcul de la transferència de recursos materials i econòmics
c) Determinació de l’instrument jurídic per formalitzar l’acord i el seu contingut 

essencial
d) Nombre de places o percentatge de places de demandants i beneficiaris de 

protecció internacional que acollirà la Generalitat
e) Mecanismes de coordinació
4. El Ministeri va convocar el dia 15 reunió amb totes les CCAA, en la que va 

comunicar al conjunt de CCAA que ja eren competents en matèria d’acollida de per-
sones demandants i beneficiàries de protecció internacional arrel de les sentències 
que reconeixien aquesta competència a la Generalitat i proposant la posta en marxa 
de diferents grups de treball per fer efectives aquestes transferències.

5. El Ministeri va tornar a convocar a totes les CCAA el dia 21 de febrer amb el 
següent ordre del dia:

a) «– Resumen de la situación actual y funcionamiento del Sistema de Acogida 
e Integración

b) – Determinación de los objetivos del Grupo de Trabajo. Propuesta:
• Fijación de los ejes del nuevo modelo en cuanto a la distribución competencial
• Elaboración de una propuesta de distribución equitativa de solicitantes y bene-

ficiarios de protección internacional entre Comunidades Autónomas
• Explorar nuevas fórmulas de participación ciudadana en los ámbitos de la aco-

gida e integración de las personas refugiadas
c) Fijar prioridades y fechas para la 2ª reunión del grupo de trabajo
d) Ruegos y preguntas.»
6. Amb independència de l’evolució d’aquest procés la Generalitat ha seguit in-

terposant recurs contenciós-administratiu davant del TSJM contra la Resolución de 
25 de julio de 2018, de la Dirección General de Integración y Atención Humanitaria, 
por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de programas de interés ge-
neral en materia de extranjería, destinadas a favorecer la convivencia y la cohesión 
social cofinanciadas por fondos de la Unión Europea i interposarà nou recurs con-
tra la corresponent Resolució del 2019 quan surti publicada si, prèviament, no s’ha 
procedit al traspàs efectiu de la competència.

Barcelona, 7 de març de 2019
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies



BOPC 303
4 d’abril de 2019

4.50.01. Compliment de resolucions 67 

Control del compliment de la Resolució 157/XII, sobre l’exempció del 
pagament de peatges per a les persones amb discapacitat
290-00137/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34863 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 157/XII, sobre 
l’exempció del pagament de peatges per a les persones amb discapacitat (tram. 290-
00137/12), us informo del següent:

S’ha establert la comunicació adequada amb les diferents concessionàries perquè 
puguin adoptar les mesures escaients dins de la seva política comercial o, en el seu 
cas, tot considerant en cada cas les característiques de cadascun dels descomptes 
vigents.

Amb tot, la dificultat principal és determinar el sistema adequat per a la seva 
implantació, prèvia modificació, en el seu cas, dels contractes concessionals, ja que 
és pràcticament impossible contrastar si qui utilitza el vial és la persona amb disca-
pacitat o qualsevol altra.

Barcelona, 26 de març de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 158/XII, sobre les mesures 
de senyalització i protecció de passos a nivell i els acords per a 
eliminar-los
290-00138/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34373 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 158/XII, sobre les 
mesures de senyalització i protecció de passos a nivell i els acords per a eliminar-los 
(tram. 290-00138/12), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Territori 
i Sostenibilitat dona compliment als requeriments de seguretat exigibles a tots els 
passos a nivell d’FGC, d’acord amb els nivells de protecció normativament vigents, 
com no pot ser d’una altra manera.

Addicionalment, l’any 2019 ha incorporat sistemes informatius telemàtics a tots 
els passos a nivell de la línia Lleida - La Pobla de Segur per detectar o dissuadir 
possibles infraccions. Així mateix, s’han mantingut contactes amb els ajuntaments 
implicats per presentar propostes de supressió dels passos a nivell i establir acords.

A més, es participa activament en l’impuls d’actuacions per a la supressió de pas-
sos a nivell, en compliment del que estableix el marc normatiu vigent i d’acord amb 
el marc competencial.

A tal efecte, es mantenen reunions de seguiment i coordinació amb l’administració 
de l’Estat i administracions municipals, com és el cas dels projectes de supressió dels 
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passos a nivell de Sant Feliu de Llobregat i Montcada i Reixac, en desplegament dels 
acords vigents.

Així mateix, es col·labora amb l’Adif per a l’establiment d’acords de col·labora-
ció per a l’impuls d’actuacions de supressió de passos a nivell on hi ha concurrèn-
cia d’infraestructures de cadascuna d’aquestes administracions. L’últim cas ha estat 
l’acord assolit amb l’Adif i l’Ajuntament de Flaçà per a la supressió del pas a nivell 
existent al nucli urbà de Flaçà i substitució per passos a diferent nivell, el qual en el 
moment actual resta pendent de finalitzar la seva tramitació per part del Govern de 
l’Estat, com a pas previ per a la seva subscripció.

També, a les diferents reunions de coordinació i seguiment que el Govern de la 
Generalitat de Catalunya manté amb el Govern de l’Estat, s’ha requerit el compli-
ment dels compromisos adquirits i acords subscrits per a la supressió de passos a 
nivell, com és el cas de les actuacions d’integració urbana de Sant Feliu de Llobregat 
i Montcada i Reixac, o la supressió dels passos a nivell de la línia R3.

Barcelona, 21 de març de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 160/XII, sobre l’ampliació de 
les bonificacions de l’autopista AP-2 al tram entre Lleida i les Borges 
Blanques i entre Lleida i Tarragona i sobre la no renovació de la 
concessió el 2021
290-00140/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34191 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 160/XII, sobre 
l’ampliació de les bonificacions de l’autopista AP-2 al tram entre Lleida i les Borges 
Blanques i entre Lleida i Tarragona i sobre la no renovació de la concessió el 2021 
(tram. 290-00140/12), us informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha proposat al Ministeri de Foment 
l’ampliació de l’actual bonificació en el peatge per als vehicles pensants-2 al tram 
entre Lleida, Soses i les Borges Blanques, reiterant així la petició que en el seu mo-
ment es va formular amb ocasió de la tramitació inicial i aprovació del Reial Decret 
1110/2018, de 31 d’agost. En aquest moments, el MIFO ha informat que estan estu-
diant la seva viabilitat tècnica i econòmica.

Pel que fa a la no renovació de la concessió i el peatge de l’autopista AP-2 entre 
Lleida i Tarragona, aquesta decisió ja ha estat manifestada públicament pel Govern 
de l’Estat, posició compartida també pel Govern de la Generalitat. En aquest sentit, 
la posició de la Generalitat de Catalunya està en coherència amb el nou model pro-
posat que és objecte d’un Grup de Treball creat pel Departament de Territori i Sos-
tenibilitat a instàncies del Parlament de Catalunya (Resolució 137/XII).

Barcelona, 20 de març de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 161/XII, sobre el sistema 
costaner i la desclassificació de sòl urbanitzable
290-00141/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34192 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 161/XII, sobre el 
sistema costaner i la desclassificació de sòl urbanitzable (tram. 290-00141/12), us 
informo del següent:

Per tal de facilitar la redacció del Pla director urbanístic de revisió dels sòls no 
sostenibles del litoral gironí, en data 17 de gener de 2019 la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona va acordar assumir la Memòria justificativa de suspensió 
potestativa de tramitacions i llicències en la franja de 500m des del Domini Públic, 
del Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, que 
abasta els municipis següents: Portbou, Colera, Llançà, Port de la Selva, Cadaqués, 
Roses, Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador, l’Escala, Torroella de Montgrí, 
Pals, Begur, Palafrugell, Mont-ras, Palamós, Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja 
d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar i 
Blanes.

En aquest sentit, a l’empara de l’article 73.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
es suspenen amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma, la tramitació de 
plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanitza-
ció, així com també es suspèn l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació 
o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial.

Posteriorment, en sessió de 13 de febrer de 2019, la Comissió Territorial d’Urba-
nisme de Girona ha acordat assumir el document d’objectius, propòsits i avanç del 
Pla director urbanístic dels sòls no sostenibles del litoral gironí.

El Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, 
redactat per la Subdirecció General d’Estratègies Territorials i de Coneixement de 
la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori té per objecte la revisió dels sòls no desenvo-
lupats del litoral gironí en base a criteris territorials, urbanístics, de paisatge i sec-
torials de sostenibilitat.

El seu àmbit d’actuació abasta els 22 municipis del litoral gironí. De l’Alt Empor-
dà: Portbou, Colera, Llançà, Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Castelló d’Empúri-
es, Sant Pere Pescador i L’escala; del Baix Empordà: Torroella de Montgrí, Pals, Be-
gur, Palafrugell, Mont-ras, Palamós, Calonge i Sant Antoni, Castell - Platja d’Aro, 
Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro; de la Selva: Tossa de Mar, Lloret de 
Mar i Blanes.

Barcelona, 21 de març de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 164/XII, sobre el millorament 
de la gestió de les poblacions de cigonyes
290-00144/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34374 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 164/XII, sobre 
el millorament de la gestió de les poblacions de cigonyes (tram. 290-00144/12), us 
informo del següent:

A Catalunya, la cigonya ha passat en poc temps d’estar en perill d’extinció, a dis-
posar d’una important població nidificant, propera a les 1.000 parelles.

L’àrea de distribució d’aquesta espècie protegida a Catalunya està, però, concre-
ta i localitzada. És freqüent en algunes comarques de la Depressió Central (Segrià, 
Noguera, Pla d’Urgell i Urgell), és més escassa en d’altres (Garrigues, Alt i Baix 
Empordà i Ribera d’Ebre) i pràcticament inexistent a la resta de comarques catala-
nes, on és un ocell de pas que únicament s’observa de forma esporàdica.

Pel que fa a la reproducció, aquesta espècie construeix un niu voluminós, fet de 
branques, herbes i materials diversos. Aquests nius solen situar-se majoritàriament 
en els punts més enlairats de poblacions, zones urbanes o edificacions aïllades, és a 
dir, en edificis sobresortints (campanars, torres, sitges...) lligats a l’activitat humana; 
però també, de forma creixent, com es veurà, en d’altres plataformes.

Els protocols d’actuació, pel que fa a la nidificació en edificis, s’han volgut cen-
trar, fonamentalment, en actuacions de revisió, neteja i manteniment dels nius. 
Aquestes tasques es realitzen en el període comprès entre l’1 de setembre i el 15 de 
febrer, moment en el que no s’interfereix en la reproducció d’aquesta espècie pro-
tegida.

Així mateix, s’inspeccionen tots aquells llocs on hi ha una sol·licitud expressa 
de la propietat, ja sigui d’edificis, torres, antenes de telecomunicacions, etc. on hi 
ha reclamacions específiques o bé on es detecten incidències que poden suposar un 
perill o una emergència. En aquests casos es pot arribar a autoritzar la retirada del 
niu amb condicions, qüestió que haurà de realitzar-se, preferentment, fora del perío-
de de nidificació, sempre i quan no existeixi un perill o una urgència manifesta que 
obligui a actuar d’immediat.

En aquells edificis, torres o antenes de telecomunicacions on, prèvia inspecció 
i informe tècnic, s’autoritza la retirada de nius, aquest permís queda condicionat a 
l’adequació d’una ubicació de nidificació alternativa, sovint en un arbre proper, i a la 
instal·lació d’elements dissuasius, efectius i innocus per a les cigonyes, al lloc on s’ha 
retirat el niu. Aquestes condicions persegueixen evitar que les cigonyes tornin a niar 
al mateix emplaçament i trobin un lloc adient en les proximitats, amb la qual cosa 
s’eviten posteriors incidències i/o reiteracions en la nidificació.

La nidificació en arbres de gran port, que era fins fa poc un fet esporàdic i inu-
sual, s’ha convertit en un dels emplaçaments de nidificació més utilitzats per les ci-
gonyes a les Terres de Ponent. Aquest canvi d’ubicació per a la nidificació s’ha anat 
incrementant en els darrers anys, gràcies a les campanyes específiques realitzades 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat, dirigides específicament a disminuir la 
incidència sobre edificis públics i monuments.

Aquestes campanyes han consistit en la construcció de plataformes específiques 
en arbres de ribera (xops, àlbers, salzes, entre d’altres), que permetin una base sòlida 
per situar un niu voluminós i de gran diàmetre com és el de les cigonyes. Les plata-
formes es col·loquen en les creueres d’arbres prèviament escollits per la seva forma, 
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situació i condicions i es fixen adequadament al tronc. Posteriorment s’afegeixen 
una sèrie de branques, al damunt de la plataforma, com si es tractés d’un inici de 
niu, amb la intenció que actuïn com a reclam per a les cigonyes.

Com es pot veure al quadre adjunt, amb aquestes actuacions s’ha afavorit un 
important canvi en la tendència de les cigonyes a l’hora de triar l’emplaçament dels 
seus nius, essent en l’actualitat els arbres de gran port l’emplaçament més utilitzat 
–403 nius–, seguit dels edificis –262 nius.

Cens cigonya a Lleida - Any 2018

Comarca Situació
Nius 

ocupats
Nius 

amb èxit
Nius 

fracàs
Nº Polls 

volats

Torre 
artificial

Torre 
elèctrica Grua Arbre Edifici Altres Nº Nº Nº Nº

Pla d’Urgell 7 13 15 9 16 0 60 50 8 76

Urgell 0 1 9 1 10 10 31 29 2 32

Les Garrigues 3 0 0 2 2 2 9 9 0 18

Noguera 3 1 15 2 73 20 114 110 2 37

Segrià 15 12 6 42 161 16 252 236

Pallars Jussà 1 1 1 0 2

Total comarques 28 27 45 56 262 49 467 199 12 401

Riu 0 0 0 347 0 0 342 0 0 0

Total comarques i riu 28 27 45 403 262 49 809 199 12 401

Pel que fa al control dels abocadors, les mesures habituals que es prenen en els 
dipòsits controlats són mantenir zones obertes el més petites possibles així com co-
brir ràpidament les zones d’explotació. A més, s’ha fet un esforç per incorporar al 
disseny de les teulades, elements de dissuasió per a impedir que les aus s’hi posin.

Barcelona, 18 de març de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 165/XII, sobre el patrimoni 
cultural i paisatgístic de la Segarra
290-00145/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34193 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 165/XII, sobre el 
patrimoni cultural i paisatgístic de la Segarra (tram. 290-00145/12), us informo del 
següent:

Pel que fa al punt a), el Departament de Territori i Sostenibilitat està a disposició 
de tots els ajuntaments, entitats, etc. per mantenir reunions d’aquells temes que els 
afectin, com no pot ser d’altra manera.
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Quant al punt b), des del punt de vista competencial del Departament de Territori 
i Sostenibilitat, existeixen dos instruments (territorial i paisatgístic) que vetllen per 
la preservació del patrimoni, així com per l’adequada integració de les actuacions i 
activitats en el sòl rústic. Les recomanacions, criteris i normativa que hi són vessats 
proveeixen el marc idoni per a la protecció del territori, que en qualsevol cas s’ha 
de substanciar en el moment del control tècnic i administratiu de la concessió de les 
llicències urbanístiques i d’activitats.

En aquest context, podem detallar els instruments següents:
a) El Catàleg de paisatge de Ponent
L’àmbit es troba dins la unitat de paisatge Costers de Segarra. A escala territorial 

(1:50.000), el Catàleg reconeix el valor històric i identitari del castell d’Alta-riba i 
del convent de Sant Ramon. El castell de Malacara tot i que no s’esmenta, té valor 
històric i identitari. El Catàleg assenyala també el valor estètic del mosaic agrícola 
i forestal de l’àmbit on se situen (patró agroforestal del riu Sió) com també el valor 
històric dels murs de pedra seca.

El Catàleg elabora uns Objectius de qualitat paisatgística per a la unitat Costers 
de Segarra:

– OQP7.2 «Un patrimoni històric ben conservat que faciliti la coneixença del 
paisatge dels Costers de la Segarra mitjançant la promoció dels elements signifi-
catius (ciutat de Cervera, Montfalcó Murallat, castells i torres de guaita, camí de 
Sant Jaume, jaciments arqueològics de Sant Antolí i Sant Guim i santuari de Sant 
Ramon.)”. Com a accions es proposa “Elaborar un inventari de les construccions 
defensives i elements relacionats...”; “Establir un protocol de rehabilitació [...] cons-
truccions defensives [...] que sigui d’aplicació en aquelles accions finançades per 
administracions; “Elaborar, per part de les administracions competents, un pla de 
promoció i una estratègia de valorització integral [...] vinculat a les construccions 
defensives”; “Crear i senyalitzar itineraris rodats i de senderisme per a la descober-
ta i promoció del paisatge de les construccions defensives i incloure els principals 
miradors de l’àmbit”; “Elaborar programes d’educació i sensibilització del paisatge 
de les construccions defensives [...]».

– OQP7.4 «Uns paisatges agraris de fons de vall ben conservats i que mantin-
guin el mosaic característic de camps de conreu i petites bosquines». Les tres valls 
principals que formen aquesta unitat, Ondara, Cercavins i Sió, presenten un mosaic 
agroforestal molt característic. La proliferació de noves infraestructures pot afectar 
a la perspectiva paisatgística d’aquestes valls que ara com ara, presenten un aspecte 
visual molt plàstic atesa la gran intervisibilitat de la unitat.» En aquest sentit, el Ca-
tàleg estableix protegir el mosaic agrícola i forestal que es disposa seguint els cursos 
dels rius Ondara, Sió i Cercavins.

b) El Pla territorial parcial de les Terres de Lleida
L’àmbit està adscrit al sistema d’espais oberts, i es troba qualificat de sòl de pro-

tecció preventiva.
Quant a l’articulat del Pla, podem destacar els articles següents:
– Article 1.4. Finalitat del Pla. En el subapartat número 6 s’estableix com a fina-

litat el «protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori».
– Article 2.12. L’ordenació del sòl no urbanitzable en el planejament urbanís-

tic. En el subapartat segon, es menciona que «sense perjudici de les consideracions 
específiques derivades de les característiques del municipi, les zones i les mesures 
de protecció en sòl no urbanitzable tenen entre els seus objectius facilitar la gestió 
orientada a la preservació dels següents valors i funcions:

• c) Valors paisatgístics i patrimonials
- Àrees d’interès paisatgístic a preservar, a restaurar i a crear
- Àrees amb gran visibilitat
- Entorns d’elements culturals (històrics, arqueològics, identitaris...)»
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– Article 2.13. Consideració dels béns culturals d’interès nacional i local. El 
subapartat primer constata que el Pla cartografia l’inventari dels béns culturals d’in-
terès nacional i local de les Terres de Lleida. En el subapartat segon, es cita el se-
güent: «Les actuacions en sòl no urbanitzable que s’autoritzin a l’empara de l’article 
47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005), situades a l’en-
torn visual dels edificis o elements patrimonials declarats béns culturals d’interès 
nacional o local, a part de complir amb caràcter general les disposicions transitò-
ries d’aquestes normes territorials, hauran de respectar les característiques paisat-
gístiques d’aquest entorn i les traces existents de camins, passos, explanades, fonts, 
vegetació..., que estructuren l’espai al voltant de l’edifici o element.»

– Article 6.2. Condicions generals per a les transformacions del sòl en els pai-
satges rurals. En el subapartat tercer, es cita que «l’autorització dels projectes de 
transformació del sòl que hagin d’afectar el paisatge rural requerirà la redacció 
d’un estudi d’impacte i integració paisatgística i l’emissió del corresponent informe 
preceptiu de l’òrgan de l’administració de la Generalitat de Catalunya competent en 
matèria de paisatge.»

Pel que fa al Departament de Cultura, des dels Serveis Territorials s’ha col·labo-
rat en la recuperació del paisatge de la Segarra, mitjançant l’assessorament tècnic 
prestat, tan pels arquitectes com pels arqueòlegs territorials.

En el marc de les convocatòries (2016-2017 i 2018-2020) per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, en l’àmbit del patrimoni cultu-
ral, per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable va-
lor cultural, el Departament de Cultura va concedir un total de 9 subvencions per un 
import de 214.931,00 €, en l’àmbit territorial de la Segarra.

– Convocatòria 2016-2017: 3 subvencions per un import total atorgat de 74.828,00 €.
– Convocatòria 2018-2020: 6 subvencions per un import total atorgat de 140.103,00 €.
En el marc de l’1% cultural, entre els anys 2017 i 2018 es va dur a terme la res-

tauració de la façana del carrer de Canceller Dou de la Universitat de Cervera, amb 
una inversió total en obra de 215.863,06 €. Enguany es duran a terme les obres de 
restauració de les cornises i impostes dels patis interiors de la Universitat que su-
posaran una inversió de 48.400,00 €. El total invertit haurà estat de 264.263,06 €

Barcelona, 19 de març de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 166/XII, sobre la limitació 
d’estris de plàstic d’un sol ús
290-00146/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34194 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 166/XII, sobre la li-
mitació d’estris de plàstic d’un sol ús (tram. 290-00146/12), us informo del següent:

El conjunt de propostes d’aquesta resolució es valoraran en el marc de la nova 
Llei de residus.

En el moment actual la futura llei de residus es troba en fase de preparació de 
la consulta prèvia que s’ha de dur a terme seguint el marc normatiu i els Acords de 
Govern, que tenen en compte la voluntat del Govern de garantir la participació de 
la ciutadania amb caràcter previ a l’inici del procediment d’elaboració de normes.
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En aquest sentit, s’han iniciat algunes actuacions sectorials. Així, el juny de 
2018, el Departament de Territori i Sostenibilitat va aprovar la Circular 1/2018, so-
bre la restricció de determinats productes de plàstic d’un sol ús, amb l’objectiu de 
reduir l’ús d’aquestes productes en les dependències i en els actes públics del depar-
tament i els ens o organismes vinculats o que en depenen. Ara s’està treballant en 
una proposta d’Acord de Govern per estendre aquestes mesures a tots els departa-
ments de la Generalitat.

Barcelona, 6 de març de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 168/XII, sobre la dispensació 
d’aigua gratuïta en bars, restaurants i equipaments públics
290-00148/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34783 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 168/XII, sobre la 
dispensació d’aigua gratuïta en bars, restaurants i equipaments públics (tram. 290-
00148/12), us informo del següent:

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) va encarregar un estudi sobre la viabi-
litat tècnica, ambiental i econòmica de la implantació d’un Sistema de dipòsit, devo-
lució i retorn (SDDR) per als envasos de begudes d’un sol ús a Catalunya. L’estudi té 
com a finalitat obtenir informació que permeti valorar la possible implantació d’un 
SDDR. L’objectiu final és el de recuperar el màxim de materials dels residus, reduir 
al mínim el residu que vagi a abocador i fer una estimació del volum d’aigua enva-
sada. Les dades d’aquest estudi serveixen de base o complement per fer una valora-
ció del volum de consum d’ampolles d’aigua de plàstic als bars i restaurants. L’estu-
di es troba publicat al web de l’ARC: http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/
tipus_de_residu/envasos/eines_de_gestio_especificades_a_la_normativa_sig-sddr/.

D’altra banda, un primer pas per desplegar mesures que facilitin la reducció de 
l’ús d’ampolles d’aigua de plàstic als edificis institucionals i equipaments ha estat 
l’actuació del Departament de Territori i Sostenibilitat, que el juny de 2018 va apro-
var una circular (CIRCULAR 1/2018) sobre la restricció de determinats productes 
de plàstic d’un sol ús, amb l’objectiu de reduir l’ús d’aquestes productes en les de-
pendències i en els actes públics del departament i els ens o organismes vinculats o 
que en depenen. Ara s’està treballant en una proposta d’Acord de Govern per esten-
dre aquestes mesures a tots els departament de la Generalitat.

Barcelona, 18 de març de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/envasos/eines_de_gestio_especificades_a_la_normativa_sig-sddr/
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/envasos/eines_de_gestio_especificades_a_la_normativa_sig-sddr/


BOPC 303
4 d’abril de 2019

4.50.01. Compliment de resolucions 75 

Control del compliment de la Resolució 171/XII, sobre la formació 
dels bombers en l’extinció d’incendis de vehicles elèctrics
290-00151/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34215 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 171/XII, sobre la 
formació dels bombers en l’extinció d’incendis de vehicles elèctrics (número de tra-
mitació 290-00151/12), us informo del següent:

Amb relació a l’apartat a), els fabricants posen a disposició dels usuaris una apli-
cació per obtenir les dades i fitxes sobre els vehicles, on s’indiquen els riscos i les 
peculiaritats.

Properament s’instal·larà l’aplicació Rescue Code en el telèfon mòbil de què dis-
posen tots els caps de sortida, amb l’objectiu que els bombers puguin accedir a les 
fitxes dels vehicles en la seva versió més fiable i actualitzada.

L’aplicació Rescue Code permet accedir a les diferents fitxes dels vehicles realit-
zades pels propis fabricants i amb les icones internacionals mitjançant l’escaneig del 
codi QR de què ja disposen alguns vehicles o per la cerca del vehicle mitjançant la 
marca, el model, les característiques (tres portes, cinc portes, etc.) i l’any.

Quant a l’apartat b), s’informa que la col·laboració a què s’hi fa referència ja s’està 
realitzant. Concretament, en relació amb la formació, durant els anys 2015 a 2018 
dins del programa de formació obligatòria que fan tots els bombers de la Direcció 
General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, promogut des de de l’Es-
cola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya, es va realitzar un curs d’actualització en intervenció en accidents de 
trànsit, de 18 hores. Dins dels continguts d’aquest curs hi havia una sessió especí-
fica sobre coneixement dels riscos dels nous sistemes de propulsió, específicament 
vehicles híbrids i elèctrics. En concret, els cursos de formació obligatòria que s’han 
impartit al llarg del període 2015-2018 són els següents:

– 2015: 32 cursos entre la Regió d’Emergències Centre i la Regió d’Emergències 
Girona + 4 cursos per caps i sots-caps territorials.

– 2016: 20 cursos entre la Regió d’Emergències Terres de l’Ebre i la Regió 
d’Emergències Tarragona + 4 cursos per caps i sots-caps territorials

– 2017: 32 cursos entre la Regió d’Emergències Metropolitana Sud i la Regió 
d’Emergències Lleida + 4 cursos per caps i sots-caps territorials

– 2018: 22 cursos a la Regió d’Emergències Metropolitana Nord + 2 cursos per 
caps i sots-caps territorials

– 14 cursos per caps i sots-caps territorials.
– 14 cursos per parcs de bombers voluntaris.
Igualment, l’any 2017, des de l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya 

es va arribar a un acord de col·laboració amb l’empresa automobilística SEAT i el 
Centre del Consorci de Formació Professional d’Automoció (CFPA) ubicat a Mar-
torell, per potenciar la formació dels cossos d’intervenció en accidents i incendis en 
què hi hagi implicats aquests tipus de vehicles.

Com a conseqüència d’aquesta col·laboració es van realitzar un total de 8 edici-
ons del Curs d’intervenció en vehicles híbrids, elèctrics i de gas, amb un total de 
149 alumnes del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. En aquest curs els 
alumnes van treballar a les instal·lacions de formació del CFPA on van rebre for-
mació dels experts de SEAT sobre les característiques d’aquests tipus de vehicles, 
mètodes d’actuació davant d’un sinistre, riscos associats i mesures de seguretat. 
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Aquesta formació es complementava amb l’assistència d’un formador de l’EBPC 
de l’àmbit d’accidents de trànsit/excarceració, que aportava coneixement específic 
sobre el procediment per intervenir en cas d’accident o incendi davant de vehicles 
d’aquestes tipologies.

A partir de l’experiència i els coneixements adquirits es continuaran els contac-
tes amb SEAT i el CFPA per implementar noves edicions del Curs d’intervenció en 
vehicles híbrids, elèctrics i de gas, amb les correccions pertinents a nivell de contin-
guts que permetin ajustar-los a la realitat i l’evolució concreta d’aquests vehicles, per 
seguir millorant els coneixements específics dels Bombers de la Generalitat.

Barcelona, 19 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 172/XII, sobre la coordinació 
entre els cossos estatals de policia i els Mossos d’Esquadra
290-00152/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34216 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 172/XII, sobre la 
coordinació entre els cossos estatals de policia i els Mossos d’Esquadra (número de 
tramitació 290-00152/12), us informo del següent:

En relació amb l’apartat a), el Govern de la Generalitat convoca la Junta de Se-
guretat de Catalunya amb la periodicitat necessària. En la Junta que va tenir lloc el 
passat 6 de setembre de 2018 es va acordar constituir una Comissió Mixta de Segure-
tat, un òrgan creat per al seguiment dels acords que s’aproven a la Junta de Seguretat 
de Catalunya i per atendre totes les gestions o incidències que sorgeixin en relació a 
aquests acords. Formada per representants de l’Estat i de la Generalitat, es va reunir 
el passat 2 d’octubre de 2018 i, més recentment, el 4 de març de 2019. Actualment 
està integrada per cinc grups de treball, la qual cosa permet continuar treballant en 
els aspectes de seguretat derivats de la Junta de Seguretat de Catalunya.

Pel que fa a l’apartat b), la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME)  
té presència de forma permanent al CITCO des del passat mes d’octubre de 2018. 
Quant a la plataforma SIENA, s’estan efectuant els treballs tècnics i de formació 
perquè la incorporació de la PG-ME sigui una realitat al més aviat possible.

Finalment, pel que fa a l’apartat c), la Secretaria d’Estat de Seguretat ha incor-
porat la PG-ME al grup de treball nacional constituït per establir la posició del Mi-
nisteri d’Interior davant del Comitè Permanent de Cooperació Operativa en matèria 
de Seguretat Interior del Consell de la Unió Europea (COSI). En aquest grup de 
treball es configura el posicionament a defensar i es proposen estratègies i prioritats 
en matèria de política de seguretat. Sobre aquestes polítiques de seguretat es basa 
l’establiment de les prioritats del programa multidisciplinar europeu per fer front a 
les amenaces criminals (EMPACT), que utilitza com a element de seguiment els in-
formes anuals d’avaluació de les amenaces criminals d’EUROPOL.

D’altra banda, i en matèria d’EUROPOL en concret, el que hi ha acordat és la 
incorporació al SIENA.

Barcelona, 19 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 173/XII, sobre la vacunació 
dels professionals sanitaris contra la grip
290-00153/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 34824 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
Alba Verges i Bosch, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 173/XII, sobre la vacunació dels professionals sanitaris contra 
la grip, amb número de tramitació 290-00153/12, el control de compliment de la 
qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 25 de març de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: consellera, del Departament de Salut (reg. 34824).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 07.05.2019 al 27.05.2019) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
28.05.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2019.

Control del compliment de la Resolució 174/XII, sobre la manca de 
pediatres en el sistema sanitari públic
290-00154/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 34825 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
Alba Verges i Bosch, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 174/XII, sobre la manca de pediatres en el sistema sanitari pú-
blic, amb número de tramitació 290-00154/12, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 25 de març de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: consellera, del Departament de Salut (reg. 34825).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 07.05.2019 al 27.05.2019) del termini que dispo-
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sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
28.05.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2019.

Control del compliment de la Resolució 176/XII, sobre el sector de la 
venda no sedentària
290-00156/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34784 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment al punt a) de la Resolució 176/XII,  
sobre el sector de la venda no sedentària (tram. 290-00156/12), us informo del se-
güent:

En data 14 de juliol de 2015, el Govern de la Generalitat ja va aprovar el Decret 
162/2015, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6914 de de 
16 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, pel que es regula de ma-
nera específica l’exercici d’aquesta activitat dins l’àmbit territorial de Catalunya.

En la posterior Llei 18/2017, d’1 d’agost, de serveis, comerç i fires publicada en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7426 de data 3 d’agost de 2017, 
la regulació de la venda no sedentària figura en el Capítol II dedicat a modalitats 
de l’activitat comercial i de la prestació de serveis, al mateix nivell i amb el mateix 
tractament i valoració que qualsevol altra activitat comercial (establiments sedenta-
ris, sistemes de venda a distància...).

En aquesta Llei es preveu desenvolupar instruments per a simplificar la inter-
venció administrativa en l’exercici d’aquesta activitat (art. 15.6), atès que per la seva 
naturalesa es desenvolupa principalment amb ocupació de via pública i per la qual 
cosa es troba sotmesa a un règim d’autorització prèvia, en sintonia amb el que pre-
veu la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de de-
sembre, relativa als serveis en el mercat interior (DSMI). Aquest procediment d’au-
torització requereix que, fins ara, els operadors hagin de presentar davant de cada 
ajuntament, on es pretén desenvolupar l’activitat, la mateixa documentació.

En aquest moment s’estan duent a terme els treballs encaminats a instaurar un 
instrument de simplificació administrativa per aquest operadors que s’han de con-
creta amb l’aprovació de la corresponent Ordre de la consellera d’Empresa i Conei-
xement.

Així mateix està previst que en la reunió del Consell Assessor de la Generali-
tat de Catalunya en matèria de comerç, prevista per aquest mes de març, s’aprovi la 
constitució de la Comissió de venda no sedentària en el sí d’aquest organisme, per 
tal de dur a terme un seguiment específic d’aquesta activitat ateses les seves espe-
cials característiques dins del conjunt de la distribució comercial.

El desenvolupament d’aquest marc normatiu i les actuacions específiques que 
s’estan duent a terme en aquest sector, evidencien la importància que el Govern li 
atorga des del punt de vista professional i pel seu efecte dinamitzador de l’economia 
local, atès que està present en més de 475 municipis de Catalunya formant part del 
seu teixit comercial, amb la celebració d’aproximadament 580 mercats de marxants.

Barcelona, 18 de març de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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Control del compliment de la Resolució 177/XII, sobre la 
immobilització del vaixell de Proactiva Open Arms per les autoritats 
italianes
290-00157/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34230 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 168.4 en relació amb l’article 162.3 del Re-

glament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 
177/XII, del Parlament de Catalunya, sobre la immobilització del vaixell de pro-
activa Open Arms per les autoritats italianes (tram. 290-00157/12), us informo del 
següent:

En compliment a l’establert a la Resolució, el Govern comunica aquesta reso-
lució, via carta signada pel director general de Cooperació al Desenvolupament, 
a la subsecretària d’Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació del Govern 
espanyol. A més, en aquesta carta, el Govern demana al Govern espanyol que, en 
les relacions que manté amb la Unió Europea i el Govern d’Itàlia, vetlli per la tasca 
humanitària d’organitzacions com Proactiva Open Arms.

En relació a les fórmules de col·laboració del Govern amb organitzacions huma-
nitàries, cal destacar les actuacions següents:

Des de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament s’han atorgat dues 
subvencions directes a l’associació Pro Activa Open Arms en els anys 2015 i 2016:

– D2015 - «Ajuda’ns a salvar vides al mar Chios» - Suport a un equip operatiu 
de 10 persones a la base d’operacions al port de Chios - 20.850 €

– D2016 (crida Síria) - «Projecte Astral» - 50.000 €
També hi ha un projecte d’ACATHI que es va finançar en el marc de la Convo-

catòria Oberta 2017 amb 28.597 € i que té per títol «En defensa del dret d’asil: Pla 
estratègic i projecció europea de la Xarxa Asil.cat».

Barcelona, 21 de març de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència

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

Control del compliment de la Resolució 179/XII, sobre l’alliberament 
de l’activista turc Taner Kiliç
290-00159/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34231 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 168.4 en relació amb l’article 162.3 del 

Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment de la Reso-
lució 179/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’alliberament de l’activista turc 
Taner Kiliç i la Resolució 180/XII del Parlament de Catalunya, sobre la persecu-
ció dels defensors dels drets humans a Turquia, s’informa del següent:

En compliment a l’establert a la Resolució 179/XII i la Resolució 180/XII, el 
Govern comunica aquestes resolucions, via carta signada pel director general de 
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Cooperació al Desenvolupament, al Subdirector General d’Europa Oriental i Àsia 
Central del Govern espanyol. A més, en aquesta carta, el Govern demana al Govern 
espanyol que s’interessi, davant el Govern de Turquia, per l’alliberament del presi-
dent d’Amnistia Internacional - Turquia Taner Kiliç i la retirada dels càrrecs contra 
ell. Així com també pels defensors de drets humans Idil Eser, Günal Kurșun, Veli 
Acu, Özlem Dalkıran, Nalan Erkem, Ali Gharavi, Peter Steudtner, lknur Üstün, Ne-
jat Taștan i Șeyhmus Özbekli.

En relació a la Resolució 180/XII, el Govern també ha comunicat aquesta reso-
lució, via carta signada pel director general de Cooperació al Desenvolupament, al 
Consolat General de Turquia. A més, en aquesta carta, el Govern realitza les ges-
tions oportunes davant les autoritats turques per tal de reclamar la retirada de càr-
recs sobre els defensors de drets humans Idil Eser, Günal Kurșun, Veli Acu, Özlem 
Dalkıran, Nalan Erkem, Ali Gharavi, Peter Steudtner, lknur Üstün, Nejat Taștan i 
Șeyhmus Özbekli.

Barcelona, 21 de març de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència

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

Control del compliment de la Resolució 180/XII, sobre la persecució 
dels defensors dels drets humans a Turquia
290-00160/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34231 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

N. de la r.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es reprodueix en l’expedient amb 
NT 290-00159/12.

Control del compliment de la Resolució 189/XII, sobre la convocatòria 
del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana
290-00170/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34757 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 189/XII, sobre 
la convocatòria del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana (tram. 290-
00170/12), us informo del següent:

El Consell Social de la Llengua de signes catalana és regulat pel Decret 142/2012, 
de 30 d’octubre. El Consell s’adscriu a la Direcció General de Política Lingüística 
(art. 3) i és integrat per un total de 14 persones (art. 5), 7 en representació de la Ge-
neralitat i 7 en representació de les persones usuàries i professionals de la llengua 
de signes catalana.

La darrera reunió del Consell social de la llengua de signes catalana va tenir 
lloc el 12 de novembres de 2018, amb la qual es va reprendre la normalitat de les 
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convocatòries de reunions d’aquest Consell després del període d’intervenció de 
l’Administració de la Generalitat, i d’acord amb el que preveu el Decret 142/2012 
esmentat.

Pel que fa a les dues reunions del Consell social de la llengua de signes catala-
na que correspon celebrar el 2019, és prevista convocar-ne la primera el proper mes 
d’abril. En aquests moments, la data és pendent de confirmació atès que el Consell 
social és presidit per la consellera de Cultura. La segona reunió del Consell social 
es preveu celebrar al darrer trimestre de 2019.

Barcelona, 18 de març de 2019
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura

Control del compliment de la Resolució 248/XII, sobre el Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts
290-00224/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34758 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 248/XII, sobre el 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (tram. 290-00224/12), us informo del 
següent:

Per tal de poder procedir a la renovació dels membres del plenari del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), s’estan duent a terme consultes en el 
marc de la Comissió de Cultura del Parlament, amb tots els grups parlamentaris que 
han volgut participar-hi, així com amb els representats del sector de la cultura, per 
tal de poder trobar persones que tinguin el major consens possible.

Així mateix, s’està estudiant un conjunt de mesures que caldrà implementar per 
al futur del CoNCA, amb motiu de millorar-ne tant la seva eficàcia com la seva efi-
ciència.

Barcelona, 18 de març de 2019
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 5/XII, sobre la normativa del 
Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional
390-00005/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 34471 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, en compliment de la Moció 5/XII, sobre la normativa del Parlament anul·lada 
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i suspesa pel Tribunal Constitucional (tram. 390-00005/12), us informo, amb el do-
cument annex, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 22 de març de 2019
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
El passat 8 de gener, el Govern de la Generalitat va aprovar la Memòria prelimi-

nar que permetrà recuperar normatives suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitu-
cional, en la qual s’hi inclou un primer bloc de mesures de les lleis següents aprova-
des pel Parlament de Catalunya:

– Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes
– Llei 13/2017, de 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis
– Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic
– Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l’Agència Catalana de protecció social
Amb el text de l’avantprojecte de llei que se n’ha de derivar es pretenen recupe-

rar instruments que el Govern considera imprescindibles i que afecten de manera 
directa la millora de la qualitat de vida de les persones.

La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que va 
ser anul·lada parcialment pel Tribunal Constitucional, ha impedit que l’assetjament 
sexual a la feina sigui qualificat com a discriminació directa per raó de sexe; que 
els plans d’igualtat en les empreses hagin d’incloure actuacions de racionalització 
d’horaris que facilitin la conciliació amb la vida personal i familiar dels treballa-
dors; que sigui obligatòria l’existència d’una o un responsable sindical d’igualtat de 
dones i homes en els centres de treball, així com la representació paritària de dones 
i homes en els òrgans de negociació col·lectiva i la incorporació de la perspectiva de 
gènere en els expedients de regulació d’ocupació. És per això que amb aquesta nova 
tramitació es preveu aplicar aquestes mesures al sector públic de l’Administració de 
la Generalitat i incentivar-les en altres administracions.

A més a més, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha iniciat el 
procediment d’elaboració d’un Decret per a la creació del Registre de plans d’Igual-
tat, que dona compliment a la Llei 17/2015 i que permetrà fer el seguiment de plans 
d’igualtat per conèixer si les empreses obligades per llei han implantat un pla d’i-
gualtat a les seves organitzacions.

L’altra norma que va ser anul·lada pel Tribunal Constitucional i que s’inclou en 
aquest primer bloc de mesures és la Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions 
de consumidors de cànnabis. L’anul·lació va provocar que l’autoconsum de cànna-
bis per mitjà de les associacions de consumidors es trobi mancat del necessari marc 
legal. Aquesta Llei va ser fruit d’una iniciativa legislativa popular. Per tant, el com-
promís del Govern és de treballar conjuntament amb les entitats promotores de la 
ILP per intentar cercar un redactat que pugui fer guanyar vigència a la llei anul·lada, 
en la línia d’altres textos legals existents que han passat el filtre del Tribunal Cons-
titucional.

Pel que fa a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, el Tribunal Consti-
tucional n’ha suspès l’article 19.4, que prohibeix al Govern la concessió de permisos 
d’exploració per a l’obtenció de gas i petroli mitjançant la tècnica del fracking. En 
aquest cas, el Govern està treballant en una nova redacció del precepte suspès que 
permeti aconseguir el mateix objectiu de la llei.

Sobre la Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l’Agència Catalana de Protecció 
Social encara pesa la suspensió dels articles que conferien a l’Agència de Protecció 
Social de Catalunya les funcions de gestionar els recursos que en un futur li siguin 
atribuïts; relacionar-se amb organismes equivalents i altres administracions públi-
ques per a la col·laboració mútua i gestionar les prestacions en què calgui tenir en 
compte canvis de residència o períodes de carència o d’acreditació transcorreguts 
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en altres contrades, així com recaptar, tant per la via ordinària com executiva, tota 
mena de contribucions, recursos, quotes o altres quantitats que hagin d’ésser paga-
des per conceptes relacionats amb la protecció social.

Tal com ja es va informar a través de la resposta a diverses preguntes escrites, 
una de les primeres actuacions del Govern de la Generalitat va ser encarregar una 
revisió de la normativa suspesa pel Tribunal Constitucional amb la finalitat de recu-
perar la capacitat de defensa dels interessos de Catalunya, els ciutadans i les seves 
institucions, que va quedar suspesa per l’aplicació de l’article 155 CE. En aquest 
sentit, el Consell Executiu del dia 7 de juny va acordar presentar al·legacions o per-
sonar-se en els procediments contra 14 litigis competencials entre el Govern de la 
Generalitat i el Govern de l’Estat.

També, a través dels acords presos en la Comissió Bilateral Generalitat-Estat 
s’ha produït el desistiment per part del govern de l’Estat d’algunes de les lleis, com 
és el cas de certs preceptes de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

La Llei 24/2015, suspesa pel Tribunal Constitucional, va ser, en els seus objectius 
fonamentals, substituïda per la Llei 4/2016, que també fou suspesa parcialment pel 
TC. En conseqüència, el Govern entén que amb la Llei 4/2016 ja va, com demana la 
Moció, «fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional» 
pel que fa a la Llei 24/2015.

L’article 15 de la Llei 24/2015 és plenament operatiu i per tant el Govern té pre-
vist activar els mecanismes d’expropiació temporal previstos a l’article 15, en coor-
dinació amb els ajuntaments dels municipis on és aplicable aquesta actuació, que 
són els de demanda acreditada per a atendre emergències d’habitatge social. De fet, 
el Govern ja ha iniciat passes en aquest sentit, com és l’oferiment als ajuntaments 
esmentats de la signatura d’acords de col·laboració que estableixin el cofinançament 
de les operacions d’expropiació, que generen despeses derivades de la necessitat 
d’arranjament d’alguns dels habitatges per a poder-los posar a lloguer social per a 
les famílies que els necessiten.

En termes de calendari, cal assenyalar que aquests moments, la Generalitat, a 
través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) està avaluant la resposta dels 
ajuntaments a aquesta oferta de col·laboració, que inclou assignació de recursos eco-
nòmics, i intensificant els contactes amb aquests per tal d’accelerar la implementació 
de la mesura, en la qual l’administració local té un paper clau.

L’aixecament de la suspensió de l’article 15 de la Llei 4/2016 contrasta amb el 
manteniment de la suspensió de l’article 16, relatiu a l’«obligació de re-allotjament 
en determinats supòsits de persones o unitats familiars en risc d’exclusió residen-
cial». Aquest article venia a fer efectius els objectius de l’article 5 de la Llei 24/2015, 
el qual preveia «mesures per a evitar els desnonaments que puguin produir una si-
tuació de manca d’habitatge» que incloïen l’establiment d’un lloguer social obliga-
tori, que preveia que l’adquirent havia d’oferir als afectats «una proposta de lloguer 
social obligatòria». A la Llei 4/2016, aquest lloguer social obligatori es feia efectiu 
a través de l’esmentat article 15 suspès, sobre el re-allotjament a través de lloguer 
social obligatori ofert als afectats per part dels adquirents.

Davant aquest bloqueig jurídic consecutiu en matèria de re-allotjament a través 
de lloguer social obligatori aplicat successivament sobre la Llei 24/2015 i la Llei 
4/2016, les «passes» i «calendari» que es poden desplegar per a, com diu la Moció, 
«fer efectiu el compliment dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional», se cir-
cumscriuen a actuacions de caràcter executiu vinculades a programes de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, com ara l’ampliació del parc públic a través del tanteig i 
retracte previst al Decret-llei 1/2015 (acció que també poden desenvolupar els ajunta-
ments i entitats socials), o la posada en marxa de les dues línies d’ajut impulsades per 
l’Institut Català de Finances (ICF) i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i 
dotades amb 240 milions d’euros, amb una per facilitar la promoció d’habitatge amb 
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protecció oficial i l’altra per a donar suport financer en l’adquisició d’habitatges per 
tanteig per part d’ajuntaments i entitats social.

En aquest sentit, malgrat no ser una mesura que estableixi directament mecanis-
mes d’obligació al re-allotjament, l’aposta pel tanteig i retracte (amb o sense l’ins-
trument de la línia d’ajuts ICF-AHC) permet ampliar els parcs públics i atendre amb 
més instruments els casos d’emergència que haurien derivat en les situacions previs-
tes en els esmentats articles suspesos. En conseqüència, almenys de forma indirec-
ta caldria considerar que aquesta ampliació immediata dels parcs públics fa efectiu 
l’increment de les opcions de re-allotjament de les persones o famílies afectades per 
processos de desnonament.

Així mateix, l’altra línia de suport financer impulsada per l’ICF i l’AHC per a la 
promoció d’habitatge amb protecció oficial permet, encara que sigui de forma més 
tardana, ampliar el parc d’habitatge social i, com en el cas de l’exercici del dret de 
tanteig i retracte, fer efectiu, amb l’estímul a la promoció, l’objectiu d’ampliar les 
possibilitats de resposta davant els casos d’emergència que requereixen re-allotja-
ment amb lloguer social.

Finalment, el passat 5 de març el Govern va aprovar el Decret-llei de mesures 
urgents en matèria d’habitatge, per tal de millorar encara més la resposta a l’emer-
gència en matèria d’habitatge, anant més enllà de les mesures impulsades per la 
Generalitat anteriorment descrites. Els 3 objectius principals del Decret-llei són: fer 
front al dèficit d’habitatges públics de lloguer, tenir instruments per combatre les 
situacions d’emergència i desnonaments i propiciar una moderació dels preus del 
lloguer dels habitatges.

Així mateix, s’està impulsant el desenvolupament del Llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, amb la finalitat de recollir els 
principis generals aplicables als diversos tipus contractuals d’arrendament de béns i 
d’abordar el tractament, del contracte d’arrendament de finques urbanes, des d’una 
perspectiva estrictament civil, la qual cosa podria contribuir a fer efectives algunes 
de les previsions de naturalesa civil incorporades a la legislació d’habitatge, poste-
riorment suspeses.

En el cas de la Llei 9/2017, d’universalització de l’assistència sanitària amb càr-
rec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut s’ha declarat l’extinció del 
procés i ha recuperat la seva vigència.

Finalment, en relació amb algunes lleis que es trobaven suspeses, actualment 
produeixen plens efectes, ja que la suspensió va ser aixecada pel Tribunal Constitu-
cional total o parcialment. És el cas de les lleis següents:

– La Llei 3/2017, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obliga-
cions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cin-
què. Un cop aixecada la suspensió, aquesta llei produeix els efectes següents:

La Llei va entrar en vigor l’1 de gener del 2018 i gaudeix en l’actualitat d’una efi-
càcia plena. Els operadors jurídics han començat a aplicar-la sense que, a dia d’avui, 
aquesta aplicació hagi comportat cap problema a l’hora d’incorporar els diferents 
tipus contractuals que s’hi regulen.

– La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre 
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció me-
cànica va ser creat a través de la Llei 5/2017 i posteriorment incorporat i regu-
lat en la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic (que deroga els articles de la 
Llei 5/2017). El Govern de l’Estat va presentar recurs d’inconstitucionalitat –núm. 
5334/17 –contra els articles 40 a 50 de la Llei 16/2017, que regulen l’impost. Mitjan-
çant interlocutòria del TC de 21/03/2018 es va aixecar la suspensió.
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Actualment, s’està treballant en el desenvolupament normatiu de l’impost així 
com en la configuració del programa per a la seva implementació per l’Agència Tri-
butària de Catalunya (òrgan encarregat de la seva gestió).

L’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, 
custòdia i emissió d’elements radiotòxics va ser creat també per la Llei 5/2017. El 
Govern de l’Estat va presentar recurs d’inconstitucionalitat – núm.6367/17– contra 
els articles 4.1, 51 a 68 i disposició final setena, apartat a), que conformen la seva 
regulació. No es va demanar la suspensió i, per tant, l’impost s’aplica i és gestionat 
amb normalitat per l’Agència Tributària de Catalunya.

– Pel que fa a la Llei 6/2017, de l’impost sobre els actius no productius de les per-
sones jurídiques, actualment, s’està treballant en el desenvolupament normatiu de 
l’impost així com en la configuració del programa per a la seva implementació per 
l’Agència Tributària de Catalunya (òrgan encarregat de la seva gestió).

– En relació amb la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, com a 
conseqüència del recurs interposat davant el Tribunal Constitucional, el 3 de novem-
bre de 2017 l’Advocat de l’Estat, en representació del President del Govern, interpo-
sa recurs d’inconstitucionalitat contra els articles 8.3, 20.6, 36.2.b), 37.1.j) i k), 37.2, 
38.5 i 6, 69, 72.1.b) i disposició transitòria primera de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, 
de comerç, serveis i fires. Aquests articles van quedar suspensos automàticament, 
per invocació de l’article 161.2 Constitució Espanyola, en la interposició del recurs.

El 21 de març de 2018 el Tribunal Constitucional dicta una primera interlocu-
tòria per la qual aixeca la suspensió dels articles 8.3, 36.2.b), 38.5 i 6, 69, 72.1.b) i 
disposició transitòria primera de la Llei 18/2017.

El 18 de setembre de 2018 el Tribunal Constitucional dicta una segona interlocu-
tòria per la que reitera la suspensió de l’article 20.6 de la Llei 18/2017.

El motiu per mantenir la suspensió de determinats articles es basa en anteriors 
pronunciaments del Tribunal Constitucional sobre redactats idèntics, és a dir, es 
suspenen aquells continguts que reprodueixen articles que ja han estat considerats 
inconstitucionals en altres lleis.

El manteniment de la suspensió de l’article 20.6 està en consonància amb el con-
tingut de la sentència Tribunal Constitucional de 17 de febrer de 2017 que declarava 
inconstitucional l’article 16.10 de la Llei 3/2014 d’horaris comercials que fixava els 
períodes de rebaixes. En aquest cas, l’article actual només permet fixar una recoma-
nació de dates, sense ser obligatòries per al comerciant. Per tant, els efectes d’aques-
ta suspensió són mínims atès que no afecta al marc regulador.

Es manté la suspensió de l’article 37.1 atès que aquests articles reprodueixen el 
contingut de la Llei 3/2014, d’horaris comercials que la sentència de 17 de febrer 
de 2017 ja va declarar inconstitucionals per considerar que entraven en contradicció 
amb a l’art. 5.2 de la llei estatal que reconeix llibertat horària als establiments co-
mercials amb una superfície de venda de fins a 300 m2, exclosos els que pertanyin a 
empreses o grups de distribució que no tinguin la consideració de petites i mitjanes 
empreses segons la legislació vigent (més de 249 persones empleades i un volum 
de negoci superior al cinquanta milions d’euros –recomanació 2003/361/CE de la 
Comissió de 6.5.03– . Per tant, mentre continuïn suspesos aquests dos apartats cal 
tenir en compte la superfície de venda de fins a 300 m2 prevista com a límit a la 
normativa estatal.

En el cas de l’article 37.2, en aquest cas s’al·lega la sentència del TC 211/2016 
que va anul·lar el mateix redactat de la Llei 8/2004, de 23 de desembre d’horaris 
comercial modificada pel Decret Llei 4/2012. La transcendència de la suspensió 
d’aquest apartat és més limitada perquè afecta només l’obligatorietat de tancament 
en dues dates puntuals i a l’obligació de tancar anticipadament en altres dues dates 
per a establiments que es troben sota un règim excepcional d’horaris comercials. 
A la pràctica, aquest tancament anticipat els dies 24 i 31 de desembre es produeix 

Fascicle tercer
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de manera espontània en molts establiments atesa al transcendència social de les 
dates en qüestió.

– La Llei 21/2017, de 20 de setembre, de l’Agència Catalana de Protecció So-
cial, de la qual es va aixecar parcialment la suspensió. Per interlocutòria de 23 de 
març de 2018 del Tribunal Constitucional, es va aixecar la suspensió que pesava 
sobre la Llei 21/2017, tot mantenint la suspensió dels apartats c, d i h del seu arti-
cle 3. Mentrestant, s’està treballant en la preparació del desplegament de l’Agèn-
cia Catalana de Protecció Social, en les seves vessants jurídica, organitzativa i 
tecnològica. Específicament, en la vessant jurídica amb la preparació dels projec-
tes de futurs decrets d’estatuts de règim interior, d’estructura i de traspàs de fun-
cions (Disposicions transitòries 1ª i 2ª, Llei 21/2017). En la vessant organitzativa, 
establint fases del desplegament de l’Agència, planificant els seus recursos mate-
rials i humans, adaptant els models de gestió de prestacions, d’atenció ciutadana i 
de desplegament territorial, entre altres. I en la vessant tecnològica, mitjançant el 
desenvolupament del Programa de Transformació Digital de la Protecció Social i 
en l’adaptació dels procediments administratius als requeriments d’administració 
electrònica establerts a les Lleis 39 i 40/2015.

– Quant al Decret llei 5/2017, de l’1 d’agost de mesures urgents per a l’ordena-
ció dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places, el recurs 
d’inconstitucionalitat plantejat per l’Estat va provocar la suspensió, des del dia 3 de 
novembre de 2017, de l’art. 1 de la llei. La ITC 35/2018, de 21 de març, va aixecar la 
suspensió de l’article impugnat, però la Sentència 105/2018, de 4 d’octubre, va resol-
dre el recurs plantejat i va declarar la inconstitucionalitat i nul·litat de l’art. 1 de la 
llei amb els efectes que es van establir a la mateixa Sentència. Però cal tenir present 
que el Govern de l’Estat va aprovar el Reial Decret Llei 13/2018, de 28 de setembre, 
pel qual ha modificat la llei estatal d’Ordenació dels Transports Terrestres, de ma-
nera que la Generalitat de Catalunya ha obtingut una ampliació de les seves compe-
tències per regular les autoritzacions de VTC.

El Govern de la Generalitat va aprovar el 29 de gener d’enguany, el Decret llei 
de mesures urgents en matèria de transport de viatgers mitjançant el lloguer de ve-
hicles amb conductor (VTC), i el Ple del Parlament el va validar el dijous 28 de fe-
brer de 2019.

Barcelona, març del 2019

Control del compliment de la Moció 21/XII, sobre els plans exteriors 
d’emergència de les centrals nuclears
390-00021/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 34785 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment al punt 1 de la Moció 21/XII, sobre els plans 
exteriors d’emergència de les centrals nuclears (tram. 390-00021/12), us informo 
que la consellera d’Empresa i Coneixement ha demanat al Ministeri per a la Tran-
sició Ecològica que es duguin a terme les actuacions detallades en aquesta moció.

Barcelona, 20 de març de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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Control del compliment de la Moció 28/XII, sobre mesures de 
protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl
390-00028/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 34725 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 28/XII, sobre mesures de protecció 
de consumidors en matèria de clàusules sòl (tram. 390-00028/12), us informo del 
següent:

Des del Govern estimem oportú instar davant el nou Govern espanyol resultant 
de les properes eleccions del 28-A i no davant l’actual l’impuls normatiu que perme-
ti modificar aquells aspectes de la regulació actual del RDL 1/2017 lesives per als 
ciutadans-consumidors.

Mentre el Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, sigui vigent, la mesura instada 
en segon terme, subsidiàriament, pel Parlament de Catalunya, té sentit oposar-la da-
vant el Ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), atès que només un acord 
d’aquest òrgan pot revocar l’arquitectura dels jutjats únics especialitzats provincials 
i tornar el coneixement dels assumptes en matèria de clàusules abusives als diferents 
jutjats de 1a instància existents a cada demarcació. En aquest context, val a dir que 
de forma reiterada el Departament de Justícia ha traslladat al CGPJ, a través de la 
interlocució del Ministeri de Justícia, això sí, la seva oposició al sistema de centra-
lització de les causes relatives a clàusules abusives en un únic Jutjat especialitzat per 
a cada província. La darrera comunicació en aquest sentit és, precisament, de data 
22 de novembre de 2018.

Barcelona, 25 de març de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Control del compliment de la Moció 29/XII, sobre la venda d’armes
390-00029/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 34772 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Moció 29/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre la venda d’armes (tram. 390-00029/12), s’informa del següent:

En compliment a l’establert a la Moció 29/XII, el Govern comunica aquesta 
moció, via carta signada pel conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, a la vicepresidència del Govern espanyol, així com als ministeris 
d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació; d’Indústria, Comerç i Turisme; de 
Defensa; de l’Interior; d’Hisenda i, via carta signada pel Secretari General del De-
partament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència al Secretari 
general de Presidència del Govern i a la Secretària d’Estat de Comerç. A més, en 
aquestes cartes, el Govern trasllada el seu rebuig al Govern espanyol per l’autoritza-
ció de l’exportació d’armes a l’Aràbia Saudita, i l’insta explícitament a realitzar les 
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gestions oportunes per procedir a la suspensió de la transferència d’armes i a la de-
negació de les autoritzacions d’exportacions d’armes a l’Aràbia Saudita.

Barcelona, 26 de març de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència

N. de la r.: la documentació esmentada pot ésser consultada a l’arxiu del parlament.

Control del compliment de la Moció 57/XII, sobre el turisme
390-00057/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 34786 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment al punt c) de la Moció 57/XII, sobre el turisme 
(tram. 390-00057/12), us envio, annex, l’informe que ha elaborat la Direcció Gene-
ral de Turisme.

Barcelona, 20 de març de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

N. de la r.: la documentació esmentada pot ésser consultada a l’arxiu del parlament.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la 
consellera de Salut sobre l’increment del nombre de persones en 
llista d’espera per a intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques 
i visites a especialistes
354-00103/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Marta Ribas Frías, del GP CatECP (reg. 34732).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 28.03.2019.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la 
consellera de Justícia sobre la concessió del tercer grau a Oriol Pujol 
Ferrusola
354-00105/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP (reg. 34739).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Justícia, 28.03.2019.

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

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Encinas Piñol, gerent del 
Sistema d’Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la situació del Sistema d’Emergències 
Mèdiques, el pla de millora tecnològica i les oportunitats per a 
avançar en el model assistencial
356-00373/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 33847).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 28.03.2019.

Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació del 
transport sanitari
356-00377/12

SOL·LICITUD

Presentació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC (reg. 34525).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 28.03.2019.

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Encinas Piñol, gerent del 
Sistema d’Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la situació del transport sanitari
356-00378/12

SOL·LICITUD

Presentació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC (reg. 34526).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 28.03.2019.
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Sol·licitud de compareixença de Joan Delort i Menal, director del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació del 
transport sanitari
356-00379/12

SOL·LICITUD

Presentació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC (reg. 34527).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 28.03.2019.

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Encinas Piñol, gerent del 
Sistema d’Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre l’organització del servei d’emergències 
mèdiques i la creació de nous serveis com l’Equip de Complexitat 
Operativa Eco-0
356-00384/12

SOL·LICITUD

Presentació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units (reg. 34877).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 28.03.2019.

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

Estats de desenvolupament i d’execució del pressupost de la 
Generalitat en data del 31 de desembre de 2018
334-00050/12

PRESENTACIÓ: CONSELLERA, DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

Reg. 34970 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

Al president del Parlament
Benvolgut president,
En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei de finances públiques 

de Catalunya, trameto els estats de desenvolupament i d’execució del Pressupost de 
la Generalitat de Catalunya a 31 de desembre de 2018, i l’informe sobre l’evolució 
dels resultats no financers i de l’endeutament previst en l’article 21 apartats 3 i 4 de 
la mateixa Llei, en suport llapis de memòria, per al seu lliurament a la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost del Parlament de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 28 de març de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Per encàrrec del despatx (Decret 51/2019, de 8 de març. DOGC 7826A, de 8.3.2019)
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de 
l’endeutament de la Generalitat en data del 31 de desembre de 2018
334-00051/12

PRESENTACIÓ: CONSELLERA, DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

Reg. 34970 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

N. de la r.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es reprodueix en l’expedient NT-
334-00050/12.

Informe sobre la situació dels avals concedits per la Generalitat en 
data del 31 de desembre de 2018
334-00052/12

PRESENTACIÓ: CONSELLERA, DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

Reg. 34971 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 02.04.2019

Al president del Parlament 
Benvolgut president,
Per la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost del Par-

lament de Catalunya, us trameto adjunta, la informació a 31 de desembre de 2018, 
en suport llapis de memòria, a la qual es refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances pú-
bliques de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 27 de març de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Per encàrrec del despatx (Decret 51/2019, de 8 de març. DOGC 7826A, de 8.3.2019)
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

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

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 197/2019, interposat per Carles Puigdemont i 
Casamajó, contra l’acord de la Mesa del Parlament del 9 d’octubre 
de 2018 pel qual es deixen sense efecte els acords de la Mesa del 
Parlament del 4 i el 8 d’octubre, relatius a la delegació de vot del 
diputat Carles Puigdemont i Casamajó
383-00010/12

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al tribunal constitucional
El letrado del Parlamento de Cataluña suscrito, en representación y defensa de la 

cámara, y en cumplimiento del acuerdo de la Mesa de fecha 25 de febrero de 2019, 
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según acredita mediante la certificación que acompaña al presente escrito, compa-
rece ante el Tribunal Constitucional y, como mejor proceda en derecho, 

Dice
1. Que, en fecha 20 de febrero de 2019, al Parlamento de Cataluña le fue notifi-

cado el requerimiento del Pleno de este tribunal por el que se le comunicaba la ad-
misión a trámite de la demanda de amparo referenciada ut supra, promovida por la 
representación procesal del diputado Carles Puigdemont i Casamajó, por la que se 
le requería para que, en un plazo que no excediera de diez días, remitiese una certi-
ficación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al Acuerdo de la 
Mesa del Parlamento de Cataluña de 9 de octubre de 2018. Previamente debía em-
plazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que pudiesen compa-
recer, si así lo deseaban, en el plazo de diez días.

2. Que, mediante acuerdo de la Mesa de la cámara de fecha 25 de febrero de 
2019, el Parlamento de Cataluña decidió personarse en el procedimiento relativo a 
la demanda de amparo de referencia, emplazar a los grupos parlamentarios como 
partes interesadas y aportar la documentación requerida, conforme a lo solicitado.

3. Que, mediante comunicación de fecha 11 de marzo de 2019, notificada el 15 
de marzo de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional manifestó que tenía por per-
sonado al Parlamento de Cataluña y por recibida la documentación aportada, y le 
concedió un plazo de veinte días para presentar alegaciones.

4. Que, evacuando el trámite que le ha sido conferido, esta representación pasa 
a formular las siguientes

Alegaciones

I. Algunas cuestiones preliminares sobre el contenido y el alcance del recurso de 
amparo

1. El recurso de amparo se dirige contra el acuerdo de la Mesa del Parlamento 
de Cataluña de 9 de octubre de 2018 por el que se dejaron sin efecto otros acuerdos 
del mismo órgano rector de la cámara, de 4 y 8 de octubre de 2018, en relación con 
la delegación de voto del diputado Carles Puigdemont i Casamajó, así como contra 
«la vía de hecho subsiguiente consistente en no computar el voto delegado del mis-
mo diputado».

Para valorar adecuadamente no solo el contenido sino también el alcance del 
acuerdo objeto de impugnación, de la que derivaría además una vía de hecho que 
resulta igualmente impugnada, y a la vista del carácter sucinto de los antecedentes 
de hecho que acompañan la demanda, esta parte considera necesario contextualizar 
el primero de los acuerdos e interpretarlo a la luz de los hechos que seguidamente 
se relatarán.

2. En efecto, en fecha 13 de julio de 2018 fue recibido en el Registro del Parla-
mento de Cataluña el auto, de fecha 9 de julio de 2018, de la Sala Segunda del Tri-
bunal Supremo, por el que, entre otras cuestiones, se acordaba comunicar a la Mesa 
de la cámara que distintos miembros del Parlamento, procesados   en méritos de la 
Causa especial núm. 20907/2017, entre ellos el demandante en amparo, habían que-
dado suspendidos de sus funciones y cargos públicos, por imperio de lo dispuesto en 
el artículo 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim), al mismo tiempo 
que se emplazaba al referido órgano rector a: 

«adoptar las medidas precisas para la plena efectividad de la previsión legal», 
[además de señalar que no existía] «impedimento procesal para que los cargos y 
funciones públicas que corresponden a los procesados, puedan ser ejercidos de ma-
nera plena, pero limitada al tiempo de la eventual suspensión, por otros integrantes 
de sus respectivas candidaturas, si el Parlamento contemplara adoptar esta deci-
sión».
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Esta determinación –la facultad de sustitución de los diputados procesados– ve-
nía motivada por la consideración, hecha por el propio instructor en la mencionada 
resolución, en el sentido de que la suspensión prevista en el artículo 384 bis LECrim

«no puede imponer que los grupos parlamentarios en los que se integran los pro-
cesados, tengan que renunciar a su mayoría parlamentaria durante el período de la 
suspensión de los cargos; como tampoco resulta coherente que una suspensión pro-
visional imponga, como única manera de mantener la mayoría parlamentaria, que 
los diputados tengan que renunciar definitivamente al derecho de representar a sus 
electores» (FJ 2).

3. A petición de la Mesa del Parlamento, los Servicios Jurídicos emitieron un 
informe, de fecha 17 de julio de 2018, sobre el alcance de la suspensión de los dere-
chos y deberes parlamentarios de los diputados afectados prevista, al margen de los 
supuestos reglamentarios, en una ley general como la LECrim, y sobre la específica 
facultad de sustitución habilitada por el juez instructor, desconocida en nuestro or-
denamiento.

En ese informe (que se acompaña como documento señalado con el núm. 1), se 
concluía, en síntesis, que la suspensión de los derechos parlamentarios de los miem-
bros del Parlamento de Cataluña ex artículo 384 bis LECrim no podía ser de directa 
y automática aplicación, tanto por los propios fundamentos de la resolución judicial, 
que dejaba en manos de la Mesa de la cámara su concreción e instrumentación, 
como por tratarse, además, de una cuestión que, afectando al estatuto de los miem-
bros del Parlamento, debía adoptarse por los propios órganos de la cámara a través 
de los procedimientos adecuados.

Ni qué decir tiene que, sobre la primera de las cuestiones suscitadas, el propio 
auto judicial proyectaba cuando menos poderosas dudas acerca del cumplimien-
to directo e inmediato de una medida que es de naturaleza cautelar, prevista con 
efectos generales en la ley procesal penal, y que el mismo instructor había decidido 
modular por las razones expuestas y sin la existencia de una previsión normativa 
expresa. Resulta indudable, como admite el propio instructor, que su efectividad di-
recta –en el sentido de su automaticidad ope legis– no solo podía ocasionar graves 
efectos perturbadores en el ejercicio de la función representativa de los diputados 
afectados, entre ellos el demandante de amparo, sino también una severa alteración 
en el proceso de formación de la voluntad de la asamblea al modificarse la correla-
ción de fuerzas y de mayorías dentro de sus órganos.

Y, por lo que a la segunda de las cuestiones se refiere, la del procedimiento par-
lamentario a seguir, huelga decir que, en virtud de la autonomía parlamentaria y del 
principio de separación o de competencia, es el Reglamento del Parlamento de Catalu-
ña (RPC) el que instituye el método y las garantías en sede de estatuto de los diputados 
(art. 25). En particular, la intervención de los órganos parlamentarios en el acceso, cese 
y ejercicio de los cargos ha sido reconocida tanto por la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo (v. gr., Sentencia 54/2008 de la Sala Segunda, de 8 de abril de 2008, FJ 2),  
como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencia de 17 de mayo de 2016, 
Karácsony c. Hungría).

Además, como ya se ha dicho, la resolución judicial tantas veces citada se remi-
tía al órgano rector del Parlamento para que fuera este el que dispusiera lo necesario 
para dar efectividad al mandato judicial, bien entendido que, como se expondrá más 
extensamente en otro momento, es este órgano y no otro el facultado para adoptar 
las decisiones y las medidas que requieren las tramitaciones parlamentarias en caso 
de duda o laguna reglamentaria, y también todas aquellas otras decisiones que re-
quiere la organización del trabajo parlamentario (art. 37.3 RPC).

En este contexto, los Servicios Jurídicos concluyeron que, para dar debido cum-
plimiento a lo acordado por el juez instructor, era necesario cohonestar los términos 
en que este habilitaba a la Mesa del Parlamento a dar efectividad al artículo 384 bis 
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LECrim con el procedimiento y las garantías previstas en la ordenación reglamen-
taria interna a los efectos de la suspensión de los derechos de los miembros del Par-
lamento, en la medida en que esta regulación no podía ni debía ceder ante las previ-
siones de la ley procesal penal ni exceder la autonomía parlamentaria.

Y es así como, precisamente, para que la Mesa pudiera llenar de contenido la 
propuesta judicial, el referido informe de los Servicios Jurídicos apuntaba que, tran-
sitoriamente, y mientras no fuera modificado al efecto el Reglamento del Parla-
mento, de acuerdo con los principios que inspiraban y se proponía salvaguardar el 
auto judicial –señaladamente la necesidad de no perturbar el ejercicio legítimo de la 
función representativa de los diputados procesados   suspendidos y de no alterar las 
mayorías parlamentarias– un diputado de la propia cámara pudiera ser designado 
por el diputado suspendido de su mismo grupo parlamentario, a los efectos de que, 
a través de este, pudiera ejercer funcionalmente el derecho de voto y la suscripción 
de iniciativas parlamentarias, entre otros derechos.

4. Así las cosas, en ausencia de un procedimiento singular y específico para dar 
cumplimiento a una suspensión de las características del artículo 384 bis LECrim, 
además de que su efectividad estaba condicionada a la previa adopción de decisio-
nes parlamentarias para articular un mecanismo insólito como el ya descrito, la 
Mesa del Parlamento decidió encauzar esta cuestión por medio del procedimiento 
establecido en el artículo 25 RPC, que previene, para diferentes supuestos (entre 
los que obviamente no está la suspensión del artículo 384 bis LECrim), que «[l]os 
diputados del Parlamento pueden ser suspendidos de sus derechos y deberes parla-
mentarios, previo dictamen motivado de la Comisión del Estatuto de los Diputados 
[...]», y que prevé igualmente que tales decisiones deben recaer en el Pleno, que lo 
acordará por mayoría absoluta.

Sin duda, tal previsión reglamentaria era, por su naturaleza, la más idónea para 
resolver la cuestión planteada, además de la más garantista para los diputados afec-
tados y para todos los grupos parlamentarios, pues estos podían participar en el pro-
cedimiento, haciendo valer sus derechos como representantes parlamentarios, tanto 
en la Comisión del Estatuto de los Diputados como después en el Pleno.

Así las cosas, seguidos que fueron los trámites de rigor, en sesión celebrada el 
2 de octubre de 2018, el Pleno del Parlamento estudió el dictamen motivado de la 
Comisión del Estatuto de los Diputados y adoptó la siguiente Resolución: 

«1. Dado que en la votación del dictamen motivado de la Comisión del Estatu-
to de los Diputados no se ha alcanzado la mayoría absoluta favorable requerida por 
el artículo 25.1 del Reglamento del Parlamento, el Pleno del Parlamento rechaza la 
suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de los diputados Carles Puig-
demont, Oriol Junqueras, Jordi Turull i Negre, Raül Romeva Rueda, Josep Rull y 
Jordi Sànchez i Picanyol.

»2. Que, mientras dure la situación jurídica actual y no se resuelvan los recursos 
presentados por sus defensas, los derechos parlamentarios de los diputados Carles 
Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull i Negre, Raül Romeva Rueda, Josep Rull 
y Jordi Sànchez i Picanyol, podrán ser ejercidos por el miembro de su grupo parla-
mentario que los interesados   designen.»

[BOPC 165, de 3 de octubre de 2018]
Se acompaña, como documento señalado con el núm. 2, el referido acuerdo del 

Pleno del Parlamento.

5. Seguidamente, en fecha 4 de octubre de 2018, el portavoz del Grupo Parla-
mentario de Junts per Catalunya, Albert Batet i Canadell, dirigió a la Mesa del Par-
lamento un escrito (reg. 17981) en el que se ponía en su conocimiento que

«[d]ada la Resolución del Pleno del Parlamento de 2 de octubre de 2018 (tram. 
236-00001/12), que rechaza la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios 
de varios diputados, hago saber que seguiré votando en representación de los dipu-
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tados Carles Puigdemont i Casamajó, Jordi Turull i Negre, Josep Rull y Jordi Sán-
chez i Picanyol, de acuerdo con los escritos que se adjuntan (tram. 395-00028/12, 
395-00029/12, 395-00030/12 y 395-00031/12).»

Se acompaña, como documento señalado con el núm. 3, el escrito que antecede.

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 4 de octubre de 2018, calificó el 
contenido de este escrito y, por mayoría, tras la subsanación de un defecto inicial 
de falta de legitimación, mediante un nuevo escrito de verificación suscrito por los 
propios interesados, entre ellos el demandante Carles Puigdemont i Casamajó (reg. 
de presid. E-505), acordó lo siguiente: 

«La Mesa del Parlamento de Cataluña acuerda que los escritos del Grupo Parla-
mentario de Junts per Catalunya (reg. 17981) y de los diputados Carles Puigdemont 
(Reg. de Presid. E-505), Jordi Turull i Negre (reg. 18044), Josep Rull (reg. 18045) y 
Jordi Sànchez i Picanyol (reg. 18046) tienen los efectos jurídicos que derivan de la 
Resolución del Parlamento de Cataluña sobre la suspensión de derechos y deberes 
parlamentarios de varios diputados (tram. 236-00001/12.» [BOPC núm. 165, de 3 de 
octubre de 2018]

Se acompaña, como documento señalado con el núm. 4, el acta de la Mesa del 
Parlament de 4 de octubre de 2018, en cuyo punto 4 consta el citado acuerdo.

A continuación, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 RPC, el Gru-
po Parlamentario Socialistes i Units per Avançar solicitó la reconsideración de los, 
a su entender, «actos tácitos de calificación y admisión a trámite» de los referidos 
escritos (reg. 18047), a la vez que el Subgrupo Parlamentario del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 18048) y el Grupo Parlamentario de Ciutadans (reg. 18049).

En este contexto, los Servicios Jurídicos emitieron, a petición de la Mesa, un nue-
vo informe, de fecha 8 de octubre, para determinar si los escritos de los diputados 
suscritos, y entre ellos el demandante Carles Puigdemont, podían desplegar efectos 
jurídicos de acuerdo con el contenido de la Resolución del Parlamento de 2 de octu-
bre; y, en segundo lugar, sobre la eficacia jurídica de los actos parlamentarios en que 
puedan participar los referidos diputados a partir de ese momento.

En dicho informe se concluía el parecer de los letrados sobre que el contenido 
de los escritos no se adecuaba a la sustancia de la Resolución del Pleno, pues se li-
mitaban, como se desprendía de su literalidad, a poner en conocimiento de la Mesa 
que se mantenía la delegación de voto hecha con anterioridad a favor de su portavoz, 
en el sentido de que en ningún caso suponía acogerse a la facultad prevista en la 
Resolución plenaria de designar a otro miembro de su grupo para que sus derechos 
parlamentarios pudieran ser ejercidos por otro miembro de su grupo parlamentario.

En el informe se señalaban, además, las concretas consecuencias de esta deter-
minación, en el sentido de que, si un parlamentario no designaba expresamente a 
otro en los términos previstos en la Resolución del pleno de 2 de octubre del 2018, 
no podía ejercer el derecho de voto por delegación, pues esa facultad no operaba 
después del auto de 9 de julio de 2018. Y se señalaba también que la adopción de 
acuerdos no válidos podría incurrir en una vulneración del derecho fundamental 
de participación política del artículo 23.2 CE del resto de diputados de la cámara.

Se acompaña, como documento señalado con el núm. 5, el informe de los Servi-
cios Jurídicos de fecha 8 de octubre.

II. La falta de objeto del recurso: el acuerdo de la Mesa del Parlamento 
de 9 de octubre de 2018 no vulnera el derecho fundamental del artículo 
23.2 CE
1. Es sabido que la doctrina constitucional ha venido manteniendo de forma pa-

cífica y reiterada que el recurso de amparo de los parlamentarios debe vincularse 
exclusivamente a las afectaciones que puedan incidir en el núcleo esencial de la fun-
ción representativa ex artículo 23.2 CE.
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«[...] Para apreciar si existe esta vulneración constitucional lo primero que debe-
mos examinar es si la decisión de la Mesa ha afectado al ejercicio de una facultad 
que forme parte del núcleo de la función representativa parlamentaria, pues, como 
hemos señalado anteriormente, sólo estas facultades están garantizadas por el art. 
23.2 CE. [...] (SSTC 141/2007, de 18 de junio, FJ 3, y 88/2012, FJ 3 in fine).»

Según esta jurisprudencia, solo poseen relevancia constitucional a los efectos de 
amparo las afectaciones de los derechos o facultades que pertenezcan al núcleo de la 
función representativa parlamentaria, en especial cuando impidan o coarten su ejer-
cicio (entre otras, sentencias del TC 38/1999, FJ 2; 107/2001, FJ 3; 40/2003, FJ 2,  
y 1/2015, FJ 3).

El Tribunal ha precisado, además, que: 
«Sin embargo, hemos precisado que no cualquier acto del órgano parlamentario 

que infrinja la legalidad del ius in officium resulta lesivo del derecho fundamental, 
pues sólo poseen relevancia constitucional, a estos efectos, los derechos o facultades 
atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función representativa 
parlamentaria, como son indudablemente, el ejercicio de la función legislativa o de 
control de la acción de Gobierno, siendo vulnerado el art. 23.2 CE si los propios 
órganos de las Asambleas impiden o coartan su práctica o adoptan decisiones que 
contraríen la naturaleza de la representación o la igualdad de representantes. Tales 
circunstancias imponen a los órganos parlamentarios una interpretación restrictiva 
de todas aquellas normas que puedan suponer una limitación al ejercicio de aquellos 
derechos o atribuciones que integran el estatuto constitucionalmente relevante del 
representante público y a motivar las razones de su aplicación, bajo pena, no sólo 
de vulnerar el derecho fundamental del representante de los ciudadanos a ejercer su 
cargo (art. 23.2 CE), sino también de infringir el de estos a participar en los asuntos 
públicos, ex art. 23.1 CE (SSTC 38/1999, FJ 2; 107/2001, FJ 3, y 40/2003, FJ 2, entre 
otras muchas).» [STC 1/2015, FJ 3]

Así las cosas, si bien la aludida Resolución del Pleno del Parlamento de 2 de oc-
tubre de 2018, que estudió el dictamen motivado de la Comisión del Estatuto de los 
Diputados, rechazó por mayoría absoluta la suspensión de los derechos y deberes 
parlamentarios de distintos diputados, entre ellos el demandante, Carles Puigde-
mont, no puede desconocerse que, en un segundo apartado, la misma Resolución 
dispone: 

«[...] 2. Que mientras dure la situación jurídica actual y no se resuelvan los recur-
sos presentados por sus defensas, los derechos parlamentarios de los diputados Car-
les Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull i Negre, Raül Romeva Rueda, Josep 
Rull y Jordi Sànchez i Picanyol, podrán ser ejercidos por el miembro de su grupo 
parlamentario que los interesados   designen.»

Nótese, por lo demás, que este segundo apartado de la Resolución invoca su 
propio carácter provisional o transitorio, derivado de «la situación jurídica actual 
y [mientras] no se resuelvan los recursos presentados por las defensas en la causa 
especial seguida ante el Tribunal Supremo en la que tiene su origen el auto de 9 de 
julio de 2018».

Así pues, a través de una interpretación sistemática de ambos apartados puede 
deducirse con bastante claridad que, aunque se rechaza formalmente la suspensión 
(apartado 1), esta no deja de aceptarse, puesto que la propia Resolución prevé –ni 
que sea como una facultad potestativa– que todos los derechos de los diputados 
afectados por la suspensión acordada judicialmente puedan ser ejercidos por el di-
putado que estos designen. De forma que, en términos jurídicos, debe concluirse que 
el primer apartado constituye una mera declaración de voluntad política.

Tanto es así que el propio demandante, que en su escrito (pág. 13 in fine) postula 
que «los efectos jurídicos derivados del Pleno del Parlamento de Cataluña de 2 de 
octubre de 2018 a los que se refiere el acuerdo de la Mesa de 4 de octubre de 2018, 
confirmado por el acuerdo de la Mesa de 8 de octubre de 2018, no son otros que los 
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derivados del apartado primero de la resolución del Pleno, es decir, los derivados 
de la decisión del Pleno de no suspender a ninguno de los diputados en el ejerci-
cio de ninguno de sus derechos parlamentarios [...]», más adelante (pág. 15 in fine), 
admite que «[e]l día 20 de noviembre de 2018, además, la Mesa del Parlamento de 
Cataluña admitió, sin oposición, la designación del diputado Oriol Junqueras como 
miembro de la Comisión del Reglamento prevista en el artículo 61 del Reglamento 
del Parlamento de Cataluña» [la cursiva es nuestra], e incluso acompaña con la de-
manda los documentos acreditativos de tal circunstancia.

De todo lo expuesto hasta ahora se infiere –no solo desde una perspectiva tauto-
lógica– que, si no hubiera habido suspensión de derechos, no sería coherente habili-
tar al propio tiempo un mecanismo de designación de otro diputado para el ejercicio 
de sus funciones, sino que la decisión de suspender o no al diputado era indisponible 
para el Parlamento, pues este estaba llamado a dar efectividad a la resolución judi-
cial en sus términos –aunque no de forma directa y automática–, mediante el proce-
dimiento más garantista, que incluía los aspectos procesales internos y la instrumen-
tación de la fórmula correspondiente. Es por lo que, habiendo en el auto judicial una 
voluntad de preservar el sistema de mayorías en coherencia con las exigencias del 
principio democrático y habiendo facultado el Pleno del Parlamento, mediante un 
procedimiento de garantías, la designación de otro diputado para que los diputados 
suspendidos pudieran ejercer sus derechos, se nos antoja difícil que pueda apreciarse 
vulneración alguna del ius in officium del diputado Carles Puigdemont.

En efecto, si lo que se pretende es sostener que la garantía de ese derecho fun-
damental vendría exclusivamente de la mano del hecho de mantener una delegación 
de voto efectuada con anterioridad a la suspensión acordada judicialmente, es ob-
vio que, desde el punto de vista del presente recurso de amparo, esa es una preten-
sión que no puede prosperar, porque el elemento que está en juego en sede de pro-
tección de derechos fundamentales es esencialmente el respeto a la configuración 
del Parlamento que los ciudadanos han determinado mediante un proceso electoral. 
Ese aspecto ha sido reconocido y protegido judicialmente, y también a través de los 
acuerdos parlamentarios que afectan al estatuto del diputado, pues la designación de 
otro diputado de su grupo parlamentario facultada por la Resolución adoptada por el 
Pleno comprende, entre otros derechos, también la delegación del voto. Y es por este 
motivo, principalmente, por lo que no cabe admitir una inteligencia del acuerdo de 
la Mesa de la que se deduzca que esta dejó sin efecto la decisión misma del Pleno, 
como afirma erróneamente en el escrito de demanda (pág. 16), y menos aún que hu-
biera actuado al margen del supremo órgano del Parlamento, sino todo lo contrario, 
y en consecuencia, todavía menos que por extensión devengan nulos los actos poste-
riores de cómputo del voto delegado (pág. 17).

2. Tampoco puede prosperar, por los motivos expuestos y por los que se dirán, 
la consideración del demandante sobre que la Mesa del Parlamento habría adopta-
do una decisión sobre el estatuto del diputado (pág. 20), o que el referido acuerdo 
constituía un acto de gravamen, además de que la cuestión hubiera sido incluida en 
el orden del día de la Mesa de forma intempestiva y sin audiencia del diputado afec-
tado (pág. 20).

A. Por lo que a la primera de las cuestiones suscitadas se refiere, debemos signi-
ficar que corresponde a la Mesa del Parlamento la función de «d) Calificar, de con-
formidad con el Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, y 
declarar su admisión o inadmisión a trámite» y «e) Decidir la tramitación de todos 
los escritos y documentos de índole parlamentaria, de conformidad con las normas 
establecidas por el presente reglamento» (art. 37.3 RPC).

Y, pese al carácter evolutivo de la doctrina constitucional sobre estas funciones, 
en su más reciente jurisprudencia (por todas, STC 107/2016), el Tribunal Constitu-
cional ha reiterado que las facultades de las mesas de las asambleas en orden a la 
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calificación y admisión a trámite lo son, sobre todo, conforme a la jurisprudencia 
constitucional constante, a efectos de controlar la regularidad jurídica y la viabilidad 
formal o procesal de las mismas. Además, el mismo Tribunal ha considerado que las 
mesas pueden inadmitir a trámite, sin daño para el derecho fundamental citado, pro-
puestas o proposiciones cuya contradicción con el derecho o cuya inconstitucionali-
dad sean «palmarias y evidentes» (sentencias del TC 124/1995, de 18 de julio, FJ 2, 
y 10/2016, de 1 de febrero, FJ 4), y que, «aún configurado tal poder de inadmisión en 
casos límite como deber constitucional de la Mesa, su incumplimiento no ocasiona-
ría infracción alguna del derecho fundamental (art. 23.2 CE) de quienes denuncien 
tal supuesta omisión de un control que habría sido obligado». Más específicamente, 
el alto tribunal ha señalado que, a través del recurso de amparo contra los acuerdos 
de las mesas de las cámaras de calificación y admisión a trámite de una iniciativa, 
lo que se pretende es «preservar el derecho de participación de los sujetos legitima-
dos a intervenir en el procedimiento parlamentario» (ATC 135/2004, FJ 7, in fine).

B. Por otra parte, la Mesa no solo no realizó ningún acto relativo al estatuto del 
diputado demandante, que ya había sido efectuado a satisfacción del recurrente por 
la comisión competente y el Pleno, sino tampoco ningún acto de gravamen, pues, 
si es así como puede calificarse el procedimiento seguido, este se llevó a cabo pre-
cisamente por los referidos órganos parlamentarios, y todo ello, como se ha dicho 
repetidamente, de conformidad con el procedimiento de garantías establecido en el 
artículo 25 RPC, procedimiento que fue aceptado por la Mesa, a propuesta de su 
presidente y de los portavoces de la Comisión del Estatuto de los Diputados, antes de 
examinar y debatir una propuesta de dictamen que posteriormente recaería en el Ple-
no. (Se acompaña, como documento núm. 6, un certificado del acuerdo de la Mesa 
del Parlamento de fecha 25 de septiembre en el que se remite la cuestión a la Comi-
sión del Estatuto de los Diputados; como núm. 7, el acta de la reunión de la Mesa y 
los portavoces de la referida Comisión, de fecha 26 de setiembre, y como núm. 8,  
una certificación del acta de la sesión de la Comisión de fecha 28 de setiembre.)

Es decir, la Mesa se limitó a examinar el escrito del diputado demandante, por el 
que ponía en conocimiento de la Mesa su deseo de mantener una delegación de voto 
efectuada con anterioridad al acuerdo plenario, y, previo informe de los Servicios 
Jurídicos, rechazar toda efectividad jurídica a un escrito en el que se vertían mani-
festaciones ajenas al objeto de lo que se estaba tratando, esto es, que no mantenía 
relación ni conexión material alguna con la facultad de designación contemplada en 
el apartado segundo de la Resolución de 2 de octubre de 2018.

C. Por otra parte, el examen del escrito del diputado no puede tampoco calificar-
se de intempestivo. Como es sabido, la Mesa del Parlamento ejerce las funciones de 
calificación –y admisión a trámite en su caso– de todos los escritos de índole parla-
mentaria (art. 37.3 RPC). El orden del día de sus sesiones constituye un acto reglado 
que supone incluir, sin discrecionalidad alguna, todos los escritos presentados en el 
registro con anterioridad a su convocatoria, calendada con notable antelación. Ade-
más, como ya se ha reportado al inicio, fue el propio portavoz del grupo parlamen-
tario al que pertenece el recurrente el que, en fecha 4 de octubre de 2018, dirigió a 
la Mesa del Parlamento un escrito en el que ponía en conocimiento de la Mesa los 
términos del cumplimiento del acuerdo del Pleno del Parlamento de 2 de octubre de 
2018. Si bien la sesión de la Mesa tuvo lugar aquel mismo día, tras calificar el es-
crito otorgó un nuevo plazo para subsanar un defecto de falta de legitimación activa 
y, tras una nueva reunión, por mayoría, adoptó el acuerdo objeto de impugnación. 
Pero es que, además, dicho acuerdo no devino definitivo hasta que fue resuelta de 
forma motivada una solicitud de reconsideración presentada, previo informe de los 
Servicios Jurídicos.

Por lo demás, debemos significar que, contra los acuerdos de la Mesa en ejercicio 
de las funciones a las que se refieren, entre otros preceptos, las letras d y e del artí-
culo 37.3, puede solicitarse su reconsideración (art. 38 RPC), a petición de un grupo 
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parlamentario, si hubiere discrepancia, como así sucedió en su día, tal como ya se 
ha dicho. En ese caso, dio lugar a la suspensión del trámite hasta que la Mesa adop-
tó la decisión definitiva, mediante resolución motivada, oída la Junta de Portavoces. 
Y no hace falta decir que, contra dicha resolución motivada, cabe recurso de ampa-
ro, porque es este precisamente el procedimiento que nos hallamos sustanciando.

Se acompaña, como documento señalado con el núm. 9, una certificación del 
acta de la Mesa del Parlamento de fecha 8 de octubre, por la que se resolvió motiva-
damente desestimar la reconsideración.

III. El auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 9 de julio de 
2018 como base de la suspensión del diputado recurrente
1. Sabido es que en el marco del recurso de amparo no es posible introducir ale-

gaciones que vayan más allá de la defensa de un derecho fundamental frente a un 
acto de un poder público que pueda vulnerarlo. Como ha declarado reiteradamente 
el Tribunal Constitucional, el proceso de amparo no es un recurso de carácter úni-
camente objetivo dirigido a la restauración de la legalidad alterada o a la corrección 
de una errónea interpretación de la misma, sino que tiene un carácter también esen-
cialmente subjetivo, de tal modo que donde no hay violación de derechos subjetivos, 
y además de naturaleza fundamental, no puede surgir una pretensión de amparo 
constitucional.

En concreto, de acuerdo con el artículo 41.3 de la Ley orgánica 2/1979, del Tri-
bunal Constitucional (LOTC), no pueden hacerse valer en el amparo constitucional 
otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o preservar los derechos o liber-
tades por razón de los cuales se formuló el recurso, por lo que el juicio constitucio-
nal no entra a revisar una simple vulneración de la legalidad aplicable, sino solo en 
cuanto esta entraña la lesión de un derecho subjetivo de la parte actora. En otras pa-
labras, la quiebra de la legalidad debe anudarse a la quiebra de un derecho subjetivo 
de los pertenecientes a la categoría de derechos fundamentales para poder someter-
se a enjuiciamiento por el Tribunal Constitucional.

Que la naturaleza de los recursos de amparo está indeclinablemente vinculada 
a la reparación de un derecho subjetivo dañado se corrobora por lo que dispone el 
artículo 55 LOTC, que determina cuales pueden ser los posibles pronunciamientos 
en una sentencia estimatoria de un recurso de amparo: 

«Uno. La sentencia que otorgue el amparo contendrá alguno o algunos de los 
pronunciamientos siguientes: 

»a) Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido 
el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinación, en su 
caso, de la extensión de sus efectos.

»b) Reconocimiento del derecho o libertad pública, de conformidad con su con-
tenido constitucionalmente declarado.

»c) Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con 
la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación.» [Las cur-
sivas son nuestras.]

En este contexto, el Tribunal Constitucional ha declarado que el recurso de am-
paro no es un recurso de casación «en interés de ley» o del «ordenamiento», sino, 
solo y exclusivamente, una vía procesal para pretensiones dirigidas a establecer o 
preservar vulneraciones de derechos: 

«[...] [t]al como se encuentra, pues, configurada dicha jurisdicción, no basta la 
alegación de que los preceptos constitucionales en los que los diversos derechos 
fundamentales se proclaman han sido erróneamente interpretados o aplicados, pues 
el recurso de amparo no es una vía procesal adecuada para solicitar y obtener un 
pronunciamiento abstracto y genérico sobre pretensiones declarativas respecto de 
supuestas interpretaciones erróneas o indebidas aplicaciones de preceptos consti-
tucionales, sino sólo y exclusivamente sobre pretensiones dirigidas a restablecer o 
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preservar los derechos fundamentales cuando se ha alegado la vulneración concreta 
y efectiva de los mismos (SSTC 52/1992, fundamento jurídico 1º, y 167/1986, fun-
damento jurídico 4º). [...] La infracción del precepto constitucional es, desde luego, 
condición necesaria, pero no condición suficiente. En pocas palabras, si se prefiere, 
el recurso de amparo no es una casación en interés de ley.» [STC 114/1995, FJ 2]

2. En todo caso, es lo cierto que el apartado 2 de la parte dispositiva del auto del 
Tribunal Supremo de 9 de julio dispone que se comunique a la Mesa del Parlamen-
to que los diputados procesados y miembros del Parlamento, entre ellos el deman-
dante, han quedado suspendidos, por imperio del artículo 384 bis LECrim, en las 
funciones y cargos públicos que venían desempeñando, emplazando a ese órgano 
parlamentario a adoptar las medidas precisas para dar efectividad a lo acordado ju-
dicialmente. Para ello, la misma resolución judicial participa a la Mesa del hecho de 
que, a parecer del instructor, no existe impedimento procesal para que las funcio-
nes de los diputados puedan ser ejercidas, mientras dure la situación de suspensión, 
por otros integrantes de sus respectivas candidaturas, si el Parlamento contemplara 
adoptar tal decisión.

Ello, como se ha sostenido, es lo que se deduce de una recta comprensión de la 
decisión judicial, además de que no deja de ser una solución plausible porque no co-
rresponde al juzgador imponer al Parlamento la forma cómo debe cumplirse el auto 
que dispone la suspensión acordada, al estar en juego una circunstancia que afecta 
al estatuto de los diputados y que es de la exclusiva competencia de la cámara en 
virtud de la autonomía parlamentaria que ampara nuestro ordenamiento constitu-
cional y estatutario.

A partir de ahí, como sea que el auto judicial no especifica que sea la propia 
Mesa el órgano que deba adoptar tales medidas –sino que la hace responsable de 
dar efectividad a las mismas–, se decidió, en el marco del procedimiento ad hoc 
establecido en el Reglamento de la cámara (art. 25), dar trámite al reclamo judicial 
mediante el procedimiento más adecuado para gestionar no solo una cuestión de es-
pecial trascendencia política, por hallarse estrechamente vinculada a la convenien-
cia de no alterar el sistema de mayorías, sino también para garantizar los derechos 
de los propios parlamentarios afectados. Una vez más, debemos insistir en que el 
artículo 25 es el único precepto del Reglamento que regula la suspensión de los de-
rechos y deberes de los diputados y, aunque el mismo no se refiere a un supuesto 
como el previsto en el artículo 384 bis LECrim, es evidente que era el más idóneo 
para la resolución de la cuestión planteada.

3. Sea como fuere, de la lectura de la parte final del escrito de demanda no queda 
tan claro si el recurrente considera que el procedimiento del artículo 25 RPC no po-
día ser aplicado, pues advierte de que el auto de la Sala de lo Penal no podía servir 
como base para su suspensión. Desde la perspectiva de los derechos fundamentales 
y del recurso de amparo, como se ha dicho al principio de esta sección, lo único 
relevante es que el Pleno del Parlamento no tenía capacidad de decidir enteramente 
sobre la suspensión de los diputados por las razones tantas veces expuestas.

Siendo así las cosas, como revelan de forma elocuente los actos del grupo parla-
mentario al que pertenece el demandante, resulta difícil de cuestionar la virtualidad 
de la resolución judicial y sus efectos, pues el apartado segundo de la Resolución del 
Pleno establece un procedimiento mediante el cual los diputados procesados pueden 
designar otro miembro de su grupo parlamentario mientras dure la situación jurídi-
ca que les impide el ejercicio de sus derechos. El propio Tribunal Supremo, además, 
no ha objetado en ningún momento esta solución, así como tampoco ha efectuado 
requerimiento alguno al Parlamento por considerarla insuficiente o inadecuada.

Por todo lo expuesto, al Tribunal Constitucional,
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Solicita
Que, teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, junto con los docu-

mentos adjuntos, se sirva admitirlos y tenga por formuladas las alegaciones de esta 
parte con respecto al Recurso de amparo núm. 197-2019, promovido por la repre-
sentación procesal de Carles Puigdemont i Casamajó, en relación con el Acuerdo de 
la Mesa de 9 de octubre de 2018 y, en su momento, previos los trámites pertinentes, 
se dicte sentencia por la que se inadmita o se desestime, en su caso, el amparo so-
licitado.

Barcelona para Madrid, a 1 de abril de 2019
Joan Ridao Martín, letrado mayor

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

Recurs d’empara 5765/2018, interposat pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, contra els acords de la Mesa 
del Parlament del 18 i el 25 de setembre de 2018 relatius a la 
consideració com a vots disponibles dels vots corresponents a 
determinats membres electes del Parlament
383-00011/12

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al Tribunal Constitucional
El letrado del Parlamento de Cataluña que suscribe, en representación y defensa 

de la cámara, y en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del día 25 de febrero de 
2019, como mejor en derecho proceda

Dice
1. Que, en fecha 20 de febrero de 2019, el Parlamento de Cataluña recibió una 

notificación del Pleno del Tribunal Constitucional de la admisión a trámite del Re-
curso de amparo núm. 5765-2018, promovido por la representación procesal de dis-
tintos diputados del Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar en el Par-
lamento de Cataluña, en relación con los acuerdos de la Mesa del Parlamento de 
Cataluña de fechas 18 y 25 de septiembre de 2018, que resuelven considerar como 
votos disponibles los correspondientes a determinados miembros electos del Parla-
mento. El Tribunal Constitucional le requiere para que en el plazo de diez días pue-
da comparecer en el recurso de amparo y emplace al resto de los grupos parlamen-
tarios con el fin de que puedan comparecer en el presente proceso constitucional, 
haciéndoles entrega de la copia de la demanda de amparo presentada.

2. Que la Mesa del Parlamento, en fecha 25 de febrero de 2019, acordó dar tras-
lado del requerimiento del Tribunal Constitucional de 12 de febrero de 2019 y de la 
copia de la demanda y la documentación adjunta a los grupos parlamentarios, salvo 
el recurrente en amparo, para que puedan comparecer en dicho recurso en el plazo 
indicado en el mencionado requerimiento.

3. Que la Mesa del Parlamento, en fecha 25 de febrero de 2019, adoptó el acuerdo 
de personarse en el citado procedimiento de Recurso de amparo núm. 5765-2018, en 
relación con los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña de fechas 18 y 25 
de septiembre de 2018, y remitir la documentación solicitada.

4. Que el Parlamento de Cataluña, a través de su representación procesal y con-
forme a lo solicitado en el requerimiento del Pleno del Tribunal Constitucional de fe-
cha 12 de febrero de 2019, ha aportado certificaciones y fotocopias adveradas de las 
actuaciones parlamentarias solicitadas, que figuran en la relación que se adjuntó nu-
meradas como documentos del 1 al 8. Asimismo, se aportaron fotocopias adveradas 
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de los justificantes acreditativos del envío y acuse de recibo de los emplazamientos 
correspondientes al resto de grupos parlamentarios para que pudiesen comparecer, 
que constaban como documentos núm. 9 a 15.

5. Que, mediante diligencia de ordenación de fecha 11 de marzo de 2019, noti-
ficada el día 15 de marzo, el Pleno del Tribunal Constitucional, tuvo por personado 
y parte al Parlamento de Cataluña en el recurso de referencia y por recibido el tes-
timonio de las actuaciones solicitado, y confirió a las partes personadas un plazo 
común de veinte días para formular alegaciones.

6. Que, evacuando el trámite conferido, esta representación pasa a formular las 
siguientes

Alegaciones

I. Consideraciones preliminares sobre el objeto del recurso
1. El recurso de amparo se interpone contra el Acuerdo de la Mesa del Parlamen-

to de Cataluña de fecha 25 de septiembre de 2018 que confirma el anterior Acuerdo 
de la Mesa del Parlamento de Cataluña de fecha 18 de septiembre de 2018, por el 
que se estableció, de conformidad con el artículo 37.3 del Reglamento del Parlamen-
to de Cataluña, que la igualdad de votos en las votaciones de una comisión podía 
dirimirse ponderando el número de votos de que cada grupo dispone en el Pleno, 
entendiendo que esto último se refiere al número de miembros del Parlamento que 
integran el grupo parlamentario correspondiente, de conformidad con el artículo 
102.2 RPC.

2. La controversia surge a raíz de la notificación a la Mesa del Parlamento, en fe-
cha 13 de julio de 2018, del auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 
9 de julio de 2018 por el que se acordaba comunicar a la Mesa de la cámara que dis-
tintos diputados, procesados en la Causa especial núm. 20907/2017, habían quedado 
suspendidos de sus funciones y cargos públicos, por imperio de lo dispuesto en el 
artículo 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim), y se emplazaba a 
dicho órgano a tomar las medidas precisas para la plena efectividad de la previsión 
legal (parte dispositiva 2, primer párrafo).

La parte recurrente realiza una interpretación literal del citado auto y conside-
ra que la suspensión debe interpretarse conforme al redactado del artículo 384 bis 
LECrim, que habla de suspensión automática, en el sentido de que, desde la notifi-
cación del mismo a la cámara, dichos diputados ya estaban suspendidos en sus fun-
ciones sin tener en cuenta el inciso final del párrafo, que señala expresamente que 
la Mesa del Parlamento debe proceder a adoptar las medidas precisas para la plena 
efectividad de la previsión legal.

Por otra parte, debe señalarse que dicho auto también establece en su parte dis-
positiva segunda que “no existe impedimento procesal para que los cargos y fun-
ciones públicas que corresponden a los procesados, puedan ser ejercidos de manera 
plena, pero limitada al tiempo de la eventual suspensión, por otros integrantes de 
sus respectivas candidaturas, si el Parlamento contemplara adoptar tal decisión”.

3. A raíz de una situación concreta de empate que se produjo en la Comisión de 
Territorio, la presidenta de dicha Comisión dirigió un escrito a la Mesa de la cámara 
para conocer el criterio a seguir en dichos casos, teniendo en cuenta que ya se había 
notificado el auto de suspensión. Es decir, la controversia que se plantea en concreto 
es si deben computarse en la votación en caso de empate y aplicando el voto ponde-
rado los escaños de los diputados que han sido suspendidos.

Fruto de dicha petición, se llegó al Acuerdo de 18 de septiembre, confirmado 
posteriormente por el de 25 del mismo mes, que son objeto de la presente impugna-
ción mediante recurso de amparo.
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Debe añadirse que la facultad de la Mesa del Parlamento en virtud del artículo 
37.3.d RPC debe cohonestarse con la jurisprudencia constitucional, según la cual “la 
autonomía parlamentaria garantizada constitucionalmente (Art. 72 CE) y la propia 
naturaleza del Art. 23.2 CE como derecho de configuración legal también obligan a 
otorgar a los Parlamentos y, significativamente, a sus órganos rectores, un margen 
de aplicación en la interpretación de la legalidad parlamentaria que este Tribunal no 
puede desconocer”.

4. Por otra parte, en el momento de adoptar dichos acuerdos la cámara catalana 
aún no había procedido a adoptar las medidas precisas para la implementación del 
auto y tampoco había tomado ninguna decisión respecto al concreto procedimiento 
para implementarlo preservando las mayorías parlamentarias. Como el propio auto 
indicaba (FJ 3), “la suspensión provisional del escaño no puede imponer que los gru-
pos parlamentarios en los que se integran los procesados, hayan de renunciar a su 
mayoría parlamentaria durante el período de suspensión de los cargos; como tampo-
co resulta coherente que una suspensión provisional imponga, como única manera 
de mantener la mayoría parlamentaria, que los suspensos renuncien definitivamente 
al derecho de representar a sus electores”. Razón por la que, como ya se ha señala-
do, la Mesa del Parlamento es la que debía proceder a adoptar las medidas precisas 
para dar plena efectividad a la previsión legal (FJ 3).

Ello significa que, en el ínterin, y mientras el Parlamento catalán no había adop-
tado dichas medidas, la suspensión de los diputados no se había producido, puesto 
que no era automática, como ya se ha argüido, en el sentido que otorga a esta palabra 
la parte recurrente. Por lo tanto, continuaban en el pleno ejercicio de sus derechos 
como diputados. Es por ello que la aplicación del artículo102.2 RPC no puede inter-
pretarse, en ningún caso, en el sentido que pretende la parte recurrente, ni antes de 
la aplicación de las medidas, porque aún no están suspendidos, ni tampoco después, 
porque, al adoptarse las medidas, se permite que se designe a otro miembro del 
mismo grupo parlamentario para ejercer sus derechos, como se verá más adelante.

5. Precisamente, una vez recibido el auto del Tribunal Supremo de suspensión de 
diversos diputados y ante la duda del procedimiento legal a seguir para el cumpli-
miento del mismo, los Servicios Jurídicos emitieron un informe de fecha 17 de julio 
de 2018 en el que se concluía que la suspensión de los derechos parlamentarios de 
los diputados no podía ser de directa y automática aplicación por dos razones. En 
primer lugar, por el propio tenor literal del auto judicial que delegaba en la Mesa 
del Parlamento la adopción de las medidas necesarias para su implementación y, en 
segundo lugar, porque, tratándose de una cuestión que afectaba al estatuto de los 
miembros del Parlamento, debían adoptarlas los propios órganos de la cámara que 
se ocupan de tales cuestiones mediante los procedimientos adecuados. Así pues, la 
implementación del auto del Tribunal Supremo requería que el Parlamento instru-
mentara un procedimiento parlamentario específico que permitiera su tramitación 
con pleno respeto de su autonomía parlamentaria.

En este sentido se ha expresado siempre este alto tribunal al manifestar que a los 
reglamentos corresponde “una función ordenadora de la vida interna de las Asam-
bleas con el fin de configurar su propia organización y funcionamiento, incluyendo 
la regulación de los derechos y las atribuciones que corresponden a los parlamenta-
rios, así como la articulación de todos los procedimientos y trámites que se desarro-
llan en su seno” (STC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 6).

Ya en la STC 71/1994, de 3 de marzo de 1994, derivada del recurso de incons-
titucionalidad contra los artículos 384 bis y 504 bis de la LECrim, se previó expre-
samente que fuera en los reglamentos parlamentarios donde se regulase el procedi-
miento específico para que la suspensión decretada judicialmente en los supuestos 
de cargos electos se alcanzara plenamente (FJ 3º).
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Esta previsión es la que contempla también el auto del Tribunal Supremo de 9 de 
julio de 2018 al manifestar en el dispositivo segundo que la Mesa debe proceder a 
“adoptar las medidas precisas para la plena efectividad de la previsión legal”.

6. Además, en el apartado segundo de la fundamentación jurídica del auto de 9 
de julio de 2018 en la Causa especial núm. 20907/2017, se señala que “la suspensión 
provisional del escaño no puede imponer que los grupos parlamentarios en los que 
se integran los procesados, hayan de renunciar a su mayoría parlamentaria durante 
el período de la suspensión de los cargos, como tampoco resulta coherente que una 
suspensión provisional imponga, como única manera de mantener la mayoría par-
lamentaria, que los suspensos renuncien definitivamente al derecho de representar 
a sus electores”.

Es por ello que, aparte de la previsión antedicha, el auto también prevé la posi-
bilidad de que la medida decretada no suponga la alteración de las mayorías parla-
mentarias, por lo que se deberán arbitrar las medidas adecuadas para que la misma 
no se produzca. Dicha decisión y la tramitación parlamentaria correspondiente se 
dejan en manos del propio Parlamento catalán, en respeto de su autonomía parla-
mentaría: “no existe impedimento procesal para que los cargos y funciones públicas 
que corresponden a los procesados, puedan ser ejercidos de manera plena, pero li-
mitada al tiempo de la eventual suspensión, por otros integrantes de sus respectivas 
candidaturas, si el Parlamento contemplara adoptar tal decisión” (ap. segundo de la 
parte dispositiva).

En este sentido y en la misma causa se había pronunciado ya el Tribunal Supre-
mo en el auto de 12 de enero de 2018, en el que consideraba que concurría en los 
diputados en prisión preventiva una causa de incapacitación legal prolongada que 
les impedía cumplir con su deber de asistir a los debates y las votaciones del Pleno 
del Parlamento. En consecuencia, en la parte dispositiva de dicho auto “se declara la 
incapacidad legal prolongada de estos investigados para cumplir el deber de asistir a 
los debates y las votaciones del Pleno del Parlamento de Cataluña, por lo que, si los 
investigados lo solicitaran, corresponde a la Mesa del Parlamento arbitrar el procedi-
miento para que deleguen sus votos en otro diputado, mientras subsista su situación de 
prisión provisional”.

En este auto se dispone “acordar que por el Parlamento de Cataluña se habiliten los 
instrumentos precisos para que diversos diputados puedan acceder a su condición de 
parlamentarios, en los términos exigidos en el artículo 23 del Reglamento del Parla-
mento, pese a la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza, en la que 
actualmente se encuentran” [se hace únicamente referencia a los diputados que en 
aquel momento se hallaban en situación de prisión].

7. Vemos, por tanto, que en diversas resoluciones judiciales el criterio del Tribu-
nal Supremo ha sido unánime en dos sentidos. En primer lugar, en considerar que la 
situación de prisión preventiva genera una incapacidad para el ejercicio del derecho 
fundamental del 23.2 CE y, por tanto, para el ejercicio del cargo para el cual fueron 
elegidos los miembros del Parlamento catalán como representantes políticos. Y, en 
segundo lugar, en considerar que la solución a la posible vulneración de este dere-
cho debía recaer en los propios órganos del Parlamento, que deberían establecer el 
procedimiento para remediar dicha situación.

En cuanto al procedimiento a seguir, no está regulado específicamente en el Re-
glamento de la cámara, que solo tiene un artículo que verse sobre dicha cuestión, el 
artículo 25, por lo que, en ausencia de un procedimiento singular, la Mesa del Par-
lamento decidió encauzar esta cuestión por medio del procedimiento establecido en 
dicho artículo, que prevé para diversos supuestos que “los diputados del Parlamento 
pueden ser suspendidos de sus derechos y deberes parlamentarios, previo dictamen 
motivado de la Comisión del Estatuto de los Diputados [...]”, y prevé, igualmente, 
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que tales decisiones deben recaer en el Pleno, que debe acordarlo por mayoría ab-
soluta.

Esta regulación se consideró la más idónea, de conformidad con la facultad otor-
gada por el citado auto, en aras al respeto de la autonomía parlamentaria. Es por ello 
que se siguió la correspondiente tramitación parlamentaria a través de la Comisión 
del Estatuto de los Diputados, que adoptó una propuesta de dictamen y su traslado 
al Pleno del Parlamento. Este, en sesión plenaria celebrada el día 2 de octubre de 
2018, en base al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, adoptó la 
siguiente Resolución: 

«1. Dado que en la votación del dictamen motivado de la Comisión del Estatuto 
de los Diputados no se ha alcanzado la mayoría absoluta favorable requerida por el 
art. 25.1 del Reglamento del Parlamento, el Pleno del Parlamento rechaza la suspen-
sión de los derechos y deberes parlamentarios de los diputados Carles Puigdemont, 
Oriol Junqueras, Jordi Turull i Negre, Raül Romeva Rueda, Josep Rull i Jordi Sán-
chez i Picanyol.

»2. Que mientras dure la situación jurídica actual y no se resuelvan los recursos 
presentados por sus defensas, los derechos parlamentarios de los diputados Carles 
Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull i Negre, Raül Romeva Rueda, Josep Rull 
y Jordi Sánchez i Picanyol, podrán ser ejercidos por el miembro de su grupo parla-
mentario que los interesados designen.» [BOPC núm. 165, de 3 de octubre de 2018]

De una interpretación sistemática de ambos apartados puede deducirse que, si 
bien el apartado 1 rechaza de manera formal la suspensión, el apartado 2 la acepta 
en la medida que prevé que todos los derechos de los diputados afectados puedan 
ser ejercidos por el diputado que estos designen.

En la misma fecha de aprobación del dictamen tuvieron entrada en el Registro 
del Parlamento de Cataluña dos escritos de los diputados Oriol Junqueras i Vies y 
Raül Romeva i Rueda a través de los cuales designaban a un diputado de su grupo 
parlamentario para actuar como sustituto.

En fecha 4 de octubre de 2018 el portavoz del Grupo Parlamentario de Junts per 
Catalunya, Albert Batet i Canadell, presentó un escrito a raíz del cual, tras subsa-
nación de un defecto inicial de falta de legitimación, la Mesa acordó lo siguiente: 

«La Mesa del Parlamento acuerda que los escritos del Grupo Parlamentario de 
Junts per Catalunya (Rgtro. 17981) y de los diputados Carles Puigdemont (Rgtro. 
Presid. E-505), Jordi Turull i Negre (Rgtro. 18044), Josep Rull (Rgtro. 18045) y 
Jordi Sánchez i Picanyol (Rgtro. 18046) tienen los efectos jurídicos que derivan de 
la Resolución del Parlamento de Cataluña sobre la suspensión de derechos y debe-
res parlamentarios de varios diputados (BOPC núm.165, de 3 de octubre de 2018).»

Posteriormente, los Servicios Jurídicos emitieron, a petición de la Mesa, un in-
forme, de fecha 8 de octubre, para determinar si los escritos de los diputados suscri-
tos podían desplegar efectos jurídicos de acuerdo con el contenido de la Resolución 
del Parlamento de 2 de octubre, y, en segundo lugar, sobre la eficacia jurídica de los 
actos parlamentarios en que puedan participar los referidos diputados a partir de 
ese momento.

En dicho informe se concluía el parecer de los letrados sobre que el contenido 
de los escritos no se adecuaba a la sustancia de la Resolución del Pleno, pues se li-
mitaban, como se desprendía de su literalidad, a poner en conocimiento de la Mesa 
que se mantenía la delegación de voto hecha con anterioridad a favor de su portavoz, 
en el sentido de que en ningún caso suponía acogerse a la facultad prevista en la 
Resolución plenaria de designar a otro miembro de su grupo para que sus derechos 
parlamentarios pudieran ser ejercidos por otro miembro de su grupo parlamentario.

En el informe se señalaban, además, las concretas consecuencias de esta deter-
minación, en el sentido de que, si un parlamentario no designaba expresamente a 
otro en los términos previstos en la Resolución del Pleno de 2 de octubre de 2018, 
no podía ejercer el derecho de voto por delegación, pues esa facultad no operaba 
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después del auto de 9 de julio de 2018. Y se señalaba también que la adopción de 
acuerdos no válidos podría incurrir en una vulneración del derecho fundamental 
de participación política del artículo 23.2 CE del resto de diputados de la cámara.

Con posterioridad a dicho informe, la Mesa de 9 de octubre de 2018 acordó de-
jar sin efecto su acuerdo de 4 de octubre y trasladar al grupo parlamentario y a los 
diputados afectados la conveniencia de que presentaran nuevos escritos que se ade-
cuaran al contenido de la Resolución del Pleno de 2 de octubre de 2018.

Con estas medidas puede darse por concluido el procedimiento parlamentario 
arbitrado, expresamente, para dar cumplimiento al auto del Tribunal Supremo.

8. En resumen, la parte recurrente considera que el auto del Tribunal Supre-
mo de fecha 9 de julio de 2018 produjo la suspensión automática de los diputados 
afectados, sin necesidad de aplicar ningún procedimiento parlamentario, y que, por 
tanto, en caso de empate en la votación de las comisiones, no podían computarse, 
en aplicación del artículo 102.2 RPC, como diputados aquellos que estaban suspen-
didos del ejercicio de sus derechos. Por el contrario, la parte recurrente admite, en 
su escrito de recurso, que, de conformidad con lo que proclama el propio auto del 
Tribunal Supremo, resultaba procedente arbitrar un mecanismo para permitir que 
las mayorías parlamentarias no fueran alteradas, de acuerdo con lo previsto en el 
dispositivo segundo del auto. Eso conduce a una contradicción manifiesta entre el 
hecho de considerar la aplicación automática e inmediata del auto sin intervención 
alguna de los órganos del Parlamento y, en consecuencia, considerar suspendidos 
a dichos parlamentarios de sus derechos y prerrogativas, y el hecho de considerar 
que dicha aplicación no es automática y depende de la adopción por la cámara par-
lamentaria de unas determinadas medidas. Ello conlleva que la aplicación del voto 
ponderado en ningún momento puede interpretarse en el sentido dado por la parte 
recurrente, puesto que esto conllevaría imponer a dichos diputados no una medida 
cautelar de suspensión sino de privación absoluta de sus derechos parlamentarios, 
lo cual va mucho más allá de lo que pretende el citado auto del Tribunal Supremo.

Es decir, si el auto del Tribunal Supremo fuera de aplicación automática, com-
portaría, evidentemente, que los diputados estuvieran suspendidos ipso iure desde el 
momento en que fue notificada a la Mesa del Parlamento dicha resolución judicial. 
Ahora bien, dicha aplicación automática está descartada por la propia resolución ju-
dicial, como se ha argumentado, lo que permite, en dicha situación de interinidad, 
la aplicación del voto ponderado, por cuanto dichos diputados gozan de la plenitud 
de sus derechos y prerrogativas, y también con posterioridad, al haberse designado 
a otro diputado para ejercer sus funciones en aplicación de la Resolución aprobada 
por el Pleno del Parlamento.

II. Los motivos del recurso de amparo planteado por el Grupo 
Parlamentario no se adecúan a la naturaleza, la finalidad y el objeto del 
recurso de amparo.
1. Como es fácil deducir del recurso, el motivo de fondo o principal del mismo 

no es el de pedir el reconocimiento o la reparación de un derecho vulnerado por la 
Mesa del Parlamento en ejercicio, por los diputados, de su ius in officium, sino el de 
impedir y pretender subsumir en el amparo una interpretación del Reglamento rea-
lizada por la Mesa en uso de la facultad que le otorga el artículo 37.3.d RPC.

Esto convierte al recurso de amparo en una impugnación de unos acuerdos de la 
Mesa y desnaturaliza la esencia en que se fundamenta constitucionalmente el ampa-
ro. Es decir, la utilización del recurso de amparo como una acción encubierta de im-
pugnación de la Mesa del Parlamento de Cataluña no solo presenta el problema de la 
desnaturalización del mismo recurso de amparo, sino que implica, además, una ex-
tralimitación de los mecanismos procesales existentes, en la medida en que lo que se 
pretende en el fondo es introducir una especie de control de legalidad previo de las 
decisiones que supera ampliamente los límites del amparo y que presenta, caso de 
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admitirse, un grave problema desde el punto de vista del derecho constitucional al 
ius in officium parlamentario, que reconoce y protege el artículo 23 CE. Este enfo-
que pone claramente de relieve que el recurso de amparo no se utiliza como instru-
mento procesal de defensa del propio derecho de participación política, sino como 
una verdadera acción impugnatoria de los acuerdos de un órgano de la cámara.

2. La pretensión de la recurrente no se adecúa ni a la Ley orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC) ni a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional relativa a 
la naturaleza, la finalidad y el objeto del recurso de amparo. La recurrente plantea 
una pretensión de nulidad de los acuerdos tomados y no tanto de restablecimiento 
de un derecho fundamental supuestamente vulnerado. Tal pretensión no es compa-
tible con el tenor literal del artículo 41.3 LOTC, según el cual en el amparo consti-
tucional no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer 
o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales se formuló el recurso. 
Así, el recurso de amparo no es un recurso de carácter únicamente objetivo dirigi-
do a la restauración de la legalidad alterada o a la corrección de una errónea inter-
pretación de la misma, sino que tiene un carácter esencialmente subjetivo, de tal 
modo que donde no hay violación de derechos subjetivos, y además de naturaleza 
fundamental, no puede surgir una pretensión de amparo constitucional. En el pre-
sente supuesto no resulta acreditado cómo, mediante la aplicación del voto ponde-
rado, se lesionan los derechos fundamentales de la parte recurrente, ya que no se 
altera la aritmética parlamentaria y no se produce ninguna restricción ilegítima de 
ningún derecho o facultad de los diputados que componen el grupo parlamentario. 
Sería precisamente la no aplicación del criterio del voto ponderado lo que conduci-
ría a la vulneración de un derecho fundamental, puesto que, como se manifiesta en 
el propio auto de 9 de julio del Tribunal Supremo, supondría “alterar los resultados 
electorales y privar a miles de ciudadanos de su representante público y, por tanto, 
de expresar su voz en el Parlamento”.

Que la naturaleza de los recursos de amparo está indeclinablemente vinculada a 
la reparación de un derecho subjetivo dañado se corrobora por lo que dispone el ar-
tículo 55.1º LOTC, que determina cuáles pueden ser los posibles pronunciamientos 
en una sentencia estimatoria de un recurso de amparo: 

«La sentencia que otorgue el amparo contendrá alguno o algunos de los pronun-
ciamientos siguientes: 

»a) Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido 
el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinación, en su 
caso, de la extensión de sus efectos.

»b) Reconocimiento del derecho o libertad pública, de conformidad con su con-
tenido constitucionalmente declarado.

»c) Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con 
la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación.»

En todos los casos, la decisión se refiere a una lesión de un derecho fundamental, 
de donde resulta claro que el juicio de constitucionalidad no puede entrar a revisar 
una simple vulneración de la legalidad aplicable, sino solo en la medida en que esta 
pueda entrañar la lesión de un derecho subjetivo de la parte actora.

La quiebra de la legalidad debe anudarse, pues, a la quiebra de un derecho sub-
jetivo de los pertenecientes a la categoría de derechos fundamentales para poder 
someterse a enjuiciamiento por el Tribunal Constitucional y, además, ha de tratarse 
de un derecho cuya titularidad corresponda a la actora y no a un tercero. En defini-
tiva, la existencia de una lesión de un derecho fundamental es requisito esencial del 
recurso de amparo.

En este contexto, el Tribunal Constitucional ha declarado que el recurso de am-
paro no es un recurso de casación “en interés de ley” o del “ordenamiento”, sino, 
solo y exclusivamente, una vía procesal para pretensiones dirigidas a establecer o 
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preservar vulneraciones de derechos, como así es de ver en el Auto del Tribunal 
Constitucional 181/2003, de 2 de junio de 2003: 

«En particular, con referencia a los derechos reconocidos en el Art. 23.2 CE, este 
Tribunal tiene declarado que, si bien pueden conocerse mediante el recurso de am-
paro lesiones de derechos fundamentales que tengan su origen en las actuaciones de 
los órganos de gobierno de las Cámaras parlamentarias, tales violaciones no vienen 
determinadas por una posible conculcación de las normas reglamentarias, sino por 
razones sustantivas de carácter material que imposibiliten el ejercicio de una facul-
tad propia del cargo.» (FJ 7, in fine)

3. Es decir, a través del recurso de amparo solo puede pretenderse la defensa y 
eventual reparación de la violación de un derecho fundamental, en este caso, reco-
nocido en el artículo 23 CE. No es jurídicamente posible la utilización de este cauce 
procesal para obtener del Tribunal Constitucional una sentencia por la que se anulen 
unos acuerdos de la Mesa con los que la actora no está de acuerdo.

En consecuencia, la interpretación sobre la naturaleza y el sentido del recurso de 
amparo que expone esta representación lleva a rechazar el planteamiento de la acto-
ra y a considerar la falta de legitimación de la recurrente para interponer el recurso 
de amparo, pues este no permite una impugnación abstracta de disposiciones legales 
para garantizar la correcta aplicación de los preceptos de la Constitución que reco-
gen y garantizan derechos fundamentales. En conclusión, la parte recurrente carece 
de acción en amparo al no adecuarse su pretensión a la naturaleza, la finalidad y el 
objeto de dicha vía procesal.

III. La aplicación del criterio del voto ponderado ex artículo 102.2 RPC y 
los acuerdos de la Mesa de 18 y 25 de septiembre no vulneran el ius in 
officium de los diputados.
1. La parte recurrente considera que el criterio adoptado por la Mesa, de aplica-

ción del artículo 102.2 RPC para dirimir el empate de la votación, no se adecúa a 
la literalidad de dicho precepto e implica una afectación al ius in officium de los di-
putados y a su derecho a que los trámites parlamentarios se ajusten a lo establecido 
por el Reglamento y a que no se dé cauce por trámites inadecuados.

Al respecto, debe señalarse que los acuerdos de la Mesa de 18 y 25 de septiembre 
de 2018 se adoptan en virtud de la facultad de adoptar las decisiones que requieren 
las tramitaciones parlamentarias en caso de duda o laguna reglamentaria que le con-
fiere el artículo 37.3 RPC, por lo que, en base a dicha facultad de interpretación, se 
adopta el siguiente acuerdo: 

«[...] la igualdad de votos en las votaciones de una comisión puede dirimirse 
conforme con el criterio sostenido habitualmente en la Cámara, esto es, ponderan-
do el número de votos de que cada grupo dispone en el Pleno, entendiendo que esto 
último se refiere al número de diputados de cada grupo que mantienen la condición de 
miembros del Parlamento.»

En este sentido, debe hacerse referencia a la resolución motivada de fecha 25 de 
septiembre de 2018, derivada de la petición de reconsideración del Acuerdo de la 
Mesa de 18 de septiembre de 2018 y que reproducimos, resumidamente, en inter-
pretación del artículo 102.2 RPC, al considerar que resultan esclarecedores de la 
cuestión controvertida: 

«1º. El art. 102.2 RPC establece que “[e]n las votaciones de una comisión se en-
tiende que no hay empate cuando, siendo idéntico el sentido en que han votado los 
miembros presentes de un mismo grupo parlamentario, la igualdad de votos puede 
dirimirse ponderando el número de votos del que cada grupo dispone en el Pleno”. 
Este sistema también es aplicable en los casos siguientes: Junta de Portavoces (art. 
35.2), Mesa Ampliada (art. 37.4), grupos de trabajo (art. 55.3), redacción del informe 
de una ponencia (art. 120.3) y comisiones sin representación proporcional (art. 48.3 
y 64.1). Por ejemplo, el art. 35.2 RPC establece que, por el sistema de voto pondera-
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do, “cada portavoz tiene tantos votos como escaños en el Parlamento tiene su grupo 
parlamentario”. Por otro lado, el art. 55.3 RPC establece que, según el criterio del 
voto ponderado, “cada miembro representa a un número igual al de los diputados 
que integran su grupo parlamentario”.

»2º. El significado y funcionamiento del voto ponderado es único y no distinto en 
función del artículo en que aparece. No cabe una interpretación jurídica diferente de 
un mismo concepto en función del artículo en que se halla contenido.

»3º. De la interpretación sistemática del Reglamento se desprende que, cuando 
el Reglamento alude al sistema de voto ponderado o a la ponderación de votos y, en 
particular, en el caso de empate en una votación, esta debe dirimirse ponderando 
el número de votos de que cada grupo dispone en el Pleno, entendiendo esto último 
referido al número de miembros del Parlamento que integran el grupo parlamenta-
rio correspondiente.»

2. Debe ponerse el acento en el hecho de que la ponderación implica contabili-
zar el número total de miembros, es decir, el número absoluto, y no contabilizar los 
derechos o prerrogativas de los que disfrutan. Ello es así no por una interpretación 
del Reglamento de la cámara sino por la interpretación que dicho concepto tiene en 
general, puesto que es un concepto –podríamos decir– matemático.

Si partimos de una interpretación etimológica, el término ponderación proviene 
del latín ponderatio, referente al peso o la relevancia que tiene algo. Es un concep-
to habitual en los mercados bursátiles, donde se habla de la ponderación que tiene 
cada acción respecto al índice, es decir, no se contabilizan los derechos que otorga 
la acción sino su mera existencia.

Por otro lado, debe señalarse que, a pesar del carácter personal del voto, se apli-
ca el criterio del voto ponderado en la mayoría de cámaras parlamentarias, aunque 
algunos lo consideren contrario a su carácter personal e indelegable. Se prevé, pre-
cisamente, en los reglamentos de las cámaras con una finalidad práctica, a fin de 
simplificar los trabajos de sus órganos. Así, este sistema permite que un diputado 
o varios puedan votar por el conjunto de sus miembros, computándose su voto se-
gún el número de miembros que tenga el grupo respectivo, y se prevé expresamente 
como criterio para dirimir los empates producidos en las comisiones, como sistema 
de decisión de la Junta de Portavoces o en las ponencias, entre otros.

Así, por ejemplo, en el diccionario de términos del Senado (www.senado.es) se 
entiende por votación ponderada una forma de decidir sobre algún asunto cuya ca-
racterística estriba en que quien emite un voto representa proporcionalmente al nú-
mero total de miembros al que pertenece su mandato o gestión. Dicho de otro modo, 
representa el voto corregido por la proporción que representa el votante respecto de 
un colectivo. Es así que el voto ponderado se aplica tanto en el Congreso como en el 
Senado para resolver el empate en las comisiones (art. 88.2 RCD y 100.4 RS), como 
sistema de decisión de la Junta de Portavoces (art. 39.4 RCD) y de las ponencias 
(art. 113 RCD). En consecuencia, no se contabilizan los derechos que tienen dichos 
miembros, sino el número absoluto de miembros de la cámara.

3. Por otro lado, y en favor de la aplicación del voto ponderado con la interpre-
tación dada por los acuerdos impugnados, debe objetarse a la parte recurrente que 
la aplicación de la suspensión no era automática y que, además, no supone el cese 
del diputado, sino únicamente la suspensión de sus funciones, por lo que el escaño 
continúa perteneciendo a su titular.

Debe decirse, además, que en cualquier caso la aplicación del voto ponderado 
tendría un resultado idéntico a efectos prácticos, tanto en el supuesto de que se in-
terpretase que la suspensión es automática a partir de la notificación del auto como 
si se presumiera que no lo es. La razón de ello es que el diputado no ha sido cesado 
ni ha renunciado al acta, es decir, no ha sido privado de su condición de miembro 
de la cámara, sino que únicamente está suspendido de forma temporal en el ejerci-



BOPC 303
4 d’abril de 2019

4.87.20. Recursos d’empara constitucional 110

cio de sus derechos como parlamentario. La suspensión únicamente supondría un 
problema para ejercer el voto en el Pleno en el supuesto de que no se hubiera desig-
nado a otro miembro para ejercer el derecho de voto, no en los demás casos. Ello 
significa que continúa siendo un representante político, privado de forma temporal 
del ejercicio de sus derechos, pero que aritméticamente continúa formando parte de 
la cámara parlamentaria.

En cualquier caso, como admite el propio auto del Tribunal Supremo de fecha 
9 de julio y la parte recurrente reconoce, “la suspensión provisional del escaño no 
puede imponer que los grupos parlamentarios en los que se integran los procesados, 
hayan de renunciar a su mayoría parlamentaria durante el período de la suspensión 
de los cargos; como tampoco resulta coherente que una suspensión provisional im-
ponga, como única manera de mantener la mayoría parlamentaria, que los suspen-
sos renuncien definitivamente al derecho de representar a sus electores” (FJ 2).

Resulta meridianamente claro el texto en el sentido de que la suspensión no pue-
de ocasionar la vulneración del ius in officium de los diputados afectados por tal 
medida cautelar más allá de lo que establece el propio auto del Tribunal Supremo, 
por lo que a través del mecanismo que se ha arbitrado parlamentariamente, sobre el 
cual el Tribunal Supremo nada manifiesta, dejando un amplio margen de aprecia-
ción a la cámara parlamentaria, aquel podrá continuar siendo diputado aunque no 
podrá ejercer sus derechos de forma inmediata sino mediata, o, lo que vendría a ser 
lo mismo, de forma indirecta en lugar de directa, a través de persona interpuesta, 
por él designada.

También debe señalarse que el Tribunal Supremo en su resolución ni obliga a 
ejercer dicha opción o facultad de designar a otro diputado para ejercer las funcio-
nes del diputado suspendido ni tampoco restringe el ámbito de las facultades a ejer-
cer por el designado: 

«[...] no existe impedimento procesal para que los cargos y funciones públicas 
que corresponden a los procesados, puedan ser ejercidos de manera plena, pero li-
mitada al tiempo de la eventual suspensión, por otros integrantes de sus respectivas 
candidaturas, si el Parlamento contemplara adoptar tal decisión.»

Es decir, la facultad de designar a un diputado puede calificarse de potestativa 
(“si el Parlamento contemplara”) y las facultades que el mismo podrá ejercer ven-
drán determinadas por aquellas que se le encomienden en la designación (“puedan 
ser ejercidos”), que podrán ir desde un ejercicio limitado, que comprenda, por ejem-
plo, únicamente el derecho de voto, hasta un ejercicio en forma plena, que pueda in-
cluir la totalidad de derechos, preservando, eso sí, la titularidad de los mismos en el 
diputado electo que ha sido privado únicamente del uso y disfrute del derecho pero 
no de su titularidad.

4. Por otra parte, los acuerdos impugnados cumplen con el requisito exigido por 
la doctrina constitucional en el sentido de que “una decisión de estas características 
debe tener una aplicación tal que afecte por igual a todas las fuerzas políticas con re-
presentación parlamentaria en evitación de que se ocasione un tratamiento desigual 
o discriminatorio” (ATC 35/2001, de 23 de febrero, FJ 5).

En el presente supuesto, el hecho de interpretar la votación ponderada según el 
criterio de la parte recurrente comportaría no contar como miembros de la cámara 
parlamentaria a los diputados que han sido suspendidos en el ejercicio de sus de-
rechos pero que no han sido cesados ni privados de su acta de diputado y que, por 
tanto, continúan siendo diputados y representantes legítimos de sus electores. Ello 
sí puede suponer una vulneración del derecho fundamental de participación políti-
ca de dichos miembros, puesto que, sin mediar sentencia firme en tal sentido, se les 
habría cesado de su mandato e impedido ejercer sus derechos como parlamentarios, 
aunque fuera de forma mediata. Y que esta no era la voluntad del órgano judicial, 
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que ha pretendido en todo momento no alterar la aritmética parlamentaria, ya ha 
sido comentado por esta parte en varias ocasiones.

La jurisprudencia constitucional, al entender que el ius in officium es un derecho 
de configuración legal, considera que no puede existir vulneración de ningún dere-
cho fundamental sin infracción de la norma, en este caso, reguladora del procedi-
miento, y la aplicación e interpretación del artículo 102.2 RPC se realizan conforme 
a la legalidad parlamentaria.

Por otro lado, la parte recurrente no hace referencia en ningún momento a la fa-
cultad incluida en el núcleo esencial del derecho fundamental en cuestión que no 
ha podido ejercitar. Y como se señala en el Auto 181/2003, de 2 de junio de 2003 
(sección 4ª), debe tratarse de razones que imposibiliten el ejercicio de una facultad 
propia: 

«En este sentido conviene recordar que, para existir, una lesión de derechos fun-
damentales ha de ser, en todo caso, una lesión efectiva desde un punto de vista ma-
terial, incluso en aquellos supuestos [...] en los que se invoca una lesión de un de-
recho sustantivo por parte de los poderes públicos. En particular, con referencia a 
los derechos reconocidos en el Art. 23.2 CE, este Tribunal tiene declarado que, si 
bien pueden conocerse mediante el recurso de amparo lesiones de derechos funda-
mentales que tengan su origen en las actuaciones de los órganos de gobierno de la 
Cámaras parlamentarias, tales violaciones no vienen determinadas por una posible 
conculcación de las normas reglamentarias, sino por razones sustantivas de carácter 
material que imposibiliten el ejercicio de una facultad propia del cargo.» (STC 81/1991, 
de 22 de abril, FJ 3)

Como señala Pedro Cruz Villalón, en un artículo sobre el amparo, “la correcta 
aplicación del derecho de los derechos fundamentales sólo puede reclamarla quien 
entienda que no se ha reconocido el derecho subjetivo reconocido en la norma (am-
paro), no quien entienda que no se ha reconocido un derecho que no se contiene en 
la norma (contra amparo)” (Revista Española de Derecho Constitucional, año 14, 
núm. 41, mayo-agosto 1994, p.14).

Es por ello que debe señalarse que la actuación es conforme al Reglamento y, 
como consecuencia, debe constatarse la ausencia de infracción y que la misma sea 
ilegítima.

De conformidad con las alegaciones efectuadas, no existe vulneración de ningún 
derecho fundamental, por lo que se considera que el supuesto no reviste trascenden-
cia constitucional, ya que, al no cumplirse, objetivamente, ninguno de los requisitos 
para considerar la vulneración de un derecho fundamental, no puede existir una es-
pecial trascendencia constitucional.

Esta parte considera que el objetivo último de la parte recurrente no es el de ob-
tener el amparo, sino el de impugnar unos determinados acuerdos para conseguir la 
alteración de las mayorías parlamentarias, privando a los diputados afectados de “su 
legítima aspiración de mantener la mayoría parlamentaria obtenida en los comicios” 
(auto del TS de 9 de julio de 2018, FJ 2).

En virtud de las alegaciones efectuadas, al Tribunal Constitucional

Solicita: 
Que, teniendo por presentado, en tiempo y forma, el presente escrito de Contes-

tación al recurso de amparo número 5765-2018, interpuesto por los diputados del 
Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar, del Parlamento de Cataluña, 
contra los acuerdos del Pleno del Parlamento de fechas 18 y 25 de septiembre de 
2018, que resuelven considerar como votos disponibles los correspondientes a deter-
minados miembros electos del Parlamento, y de conformidad con su contenido, se 
sirva admitirlo y, previos los trámites legales pertinentes, dicte en su día sentencia 
en la que, de conformidad con los fundamentos legales de esta parte, declare no ha-
ber lugar al amparo solicitado por la inexistencia de vulneración del derecho fun-
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damental a la participación política del 23.2 CE, con el resto de pronunciamientos 
favorables a esta representación.

Barcelona para Madrid, a 2 de abril de 2019
Xavier Muro Bas, letrado y secretario general

Recurs d’empara 5887/2018, interposat per diputats del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, contra diversos acords de la Mesa del 
Parlament relatius a la consideració com a vots disponibles dels vots 
corresponents a determinats membres electes del Parlament
383-00012/12

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al pleno del tribunal constitucional
El letrado del Parlamento de Cataluña suscrito, en representación y defensa de 

la Cámara y en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del día 25 de febrero de 2019 
según tiene acreditado ante este Tribunal mediante escrito de fecha 4 de marzo de 
2019, como mejor en derecho proceda

Dice
1. Que en fecha 20 de febrero de 2019, el Parlamento de Cataluña recibió el re-

querimiento del Pleno del Tribunal Constitucional por el que se comunica la admi-
sión a trámite de la demanda de amparo avocado núm. 5887-2018, promovida por 
la representación procesal del Grupo Parlamentario Ciutadans en el Parlamento de 
Cataluña, contra diversos acuerdos de la Mesa del Parlamento relativos a la conside-
ración como votos disponibles de los votos correspondientes a determinados miem-
bros electos del Parlamento.

2. Que la Mesa del Parlamento, en fecha 25 de febrero de 2019, adoptó el Acuer-
do de personarse en el procedimiento de Recurso de amparo avocado núm. 5887-
2018, promovido por la representación procesal del Grupo Parlamentario Ciutadans 
en el Parlamento de Cataluña, 

3. Que en fecha 4 de marzo de 2019, el Parlamento de Cataluña a través de su 
representación procesal, evacuando el trámite conferido y conforme a lo solicitado, 
ha aportado certificación de las actuaciones parlamentarias solicitadas.

4. Que, mediante comunicación de 12 de febrero de 2019, el Pleno del Tribunal 
Constitucional ha tenido por personado al Parlamento de Cataluña en el recurso 
de referencia y por recibida la documentación aportada, concediéndole un plazo de 
veinte días para presentar alegaciones.

5. Que, evacuando el trámite conferido esta representación pasa a formular las 
siguientes

Alegaciones

Primera. Objeto del recurso: las alegaciones de la parte recurrente
El recurso de amparo se dirige, tal y como consta en la página 11 del escrito de 

la recurrente ante este Tribunal, contra una serie de acuerdos de la Mesa, de la Mesa 
de la Comisión y de la propia Comisión del Estatuto de los Diputados y del Pleno 
del Parlamento de Cataluña. Asimismo, la recurrente dirige su recurso contra “todas 
las decisiones y actuaciones del presidente del Parlamento tendentes a hacer efec-
tivos los acuerdos anteriormente relacionados a pesar de su manifiesta y palmaria 
inconstitucionalidad”.

La recurrente enumera, en el primer apartado de su escrito, una serie de hechos 
relevantes, en su opinión, para la fundamentación jurídica del recurso.



BOPC 303
4 d’abril de 2019

4.87.20. Recursos d’empara constitucional 113 

Todos los hechos y decisiones que afectan a este caso tienen su origen en la co-
municación a la Mesa del Parlamento de Cataluña, con fecha 13 de julio de 2018, 
del Auto del Tribunal Supremo, de 9 de julio de 2018, relativo a la causa especial 
núm. 3/2097/2017. En virtud de dicho Auto, el Magistrado instructor, Pablo Llarena 
Conde, acuerda: 

“Comunicar a la Mesa del Parlamento de Cataluña, que los procesados y miem-
bros de ese Parlamento: Carles Puigdemont i Casamajó, Oriol Junqueras i Vies, 
Jordi Turull i Negre, Raül Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu y Jordi Sánchez Pi-
canyol, han quedado suspendidos –automáticamente y por imperio del artículo 384 
bis de la LECRIM– en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando, 
habiendo de proceder la Mesa del Parlamento a adoptar las medidas precisas para 
la plena efectividad de la previsión legal”.

A raíz de dicho Auto de 9 de julio de 2018, se han ido sucediendo decisiones de la 
Mesa, peticiones de reconsideración, decisiones de la Comisión del Estatuto de Dipu-
tados o resoluciones de Pleno del Parlamento que, todas ellas, trataban de dar una res-
puesta o estaban vinculadas a la situación generada por las medidas cautelares adop-
tadas en virtud del mencionado Auto del Tribunal Supremo.

Por que respecta a hechos concretos, también derivados de la situación creada 
por el Auto de 9 de julio, la parte recurrente destaca que la “Oïdoria de Comptes i 
Tresoreria del Parlament”, dejó de satisfacer derechos económicos a los diputados 
suspendidos, a partir del 13 de julio de 2018. Asimismo, la recurrente se refiere al 
hecho de que las comisiones presididas por diputados del Grupo Parlamentario de 
Ciutadans, al no haber recibido comunicación de la Mesa del Parlamento, habían 
decidido aplazar la proclamación de resultados en casos de empate producidos aten-
diendo al criterio de voto ponderado.

A partir de dicha descripción fáctica, la recurrente impugna los siguientes acuer-
dos: 

a) Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 18 de septiembre de 2018 
por el que acuerda considerar como votos disponibles los de determinados miem-
bros electos del Parlamento de Cataluña en cuyas funciones habían sido suspendi-
das por Imperativo legal debido a su procesamiento firme por, entre otros, el delito 
de rebelión a efectos de la ponderación del voto en caso de empates producidos en 
comisiones parlamentarias.

b) Acuerdo de Mesa del Parlamento de Cataluña de 9 de octubre de 2018 por el 
cual se reitera el acuerdo anterior y se obliga a aplicarlo a los presidentes de comi-
siones parlamentarias.

c) Acuerdos de la Mesa de25 de septiembre de 2018 que no atendieron las peti-
ciones de reconsideración dirigidas por los diputados del grupo parlamentario aquí 
recurrente en relación con los anteriores acuerdos, o sea, los Acuerdos de la Mesa 
de 18 de septiembre de 2018 y de 19 de octubre de 2018

d) Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 25 de septiembre de 2018 de trasladar 
a la Comisión del estatuto de los Diputados y del Pleno “l’examen de l’afectació so-
bre els drets de determinats parlamentaris de la Interlocutòria del Tribunal Suprem 
de 9 de juliol de 2018”

e) Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 26 de septiembre de 2018 que rechaza 
la reconsideración presentada por el grupo parlamentario de Ciutadans en el que se 
integran los aquí recurrentes contra el anterior acuerdo.

f) Acuerdo de la Mesa de la Comisión del estatuto de los Diputados del Parla-
mento de Cataluña de 26 de septiembre de 2018 que incluía en el orden del día de 
la sesión de dicha comisión prevista para el día 28 de septiembre de 2018 el “l’exa-
men de l’afectació sobre els drets de determinats parlamentaris de la Interlocutòria 
del Tribunal Suprem de 9 de juliol de 2018”. En la misma sesión, se acordó remitir 
al Pleno un dictamen que proponía que se decidiese sobre (1) la suspensión de los 
derechos y deberes de los diputados procesados; y (2) el ejercicio de los derechos 
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de los diputados procesados por un miembro de su grupo parlamentario que los in-
teresados designasen.

g) Acuerdo de la Comisión de los Diputados del Parlamento de Cataluña de 28 
de septiembre de 2018 que rechaza la propuesta de exclusión del orden del día de la 
sesión del mismo día 28 de septiembre “l’examen de l’afectació sobre els drets de 
determinats parlamentaris de la Interlocutòria del Tribunal Suprem de 9 de juliol 
de 2018”.

h) Acuerdos del Pleno del Parlamento de 2 de octubre de 2018 que rechazó la au-
tomática suspensión de los Sres. Puigdemont, Romeva, Junqueras, Rull, Sánchez y 
Turull y arbitró el mecanismo de ejercicio de “sus derechos” mediante designación/
representación/sustitución.

i) Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 3 de octubre de 2018 que 
admitió la procedencia y otorgó valor y vigencia parlamentaria al ejercicio de dere-
chos parlamentarios por los Sres. Junqueras y Romeva mediante la figura del dipu-
tado designado.

j) Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 8 de octubre de 2018 mediante el cual 
se desestimó la reconsideración del grupo de Ciutadans contra el acuerdo anterior-
mente indicado.

k) Acuerdos del Pleno del Parlamento de 11 de octubre de 2018 mediante los 
cuales, previo cómputo del voto de los Sres. Romeva y Junqueras, se rechazaba la 
aprobación de las propuestas de resolución 1 («Les persones, al centre: prioritzem 
l’Agenda Social i els problemes reals dels catalans») y 10 (Seguretat i estabilitat per-
què Catalunya recuperi les oportunitats econòmiques perdudes amb el procés) del 
debate general sobre “la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convi-
vència”).

l) Así como contra todas las decisiones y actuaciones del Presidente del Parla-
mento tendente a hacer efectivos los acuerdos anteriormente relacionados a pesar de 
su manifiesta y palmaria inconstitucionalidad.

La recurrente fundamenta jurídicamente el recurso de amparo en seis apartados 
de su escrito. En el primero de ellos, la recurrente se refiere a la especial transcen-
dencia constitucional de los problemas jurídicos que plantea el recurso.

Así, en el primer apartado, la recurrente intenta fundamentar la especial trans-
cendencia constitucional del recurso atendiendo a la presunta conculcación de dere-
chos fundamentales de los diputados, por lo que se refiere a las facultades inheren-
tes al ius in officium. Asimismo, se plantea que el caso objeto de recurso supone un 
grave perjuicio para el interés general en tanto en cuanto se trataría de una cuestión 
jurídica de relevante y general repercusión, de manera que transciende el perjuicio 
subjetivo causado a los recurrentes.

En el segundo apartado, titulado: “sobre el ius in officium y el derecho de los 
ciudadanos a la participación política a través de sus representantes”, la recurrente 
sintetiza la consolidada jurisprudencia de este Alto Tribunal sobre el contenido del 
ius in officium de los representantes parlamentarios.

En el tercer apartado de su escrito, relativo a “la calificación jurídica de los 
acuerdos en relación con la legalidad constitucional”, la recurrente trata de funda-
mentar jurídicamente la conculcación constitucional realizada por los acuerdos im-
pugnados. Así, se concluye lo siguiente: 

“Todos estos acuerdos constituyen una unidad en la ilegalidad y en la finali-
dad perseguida: permitir que los diputados procesados y suspendidos puedan seguir 
ejerciendo sus funciones a pesar de la suspensión ope legis [...] En términos impug-
natorios, constituyen una unidad, porque materialmente lo son. Y la unidad viene 
dada por la expresa, categórica y contumaz voluntad de incumplir la legalidad par-
lamentaria y, en particular, la constitucional”.

En opinión de la recurrente los mencionados acuerdos incumplen lo establecido 
en una disposición (el artículo 348 bis LeCrim) y en el Auto del Tribunal Supremo 
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de 9 de julio, que pretende hacerla efectiva a los efectos de asegurar la protección 
del orden constitucional.

En el cuarto apartado de la fundamentación jurídica de su escrito, relativo a la 
“calificación jurídica de los acuerdos en relación con la legalidad parlamentaria”, 
la recurrente agrupa los acuerdos impugnados en tres clases: 

a) acuerdos ilegales que enervan la suspensión ope legis del ejercicio de las fun-
ciones de los diputados procesados.

b) Acuerdos ilegales que arbitran un mecanismo de “substitución” de los diputa-
dos procesados para el ejercicio de sus derechos.

c) Acuerdos ilegales adoptados por la cámara como consecuencia de permitir a 
los diputados procesados y suspendidos el ejercicio de sus derechos mediante la de-
signación de un diputado del mismo grupo parlamentario

En particular, la recurrente argumenta, en primer lugar, que los acuerdos im-
plican que la Mesa ha sometido el cumplimento de las resoluciones judiciales a 
órganos de decisión políticos, precisamente, para evitar dicho cumplimiento. En 
segundo lugar, una vez “restituido” en la plenitud de sus derechos, se arbitra un 
mecanismo de sustitución para designar un diputado del mismo grupo para que los 
ejerza. En este marco, la recurrente alega que el Reglamento del Parlamento de Ca-
taluña no contempla la posibilidad de que los diputados procesados y suspendidos 
ope legis puedan designar a otro diputado para que ejerza sus derechos mientras se 
hallen en la indicada situación jurídico-procesal.

La recurrente concluye que “la consecuencia del vicio de ilegalidad de la enerva-
ción de la eficacia de la ley (art. 348 bis LeCrim) y de la resolución judicial (auto del 
Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018) y del consiguiente vicio de la designación de 
un diputado para que pase a ejercer los derechos de los que había sido desprovisto, 
en su ejercicio, los diputados procesados u suspendidos, es el vicio de ilegalidad que 
afecta a todos los acuerdos adoptados por los órganos de la Cámara en los que se 
han computado como votos válidos los emitidos por el diputado designado” en sus-
titución de los diputados procesados y suspensos”.

En el último apartado de su escrito, titulado: “la afectación ilegal e inconstitu-
cional a los derechos integrantes del ius in officium de los diputados recurrentes”, la 
recurrente intenta fundamentar jurídicamente la afectación por parte de los acuer-
dos señalados al ius in offcium de los recurrentes. En concreto, se alega las siguien-
tes afectaciones a dicho Ius in Officium: 

“A) La afectación por la vía de igualar a los que tienen derecho al ejercicio de las 
funciones con los que no lo tienen por estar procesados y suspendidos.

B) La afectación por la vía de permitir el ejercicio del derecho de voto sin cum-
plir el requisito de la presencia en las sesiones y reuniones, salvo que se haya auto-
rizado la delegación de voto, lo que no se ha producido.

C) La afectación parla vía de arbitrar la sobre-representación del diputado de-
signado al admitirse que “también” vote en substitución de los diputados procesa-
dos y suspendidos.

D) La afectación por la vía de la constitución de mayorías fraudulentas que 
rompen el legítimo juego mayorías / minorías que constituye la esencia del funcio-
namiento de los órganos parlamentarios, lo que hace posible alumbrar acuerdos 
igualmente fraudulentos.

E) La afectación por la vía de la adopción de acuerdos fruto de mayorías frau-
dulentas que vinculan, también, directamente a los diputados, en particular, a los 
aquí recurrentes.

F) La afectación por la vía de unos acuerdos que carecen de la motivación ade-
cuada y suficiente.

G) La afectación por la vía de la habilitación de un mecanismo de eficacia ilimi-
tada en el tiempo que se constituye en un estatus jurídico singular aplicable indefi-
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nidamente a los diputados procesados y suspendidos, al margen de lo establecido en 
el Reglamento del Parlamento.

H) La afectación por la vía de la ruptura de la igualdad de la representación en 
relación con el cumplimiento de los deberes parlamentarios”.

Segunda. Los acuerdos objeto de recurso no suponen una violación del 
artículo 23 CE.

1. Las afectaciones al Ius in Officium alegadas no lesionan el ejercicio de un dere-
cho o facultad, concreta y efectiva, de los recurrentes.

Tal y como se plantea la solicitud de amparo, las pretensiones de la recurrente se 
fundamentan más en la presunta ilegalidad, parlamentaria y constitucional, de las 
decisiones objeto de recurso que en una afectación concreta y efectiva de un derecho 
o facultad propia de los recurrentes.

Ello se evidencia en la enumeración de lo que la recurrente denomina” vías de 
afectación a los derechos integrantes del Ius in Oficcium”, en la página 28 de su es-
crito. En dicha enumeración se alega, como se ha reproducido en el anterior aparta-
do de este escrito, que los acuerdos impugnados han afectado al Ius in Officium de 
los diputados, por ejemplo, al “igualar a los que tienen derecho al ejercicio de las 
funciones con los que no lo tienen por estar procesados y suspendidos” (letra a); al 
“permitir el derecho de voto de diputados sin cumplir el requisito de presencia en 
las sesiones y reuniones sin que se haya autorizado la delegación de voto (letra b);  
al “arbitrar una sobrerrepresentación del diputado designado al admitirse que tam-
bién vote en sustitución de los diputados procesados y suspendidos (letra c); o al 
”habilitarse un mecanismo de eficacia ilimitada en el tiempo que se constituye en 
un estatus jurídico singular aplicable indefinidamente a los diputados procesados y 
suspendidos” (letra g).

Del tenor literal de estas alegaciones de la recurrente se deduce que sus preten-
siones se proyectan no tanto sobre afectación a un derecho o facultad propia, sino 
sobre la presunta inadecuación a la legalidad reglamentaria y constitucional de una 
serie de acuerdos que afectan a terceros.

Esta representación entiende que dicha fundamentación, en torno a la presun-
ta ilegalidad, parlamentaria y constitucional, de los acuerdos impugnados, sin una 
prueba de los derechos o facultades conculcados a los recurrentes no se adecua a 
la naturaleza, finalidad y objeto del recurso de amparo, tal y como se regula en la 
LOTC y tal como dicho recurso ha sido interpretado por este Alto Tribunal.

Así, según el artículo 41.3 LOTC, no pueden hacerse valer, en el amparo consti-
tucional, otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o preservar los derechos 
o libertades por razón de los cuales se formuló el recurso. Así, el recurso de ampa-
ro no es un recurso de carácter únicamente objetivo dirigido a la restauración de la 
legalidad alterada o a la corrección de una errónea interpretación de la misma, sino 
que tiene un carácter también esencialmente subjetivo, de tal modo que donde no 
hay violación de derechos subjetivos, y además de naturaleza fundamental, no pue-
de surgir una pretensión de amparo constitucional.

Que la naturaleza de los recursos de amparo está indeclinablemente vinculada a 
la reparación de un derecho subjetivo dañado se corrobora por lo que dispone el ar-
tículo 55 LOTC, que determina cuales pueden ser los posibles pronunciamientos en 
una sentencia estimatoria de un recurso de amparo. En todos los casos, la decisión 
se refiere a una lesión a un derecho fundamental, de lo que resulta claro que el juicio 
constitucional no entra a revisar una simple vulneración de la legalidad aplicable, 
sino sólo en cuanto ésta entraña la lesión de un derecho subjetivo de la parte acto-
ra. La quiebra de la legalidad debe anudarse a la quiebra de un derecho subjetivo de 
los pertenecientes a la categoría de derechos fundamentales para poder someterse a 
enjuiciamiento por el Tribunal Constitucional. Y ha de tratarse de un derecho cuya 
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titularidad corresponda a la actora y no a un tercero. En definitiva, la existencia de 
una lesión a un derecho fundamental es requisito esencial del recurso de amparo.

En este contexto, el TC ha declarado que el recurso de amparo no es un recurso 
de casación “en interés de ley” o del “ordenamiento” sino, sólo y exclusivamente, 
una vía procesal para pretensiones dirigidas a restablecer o preservar los derechos 
fundamentales cuando se ha alegado la vulneración concreta y efectiva de los mis-
mos (Vid, por ejemplo, STC 52/1992, fundamento jurídico 1º, y 167/1986, FJ 4º; 
(STC 114/1995, FJ 2º; STC 78/1997, FJ 4º; (STC 83/2000 FJ 2º).

Consecuentemente, a través del recurso de amparo, sólo puede pretenderse la 
defensa y eventual reparación de la violación de un derecho fundamental de los re-
currentes.

La interpretación sobre la naturaleza y sentido del recurso de amparo que expone 
esta representación, que lleva a rechazar el planteamiento de la recurrente, ha sido 
defendida por la doctrina: 

“acaso lo más característico de la jurisdicción de amparo en lo que tiene de ju-
risdicción, es decir, de aplicación del derecho a supuestos singulares, y más concre-
tamente de “jurisdicción de apelación“, sea su incapacidad para operar como “ju-
risdicción de casación” en materia de “derecho de los derechos fundamentales”, es 
decir, de operar como recurso “en interés de ley”, en este caso de la Constitución. [...]  
La correcta aplicación del derecho de los derechos fundamentales sólo puede recla-
marla quien entienda que no se ha reconocido el derecho subjetivo reconocido en 
la norma (“amparo”), no quien entienda que se ha reconocido el derecho que no se 
contiene en la norma (“contra amparo”). (CRUZ VILLALÓN, Pedro: “Sobre el am-
paro”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 41, mayo-agosto, 1994, 
p. 14).

En conclusión, la fundamentación del recurso de amparo por parte de la recu-
rrente, en tanto que se alega la presunta conculcación reglamentaria y constitucio-
nal, por parte de los acuerdos impugnados, no se adecua a la naturaleza, finalidad y 
objeto del amparo constitucional.

2. Los acuerdos impugnados no han afectado a ningún derecho o facultad inheren-
te al núcleo esencial de la función representativa parlamentaria que garantiza el artí-
culo 23 CE.

Este Alto Tribunal, en su consolidada doctrina sobre el artículo 23 CE, ha con-
siderado que para apreciar si una decisión de la Mesa ha supuesto una vulneración 
constitucional, debe examinarse si dicha decisión ha afectado “al ejercicio de una 
facultad que forme parte del núcleo de la función representativa parlamentaria, 
pues, como hemos señalado anteriormente, sólo estas facultades están garantiza-
das por el art. 23.2 CE.” (Vid, por ejemplo, SSTC 141/2007, de 18 de junio, FJ 3, y 
88/2012, FJ 3 in fine; SSTC 38/1999, FJ 2; 107/2001, FJ 3, y 40/2003, FJ 2, entre 
otras muchas)”. (STC 1/2015, FJ 3), como son indudablemente, el ejercicio de la 
función legislativa o de control de la acción de Gobierno.

En el caso que ahora se examina, las pretensiones de la Parte recurrente no funda-
mentan ni prueban que los acuerdos impugnados impidan o coarten ningún derecho 
o facultad inherente a la función representativa. Así, en todo momento, los acuerdos 
adoptados han preservado y garantizado el derecho de participación de los recurren-
tes en el procedimiento parlamentario, conforme a la jurisprudencia constitucional 
(ATC 135/2004, FJ 7 in fine).

Todos los acuerdos objeto de este recurso, tanto del Pleno como de la Mesa o 
la Comisión del Estatuto de Diputados del Parlamento, suponen una decisión, con-
forme con los requisitos procedimentales previstos en el reglamento de la Cámara, 
con el objeto de dar una solución a la situación jurídica excepcional que se había 
generado a raíz de las medidas cautelares adoptadas en virtud del Auto del Tribunal 
Supremo de 9 de julio de 2018.



BOPC 303
4 d’abril de 2019

4.87.20. Recursos d’empara constitucional 118

De forma más específica, y por lo que respecta a las afectaciones al Ius in Offi-
cium de los recurrentes que se alegan en el apartado quinto de la recurrente, letras 
a), b), c) y g), esta representación entiende, como ya se ha señalado en el apartado 
anterior de este escrito, que dichas afectaciones no se proyectan sobre la vulneración 
de un derecho o facultad, concreta y efectiva, de la recurrente sino sobre derechos o 
facultades de terceros, por lo cual no dichas pretensiones no se adecuan a la finali-
dad y objeto del recurso de amparo.

Por lo que respecta a las afectaciones al ius in officium fundamentadas en la pre-
sunta ruptura del principio de igualdad entre los diputados, letras a) y h) del aparta-
do quinto del escrito de la recurrente, esta parte entiende que no hay quiebra alguna 
de dicho principio por cuanto las situaciones jurídicas de los diputados procesados 
son distintas a las del resto de diputados.

En este contexto, la recurrente impugna la decisión de la Mesa del Parlamento, 
con fecha de 18 de septiembre de 2018, por la que se acordó lo siguiente: 

“La igualtat de vots en les votacions d’una comissió pot dirimir-se conformement 
amb el criteri sostingut habitualment en la Cambra, això és, ponderant el nombre 
de vots de què cada grup disposa en el Ple, entenent que això últim es refereix al 
nombre de diputats de cada grup que mantenen la condició plena de membres del 
Parlament”.

A juicio de la recurrente, dicho acuerdo es ilegal en tanto que enerva la suspen-
sión ope legis del ejercicio de funciones de los diputados procesados y afectaría al 
Ius in Officium de los diputados por la vía de igualar a los que tienen derecho al ejer-
cicio de sus funciones con los que no tienen por estar procesados.

Parece claro que tales alegaciones no pueden prosperar en tanto el acuerdo de la 
Mesa intenta solucionar jurídicamente, y de forma provisional, la situación que se 
había generado fruto de las medidas cautelares decretadas por el Auto de 9 de julio, 
con la finalidad de salvaguardar el sistema de mayorías, y que afectaba a unos di-
putados en concreto, cuya condición de diputados no había sido enervada, de forma 
definitiva.

En consecuencia, esta representación defiende que los acuerdos objeto de impug-
nación no han afectado a ningún derecho o facultad inherente al núcleo esencial de 
la función representativa parlamentaria de los recurrentes, tal y como se argumen-
tan en las letras a), b), c), g) y h) del apartado quinto del escrito de la recurrente.

3. Los acuerdos objeto de recurso tienen como finalidad salvaguardar el sistema de 
mayorías en coherencia con las exigencias del principio democrático.

La recurrente fundamenta su recurso alegando una afectación al Ius in Offcium, 
por la vía, por una parte, de la constitución de mayorías fraudulentas que rompen 
el principio legítimo de mayorías y minorías, así como, por otra parte, mediante la 
adopción de acuerdos fruto de dichas mayorías, (letras d) i e) del apartado quinto 
de su escrito).

En concreto, la recurrente impugna los “Acuerdos del Pleno del Parlamento de 
11 de octubre de 2018 mediante los cuales, previo cómputo del voto de los Sres. Ro-
meva y Junqueras, se rechazaba la aprobación de unas propuestas de resolución”.

Esta representación entiende que los acuerdos objeto de recurso tenían precisa-
mente la finalidad contraria a la alegada por la recurrente, esto es, preservar, como 
bien jurídico superior, el sistema de mayorías en coherencia con el principio demo-
crático. Ello se deduce, por ejemplo, de la motivación de algunos de los acuerdos 
impugnados: 

“Quarta. Davant d’aquesta situació d’excepcionalitat, atès que els diputats 
afectats per la interlocutòria de 9 de juliol de 2018 no poden acudir personalment 
al Parlament, considerant que la composició parlamentària sorgida de les urnes 
del dia 21 de desembre de 2017 és un bé superior que cal preservar, i mentre no es 
resolguin els recursos presentats per les seves defenses, s’escau adoptar les mesures 
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que siguin necessàries per a garantir els drets fonamentals dels diputats i que: a) el 
Parlament de Catalunya mantingui les majories emanades de les urnes; b) els dipu-
tats mantinguin les actes; i c) les votacions realitzades en el Ple siguin efectives. [...]”. 

(Proposta de dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats sobre la inter-
locutòria del Tribunal Suprem, sala penal, de 9 de juliol de 2018).

De hecho, dicha finalidad también se desprende del propio Auto del Tribunal Su-
premo de 9 de julio de 2018: 

“La suspensión temporal del escaño no puede imponer que los grupos parlamen-
tarios en los que se integran los procesados hayan de renunciar a su mayoría parla-
mentaria durante el periodo de suspensión de los cargos, como tampoco resulta co-
herente que una suspensión provisional imponga, como única manera de mantener 
la mayoría parlamentaria, que los suspensos renuncien definitivamente al derecho 
de representar a sus electores” (FJ Segundo).

En el caso concreto de los acuerdos del día 11 de octubre de 2018, que la re-
currente impugna, al computarse los votos de los diputados Junqueras y Romeva, 
debe recordarse que dicho cómputo deriva de los acuerdos previos de la Mesa y de 
la Comisión del Estatuto de los Diputados relativos a solucionar la situación jurídica 
creada por el auto de 9 de julio del Tribunal Supremo.

Debe destacarse que tanto la fundamentación del auto de 9 de julio como de los 
subsiguientes acuerdos adoptados por los órganos del Parlamento de Cataluña inci-
den en el carácter provisional de las medidas que se disponen. Ello es así por cuanto 
los diputados afectados por las medidas cautelares no han sido privados, por senten-
cia firme, de su condición de diputados ni de sus derechos políticos. La afectación 
a las mayorías parlamentarias surgidas de las elecciones al Parlamento de Cataluña 
podría producirse justamente si fruto de la situación cerda por el auto de 9 de julio 
del Tribunal Supremo, los diputados procesados se viesen privados definitivamente, 
por unas medidas cautelares, de sus derechos políticos derivados de su condición 
de diputados.

En definitiva, en tanto en cuanto los acuerdos objeto de recurso intentan preser-
var el sistema de mayorías, como bien jurídico superior, en coherencia con los fun-
damentos del Auto de Tribunal Supremo de 9 de julio, se hace difícil considerar, 
como hace la recurrente, que se haya vulnerado el Ius in Officium de los recurrentes.

4. Los acuerdos se adoptaron de conformidad con los procedimientos previstos en 
el reglamento del Parlamento y en base en el principio de Autonomía Parlamentaria.

La recurrente impugna el “Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 25 de septiem-
bre de 2018 de trasladar a la Comisión del Estatuto de los Diputados y del Pleno 
“l’examen de l’afectació sobre els drets de determinats parlamentaris de la Inter-
locutòria del Tribunal Suprem de 9 de juliol de 2018”.

Sobre esta alegación, cabe destacar que, efectivamente, tal y como señala la re-
currente, el reglamento del Parlamento no dispone de un procedimiento específico 
para dar cumplimento a un supuesto como el que contempla en artículo 384 bis Le-
Crim.

Ante una situación como la planteada por el Auto del Tribunal Supremo, parece 
razonable y adecuado al reglamento que la Mesa, con el fundamento en las compe-
tencias de decisión en caso de duda o laguna reglamentaria que le atribuye el artí-
culo 37 del Reglamento, decidiera dar una solución específica y provisional –que no 
ilimitada en el tiempo como aduce la recurrente– al problema jurídico planteado, a 
través del artículo 25 del Reglamento del Parlamento. Dicho artículo dispone que 
los diputados del Parlamento pueden ser suspendidos, en una serie de casos, de sus 
derechos y deberes parlamentarios previo dictamen motivado de la Comisión del 
Estatuto de los Diputados. La decisión final corresponde al Pleno por mayoría ab-
soluta.
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Asimismo, la recurrente impugna “el Acuerdo de la Mesa de la Comisión del es-
tatuto de los Diputados del Parlamento de Cataluña de 26 de septiembre de 2018 
que incluía en el orden del día de la sesión de dicha comisión prevista para el día 28 
de septiembre de 2018 “l’examen de l’afectació sobre els drets de determinats parla-
mentaris de la Interlocutòria del Tribunal Suprem de 9 de juliol de 2018”.

Sobre esta pretensión debe señalarse que el orden del día de dicha comisión fue 
fijado, de conformidad con el artículo 54 del Reglamento del Parlamento, por parte 
de la Mesa escuchados los portavoces, tal y como consta en el Acta de la reunión de 
portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión del Estatuto de los Dipu-
tados del día 26 de septiembre de 2018 (Documento nº 12 del expediente). En con-
secuencia, nada hay que reprochar a este acuerdo desde la perspectiva del procedi-
miento reglamentario. 

La recurrente alega, también, la falta de motivación adecuada y suficiente de los 
acuerdos como vía de afectación al Ius in Officium de los recurrentes. (Letra f del apar-
tado quinto del escrito de la recurrente). Para fundamentar su alegación, la recurrente 
reproduce el siguiente párrafo de la resolución de la Mesa de 8 de octubre de 2018 que 
resolvía una petición de reconsideración del acuerdo de la Mesa de 4 de octubre: 

“Amb la intenció de minimitzar, en la mesura del possible, l’afectació als seus 
drets polítics i, en definitiva, les conseqüències de l’ús de la via penal amb la inten-
ció de pertorbar el funcionament del Parlament o d’alterar-ne la composició deci-
dida per la voluntat popular en les eleccions del dia 21 de desembre de 2017, aquest 
Parlament, d’acord amb el Reglament i el principi d’interpretació més favorable a 
l’efectivitat dels drets fonamentals ha articulat, des del començament de la legisla-
tura, les mesures necessàries per tal que el vot dels diputats afectats per la resolució 
del Ple del dia 2 d’octubre de 2018 hagi pogut ser exercit, en representació seva, pels 
membres del grup parlamentari que ells mateixos han designat en cada moment”.

Del texto reproducido se desprende, con claridad, que dicha resolución contiene 
una motivación adecuada y suficiente. Cosa distinta es que la recurrente discrepe, 
como hace, del contenido de la motivación, pero ello no supone, obviamente, que la 
resolución de la Mesa comporte una violación de sus derechos.

En este marco, debe destacarse que todas las peticiones de reconsideración a los 
acuerdos de la Mesa han sido motivadas.

Asimismo, la recurrente pretende que se ha afectado al “Ius in Offcium” por la 
“vía de la “habilitación de un mecanismo de eficacia ilimitada en el tiempo que se 
constituye en un estatus jurídico singular aplicable indefinidamente a los diputados 
procesados y suspendidos, al margen de lo establecido en el Reglamento”. (Letra g 
del apartado quinto del escrito de la recurrente).

En este contexto, la recurrente impugna el acuerdo “del Pleno del Parlamento de 
2 de octubre de 2018 que rechazó la automática suspensión de los Sres. Puigdemont, 
Romeva, Junqueras, Rull, Sánchez y Turull y arbitró el mecanismo de ejercicio de “sus 
derechos” mediante designación/representación/sustitución, así como el Acuerdo de 
la Mesa del Parlamento de Cataluña de 3 de octubre de 2018 que admitió la proce-
dencia y otorgó valor y vigencia parlamentaria al ejercicio de derechos parlamenta-
rios por los Sres. Junqueras y Romeva mediante la figura del diputado designado”.

Esta representación entiende que dichas alegaciones e impugnaciones no pueden 
prosperar por distintas razones.

Así, y por lo que respecta al acuerdo de la Mesa, debe señalarse que la Mesa llevó 
a cabo sus funciones de calificación y admisión a trámite, conforme a la jurispruden-
cia constitucional, según la cual dichas funciones deben ceñirse a controlar la regu-
laridad jurídica y viabilidad formal o procesal de las iniciativas, salvo que la incons-
titucionalidad sea palmaria y evidente, en cuyo caso las Mesa pueden inadmitir a 
trámite estas iniciativas (Vid. STC 107/2016, SSTC 124/1995, FJ 2º y 10/2016, FJ 4º).

La participación de los órganos parlamentarios, ya sea del Pleno, la Mesa como 
la Comisión del Estatuto de los Diputados, en la adopción de las medidas para la 
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plena efectividad de los dispuesto en el artículo 348 bis LeCrim y del Auto del Tri-
bunal Supremo de 9 de julio de 2018 puede fundamentarse en distintos argumentos.

En primer lugar, dicha participación de los órganos parlamentarios se deriva, ne-
cesariamente, del principio de Autonomía Parlamentaria, tal y como ha sido interpre-
tado jurisprudencialmente. Así, la intervención de los órganos parlamentarios, en el 
acceso, cese y ejercicio de los cargos respectivos ha sido reconocido tanto por la ju-
risprudencia del Tribunal Supremo (Por ejemplo, Sentencia 54/2008 de la Sala Penal 
del Tribunal Supremo de 8 de abril de 2008, FJ Segundo) como del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (Sentencia de 17 de mayo de 2016, Karácsony c. Hungría).

En tanto en cuanto se afectaba al estatuto de los diputados, la plena efectividad 
de las medidas decretadas, por el Auto de 9 de julio de 2018, debía articularse a 
través de los órganos parlamentarios, en virtud del principio de autonomía parla-
mentaria, en su dimensión relativa a la autonomía para regular su organización y 
funcionamiento.

En segundo lugar, la participación de los órganos parlamentarios se deriva de 
los propios fundamentos del Auto del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018, en 
tanto que comunica a la Mesa lo siguiente: “[...] habiendo de proceder la Mesa del 
Parlamento a adoptar las medidas necesarias para la plena efectividad de la previ-
sión legal”.

En definitiva, en la medida en que, por un lado, los acuerdos objeto de recurso 
se adoptaron de conformidad con los requisitos procedimentales establecidos en el 
reglamento de la Cámara y, por otro, que los recurrentes han podido participar en 
el procedimiento que se ha derivado del artículo 25 del Reglamento como represen-
tantes de su grupo parlamentario en la Comisión del Estatuto de los Diputados y 
después en el Pleno, es difícil sostener, como hace la recurrente, que dicho procedi-
miento ha afectado al Ius in Officium de los recurrentes. 

Tercera. La inadecuación al objeto del recurso de amparo de la solicitud genérica 
relativa a decisiones y actuaciones del presidente sin una mención expresa.

La parte recurrente suplica, en su petitum, a este Alto Tribunal, como último 
apartado, que declare la vulneración del derecho fundamental a la participación en 
asuntos públicos en condiciones de igualdad, reconocido en el artículo 23 CE, de los 
“todas las decisiones y actuaciones del Presidente del Parlamento tendente a hacer 
efectivos los acuerdos relacionados a pesar de su manifiesta y palmaria inconstitu-
cionalidad”.

Tal “petitum” genérico no se adecua a la obligación, establecida en el artículo 49 
de LOTC, de fijar con precisión el amparo que se solicita para preservar o restable-
cer el derecho o libertad que se considere vulnerado.

Esta parte quiere subrayar que no es posible entrar a rebatir dicha solicitud de en 
tanto en cuanto no se mencionan expresamente ni fundamentan jurídicamente los 
vicios de las referidas decisiones y actuaciones del Presidente del Parlamento, de 
forma individual y pormenorizada.

Consecuentemente, no es jurídicamente posible la utilización de este cauce pro-
cesal para obtener del Tribunal Constitucional una sentencia por la cual se declaren 
vulnerados derechos por unas decisiones y actuaciones que no han sido recurridas 
como tales. Todos los acuerdos recurridos se adoptaron de conformidad con los re-
quisitos procedimentales establecidos en el Reglamento de la Cámara.

Por todo lo expuesto, al Tribunal Constitucional,

Suplica
Que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, en unión de 

los documentos que se acompañan, se sirva admitirlos y tenga por formuladas las 
alegaciones de esta parte en relación al Recurso de amparo avocado núm. 5887-2018 
promovido por la representación procesal del Grupo Parlamentario Ciutadans en el 
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Parlamento de Cataluña, contra diversos acuerdos de la Mesa del Parlamento rela-
tivos a la consideración como votos disponibles de los votos correspondientes a de-
terminados miembros electos del Parlamento y, en su momento, previos los trámites 
pertinentes, se dicte sentencia por la que deniegue el amparo solicitado.

Otrosí dice
La recurrente solicita, mediante OTROSÍ, que se acuerde, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 56 2 y 3 de LOTC, la suspensión de los efectos impugna-
dos y la adopción, en su caso, de cualesquiera otras medidas cautelares que estime 
pertinentes para asegurar el objeto del amparo solicitado, y que lo haga, por ser un 
supuesto de urgencia excepcional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
56.6 LOTC, en la resolución de la admisión a trámite del recurso.

Tal como consta en la providencia de 12 de febrero de 2012, el Pleno no aprecia 
la urgencia excepcional a la que se refiere el artículo 56.6 LOTC que justificaría su 
adopción inaudita parte de forma inmotivada, por lo que, a fin de resolver sobre la 
misma procede a formar la oportuna pieza separada y, conceder un plazo de tres 
días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo para que efectúen alegaciones 
respecto a dicha petición.

Otrosí solicita

No se dan los presupuestos normativos, previstos en el artículo 56.2 
LOTC para la suspensión inmediata de la eficacia de los acuerdos 
objeto de impugnación.
Esta representación defiende que, a su juicio, no se dan los presupuestos norma-

tivos, previstos por el artículo 56.2 LOTC, para la suspensión de la eficacia de los 
acuerdos objeto de impugnación.

Así, esta parte entiende que no hay un perjuicio irreparable que pudiera hacer 
perder al amparo su finalidad, en tanto en cuanto, como se ha argumentado en los 
apartados anteriores de este escrito, se defiende que no existe una violación concreta 
y efectiva de un derecho fundamental de la recurrente.

Asimismo, la eventual suspensión de la eficacia de los acuerdos objeto de impug-
nación ocasionaría una perturbación grave, por un lado, a un interés constitucional-
mente protegido: el sistema de mayorías en coherencia con el principio democrático 
y, por otro lado, a los derechos de los otros diputados del Parlamento que han par-
ticipado, conforme a los requisitos procedimentales del Reglamento, en la adopción 
de dichos acuerdos.

Por todo ello, en consonancia con lo alegado en los apartados anteriores de este 
escrito, esta parte entiende que no se dan los presupuestos normativos para la sus-
pensión de la eficacia de los acuerdos objeto de impugnación.

Barcelona para Madrid, a 1 de abril de 2019
Miquel Palomares Amat, letrado del Parlamento de Cataluña
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