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S U M A R I

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O 
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. Resolucions

Resolució 129/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció del centre de telecomunicacions de Coll de 
Bucs, de Camprodon
Tram. 250-00155/10
Adopció p. 17

Resolució 130/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’oferta de serveis ferroviaris a la línia 2 de rodalia entre Vila-
nova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders
Tram. 250-00153/10
Adopció p. 17

Resolució 131/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el carril VAO de la carretera C-58
Tram. 250-00180/10
Adopció p. 18

Resolució 132/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’execució de la variant de Sagàs
Tram. 250-00191/10
Adopció p. 18

Resolució 133/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’avaluació d’alternatives per al millorament de l’eix del Llo-
bregat entre Berga i Bagà
Tram. 250-00192/10
Adopció p. 19

Resolució 134/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les obres de millorament de la carretera C-243 a Sant 
Sadurní d’Anoia
Tram. 250-00197/10
Adopció p. 19

Resolució 135/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el millorament de la senyalització a la intersecció de les car-
reteres C-244 i BV-2136
Tram. 250-00198/10
Adopció p. 19

Resolució 136/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’estació de tren de Torelló
Tram. 250-00214/10
Adopció p. 20

Resolució 140/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la reconsideració del tancament de l’Escola Sant Baldiri i el 
manteniment de la planificació d’un segon institut, a Lliçà 
d’Amunt
Tram. 250-00223/10, 250-00229/10, 250-00281/10 i 250-
00234/10
Adopció p. 20

Resolució 141/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el finançament, la licitació i l’execució de les obres de l’Ins-

titut Les Aimerigues, l’Institut Can Roca i l’Escola Sala i Ba-
drines, a Terrassa
Tram. 250-00230/10
Adopció p. 21

Resolució 142/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment de l’Escola El Castell, de Tona, i sobre el ma-
pa escolar d’aquest municipi
Tram. 250-00228/10
Adopció p. 21

Resolució 143/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la matriculació de P3 a les escoles Abel Ferrater i Gil Cris-
tià i Arbós, de la Selva del Camp, i sobre el mapa escolar 
d’aquest municipi
Tram. 250-00231/10, 250-00255/10
Adopció p. 21

Resolució 145/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment de les línies de P3 a l’Escola Joan Coromi-
nes, de Mataró, i el projecte de construcció del nou centre
Tram. 250-00232/10
Adopció p. 22

Resolució 146/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la ràtio d’alumnes i el nombre d’aules de P3 a les escoles 
públiques d’Esplugues de Llobregat, i sobre la revisió dels 
concerts amb les escoles concertades d’aquest municipi
Tram. 250-00235/10
Adopció p. 22

Resolució 147/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció i la posada en marxa de l’Escola Cau de la 
Guineu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00237/10
Adopció p. 23

Resolució 148/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les obres de l’Escola Antoni Gaudí de Sant Boi de Llobregat
Tram. 250-00251/10
Adopció p. 23

Resolució 158/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual es nomenen dos representants del Parlament al Con-
sell de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
Tram. 284-00006/09
Adopció p. 24

Resolució 159/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual es nomena un representant del Parlament al Consell 
Social de la Universitat Politècnica de Catalunya
Tram. 284-00009/09
Adopció p. 24

Resolució 160/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual es nomena un representant del Parlament al Consell 
Social de la Universitat Autònoma de Barcelona
Tram. 284-00011/09
Adopció p. 24
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Correcció d'errades de publicació
La Resolució 170/X del Parlament de Catalunya, per la qual es nomenen cinc membres del Consell Superior de la Cooperació (tram. 284-00005/10), a la pàg. 27, ha estat modificada en el BOPC 106, pàg. 19.
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Resolució 161/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual es nomena un representant del Parlament al Consell 
Social de la Universitat de Barcelona
Tram. 284-00012/09
Adopció p. 24

Resolució 162/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual es nomena un representant del Parlament al Consell 
Social de la Universitat de Lleida
Tram. 284-00013/09
Adopció p. 25

Resolució 163/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual es nomena un representant del Parlament al Consell 
Social de la Universitat Pompeu Fabra
Tram. 284-00014/09
Adopció p. 25

Resolució 164/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual es nomena un representant del Parlament al Consell 
Social de la Universitat Rovira i Virgili
Tram. 284-00015/09
Adopció p. 25

Resolució 165/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual es nomena un representant del Parlament al Consell 
Social de la Universitat de Girona
Tram. 284-00021/09
Adopció p. 25

Resolució 166/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’elegeix una vocal de la Comissió Executiva de la Jun-
ta de Museus de Catalunya
Tram. 284-00001/10
Adopció p. 26

Resolució 167/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual es designen tretze membres del Consell Assessor de 
Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya
Tram. 284-00002/10
Adopció p. 26

Resolució 168/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’elegeix el vicepresident de la Junta de Museus de 
Catalunya
Tram. 284-00003/10
Adopció p. 26

Resolució 169/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’elegeixen set vocals del Consell Assessor de l’Institut 
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 284-00004/10
Adopció p. 27

Resolució 170/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual es nomenen cinc membres del Consell Superior de 
la Cooperació
Tram. 284-00005/10
Adopció p. 27

Resolució 171/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual es designen sis membres de la Junta de Govern del 
Memorial Democràtic
Tram. 284-00006/10
Adopció p. 27

1.15. Mocions

Moció 19/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques de salut sexual, afectiva i reproductiva i la inter-
rupció voluntària de l’embaràs
Tram. 302-00037/10
Aprovació p. 27

Moció 20/X del Parlament de Catalunya, sobre l’im-
puls d’un pla econòmic i financer per a l’Hospital Clínic i so-
bre la transparència en la gestió d’aquest hospital
Tram. 302-00039/10
Aprovació p. 29

Moció 21/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’exercici de l’autogovern del poble aranès
Tram. 302-00036/10
Aprovació p. 29

Moció 22/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’atur i les mesures per a fomentar l’ocupació
Tram. 302-00038/10
Aprovació p. 30

Moció 23/X del Parlament de Catalunya, sobre el 
procés per a constituir una banca pública al servei dels inte-
ressos col·lectius
Tram. 302-00040/10
Aprovació p. 32

Moció 24/X del Parlament de Catalunya, sobre el 
desplegament dels Mossos d’Esquadra i les mesures per a 
combatre la inseguretat ciutadana
Tram. 302-00041/10
Aprovació p. 32

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a mi-
llorar la situació de la justícia i els centres penitenciaris
Tram. 300-00041/10
Substanciació p. 33

Interpel·lació al Govern sobre la formació profes-
sional
Tram. 300-00042/10
Substanciació p. 33

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls d’un contrac-
te programa que garanteixi l’estat del benestar i la recupera-
ció del nivell dels serveis bàsics fonamentals
Tram. 300-00043/10
Substanciació p. 33

Interpel·lació al Govern sobre la situació de col·lapse 
provocada per la supressió de places de jutges substituts
Tram. 300-00044/10
Substanciació p. 33

Interpel·lació al Govern sobre la transformació de 
l’Administració pública en estructura d’estat
Tram. 300-00045/10
Substanciació p. 33

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de pre-
venció i extinció d’incendis
Tram. 300-00046/10
Substanciació p. 34

Interpel·lació al Govern sobre la internacionalització 
dels sectors agroalimentari, pesquer i forestal
Tram. 300-00047/10
Substanciació p. 34

Interpel·lació al Govern sobre la política d’immigra-
ció
Tram. 300-00048/10
Substanciació p. 34

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell de modificació del Reglament (UE) 691/2011, relatiu als 
comptes econòmics europeus mediambientals
Tram. 295-00048/10
Coneixement de la proposta p. 34
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a la sanitat animal
Tram. 295-00051/10
Coneixement de la proposta p. 34

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació del text refós de 
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre
Tram. 202-00024/10
Debat de totalitat p. 35
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 35

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la supressió dels privi-
legis de les confessions religioses
Tram. 250-00043/10
Rebuig p. 35

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un ser-
vei d’urgències de pediatria permanent al Prat de Llobregat
Tram. 250-00110/10
Rebuig p. 35

Proposta de resolució sobre la creació d’una taula 
per a la concertació en el sistema sanitari i l’impuls d’un pla 
per a garantir la qualitat de l’assistència en els centres hos-
pitalaris
Tram. 250-00123/10
Rebuig p. 35

Proposta de resolució sobre la retirada de la placa 
commemorativa a la memòria d’un ciutadà de Santa Coloma 
de Cervelló
Tram. 250-00200/10
Rebuig p. 35

Proposta de resolució sobre l’Escola Can Montllor, 
de Terrassa
Tram. 250-00224/10
Rebuig p. 35

Proposta de resolució sobre l’ampliació i els horaris 
de batxillerat de l’Institut Els Pallaresos
Tram. 250-00238/10
Retirada p. 35

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret 
d’escollir una escola pública a la Selva del Camp
Tram. 250-00256/10
Rebuig p. 36

Proposta de resolució sobre el garantiment d’un 
servei permanent de pediatria d’urgència al Prat de Llobre-
gat
Tram. 250-00261/10
Rebuig p. 36

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta educativa de P3 a l’Escola Gil Cristià i Arbós, de la 
Selva del Camp
Tram. 250-00270/10
Rebuig p. 36

Proposta de resolució sobre el compliment de les 
sentències del Tribunal Superior de Justícia relatives als 
usos lingüístics a les administracions
Tram. 250-00307/10
Rebuig p. 36

Proposta de resolució sobre el garantiment d’un 
servei d’urgències de pediatria al Prat de Llobregat
Tram. 250-00316/10
Rebuig p. 36

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el compliment de les resolucions judicials sobre el bilin-
güisme en el sistema educatiu
Tram. 302-00034/10
Rebuig p. 36

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les infraestructures
Tram. 302-00035/10
Rebuig p. 36

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de l le i  de modificació de la L le i 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Ca-
talunya, per a la millora de la protecció de les perso-
nes consumidores en les relacions de consum en l’àm-
bit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Directori de  
serveis públics de consum
Tram. 200-00003/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 37
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 37

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 202-00029/10
Debat de totalitat p. 37
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans  p. 37
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini per a proposar compareixences p. 37

Proposició de llei de supressió dels consells co-
marcals i de modificació del text refós de la Llei d’organitza-
ció comarcal de Catalunya
Tram. 202-00036/10
Presentació p. 37

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de 
conformitat

Procediment per a elegir dos membres del Con-
sell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de 
la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o De-
gradants
Tram. 284-00016/09
Termini de presentació de candidats p. 38
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3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la retirada del Projec-
te de decret pel qual s’atorga a l’Institut d’Estudis Aranesi el 
caràcter d’acadèmia de la llengua occitana, aranès a l’Aran
Tram. 250-00233/10
Retirada de l’esmena presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva (BOPC 78, 19) p. 39

Proposta de resolució sobre el desenvolupament 
del Pla director urbanístic del Logis Penedès
Tram. 250-00321/10
Esmenes presentades p. 39

Proposta de resolució sobre l’acabament de les 
obres de la carretera C-51 entre Valls i el Vendrell
Tram. 250-00322/10
Esmenes presentades p. 39

Proposta de resolució sobre el protocol signat entre 
el Ministeri de Defensa i el Govern de la Generalitat amb re-
lació a l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de Talarn
Tram. 250-00327/10
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució de suport al Manifest pel riu 
Llobregat
Tram. 250-00328/10
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la con-
cessió de la gestió del servei d’abastiment d’aigua en alta 
d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la gestió dels ser-
veis públics
Tram. 250-00329/10
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre la derogació de l’ar-
ticle 5.3 de l’Acord de Govern 19/2013, pel qual s’adopten 
mesures excepcionals de reducció de les despeses de per-
sonal per a l’exercici pressupostari 2013, i l’establiment de 
mecanismes de regulació de la gestió dels recursos econò-
mics de les empreses que gestionen serveis socials de res-
ponsabilitat pública
Tram. 250-00330/10
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre el pagament dels deu-
tes pendents de les expropiacions per a fer les obres a la 
carretera C-51 entre Valls i el Vendrell
Tram. 250-00333/10
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre les sancions imposa-
des als comerços per motius lingüístics
Tram. 250-00344/10
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre les mesures per a re-
duir l’accidentalitat i la intensitat del trànsit a la carretera 
C-58 entre Viladecavalls i Vacarisses
Tram. 250-00353/10
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pro-
tocol de mediació en els procediments de reestructuració o 
tancament d’empreses
Tram. 250-00354/10
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
residència i centre de dia del barri de Sant Pere Nord, de 
Terrassa
Tram. 250-00355/10
Esmenes presentades p. 43

Propos ta  de reso luc ió  sobre l a  de roga-
ció de l’article 5.3 de l’Acord de Govern GOV/19/2013,  

pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de 
les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013
Tram. 250-00357/10
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre la transformació de 
l’Institut Català de Finances en una banca pública i la inte-
gració de Catalunya Caixa en la banca pública
Tram. 250-00447/10
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la prohibició del pas 
de camions i vehicles de gran tonatge per la carretera N-II i 
sobre la compactació del seu traçat
Tram. 250-00448/10
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la devolució de l’apor-
tació econòmica de l’Ajuntament de Barcelona a la Generali-
tat destinada a Spanair
Tram. 250-00449/10
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre el projecte de regadiu 
del canal Xerta-Sénia
Tram. 250-00450/10
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre l’aturada de la tramita-
ció del projecte d’un centre de telecomunicacions al cim de 
Sant Mateu, a Premià de Dalt
Tram. 250-00451/10
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre la creació del sistema 
de patent única europea
Tram. 250-00452/10
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la constitució del con-
sorci cadastral amb l’Administració de l’Estat i els municipis
Tram. 250-00453/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre la represa de les obres 
del centre d’atenció primària UA3 al barri del Guinardó, de 
Barcelona
Tram. 250-00454/10
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre l’emplaçament d’una 
parada d’ambulàncies medicalitzades al CAP Guineueta, de 
Barcelona
Tram. 250-00455/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la represa de les obres 
de construcció d’una residència i centre de dia a l’illa d’equi-
paments UA3 del barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00456/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la retransmissió ínte-
gra dels plens del Parlament pel canal 3/24 de Televisió de 
Catalunya
Tram. 250-00457/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre les obres de construc-
ció i la posada en marxa del centre d’atenció primària UA3 al 
barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00458/10
Presentació p. 54

Proposta de resolució de reconeixement de la tas-
ca dels agents dels Mossos d’Esquadra i de protecció de llur 
honorabilitat
Tram. 250-00459/10
Presentació p. 55
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Proposta de resolució sobre l’habilitació d’un espai 
al web de la Generalitat per a informar sobre el Consell As-
sessor de Polítiques Socials i Familiars
Tram. 250-00460/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la modificació de l’ar-
ticle 2 del Decret 256/2011, de creació del Consell Assessor 
de Polítiques Socials i Familiars, relatiu a les funcions del 
Consell
Tram. 250-00461/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’una nova 
Cartera de serveis socials i sobre l’avaluació de la segona 
Cartera de serveis socials
Tram. 250-00462/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la fre-
qüència del pas de trens a Viladecans
Tram. 250-00465/10
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre l’obertura de les línies 
de P3 i la continuïtat de les escoles Vilamagore de Sant Pere 
de Vilamajor, Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt, Can Montllor de 
Terrassa, El Castell de Tona i Gil Cristià i Arbós de la Selva 
del Camp
Tram. 250-00466/10
Presentació p. 59

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 
25/2012, referent a la societat Agència de Patrocini i Mece-
natge, SA, corresponent al 2009 i el 2010, 26/2012, referent a 
GISA, corresponent al 2008 i el 2009, 27/2012, referent a GI-
SA, corresponent al 2007, 29/2012, sobre el Consell de Tre-
ball, Econòmic i Social, corresponent al 2011, 30/2012, sobre 
el Departament de la Presidència, concepte pressupostari 
227, Treballs per altres empreses, corresponent al 2010, i 
Compte general de la Generalitat corresponent al 2010
Tram. 256-00039/09, 256-00040/09, 256-00041/09, 256-
00042/09, 256-00001/10, 257-00001/10
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 60

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da-
vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 270-00005/10
Presentació p. 66

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el compliment de les resolucions judicials sobre el bilin-
güisme en el sistema educatiu
Tram. 302-00034/10
Esmenes presentades p. 72

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les infraestructures
Tram. 302-00035/10
Esmenes presentades p. 73

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’exercici de l’autogovern del poble aranès
Tram. 302-00036/10
Esmenes presentades p. 76

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de salut sexual, afectiva i reproductiva i la 
interrupció voluntària de l’embaràs
Tram. 302-00037/10
Esmenes presentades p. 76

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’atur i les mesures per a fomentar l’ocupació
Tram. 302-00038/10
Esmenes presentades p. 79

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la reformulació de l’Institut Català de la Salut
Tram. 302-00039/10
Esmenes presentades p. 87

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el procés per a constituir una banca pública al servei 
dels interessos col·lectius
Tram. 302-00040/10
Esmenes presentades p. 89

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la inseguretat ciutadana
Tram. 302-00041/10
Esmenes presentades p. 90

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat d’una 
diputada
Tram. 234-00015/10
Adopció p. 94

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu 
del dia internacional contra l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia
Tram. 401-00005/10
Lectura en el Ple p. 94

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de la Segure-
tat Viària
Tram. 406-00001/10
Substitució de diputats p. 95

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup de Suport a la Bicicleta
Tram. 413-00002/10
Designació de membres p. 95

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat 
al Sàhara
Tram. 413-00003/10
Designació de membres p. 95

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre l’Informe sobre l’estat dels serveis 
socials a Catalunya
Tram. 354-00068/10
Sol·licitud i tramitació p. 95

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
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tar Social i Família sobre els criteris per a l’aplicació de la Llei 
de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, i sobre la situa-
ció de la llei de promoció de l’autonomia personal
Tram. 354-00070/10
Sol·licitud i tramitació p. 96

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
l’informe del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortu-
ra i de les Penes o Tractes Inhumans o Degradants redactat 
arran d’una visita a Espanya al juny del 2012
Tram. 354-00071/10
Sol·licitud i tramitació p. 96

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre la situació dels centres residencials 
d’acció educativa
Tram. 354-00073/10
Sol·licitud i tramitació p. 96

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Economia i Co-
neixement sobre els acords de la trobada del 15 de maig de 
2013 en el marc de l’Acord estratègic 2013-2015
Tram. 354-00075/10
Sol·licitud i tramitació p. 96

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre els acords de la trobada del 15 de maig de 2013 en 
el marc de l’Acord estratègic 2013-2015
Tram. 354-00076/10
Sol·licitud i tramitació p. 96

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Joaquim Brugué, 
catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00039/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença de Fernando Pinda-
do, ex-subdirector general de Participació Ciutadana, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 
de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa 
popular
Tram. 352-00040/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’empresa Syctel amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, 
de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00041/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Prou amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, 
de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00042/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular 
per a la prohibició dels conreus transgènics amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00043/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular 
de la renda garantida de ciutadania amb relació a la Proposi-

ció de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 
16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00044/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular 
de la llei electoral de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 
de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00045/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, 
del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00046/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de Josep Maria Reniu i 
Vilamala, professor de ciència política i de l’Administració de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de 
febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00047/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’Enric Fossas Espa-
daler, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, 
de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00048/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’Enoch Albertí Rovi-
ra, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa 
legislativa popular
Tram. 352-00049/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de Jordi Sauret Pont, 
llicenciat en ciències de la informació i doctor en sociologia, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legisla-
tiva popular
Tram. 352-00050/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Ca-
bellos Espiérrez, professor titular de dret constitucional de la 
Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, 
de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00051/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de Joan Rodríguez, 
professor de ciència política de la Universitat de València, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legisla-
tiva popular
Tram. 352-00052/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de Xavier Arbós i Ma-
rín, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Gi-
rona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa 
legislativa popular
Tram. 352-00053/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de Joaquim Brugué 
i Torruella, catedràtic de ciència política i de l’Administra-
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ció de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00054/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de Joan Botella Corral, 
catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la inicia-
tiva legislativa popular
Tram. 352-00055/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de Fernando Pindado, 
ex-subdirector general de Foment de la Participació Ciuta-
dana, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa 
legislativa popular
Tram. 352-00056/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de José Manuel Pérez 
Tornero, director i catedràtic del Departament de Periodis-
me de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00057/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de Carme Valls, pro-
ponent de la iniciativa legislativa popular de la Llei electoral 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00058/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’Òscar Rebollo, pro-
fessor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa 
legislativa popular
Tram. 352-00059/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de Víctor Cuesta 
López, professor de dret constitucional de la Universitat de 
Las Palmas de Gran Canaria, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de 
febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00060/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de Vicky Bolaños, co-
fundadora del projecte “Qué hacen los diputados”, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de 
la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa po-
pular
Tram. 352-00061/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de Vida Independiente amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00062/10
Sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Ecom amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00063/10
Sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’ONCE amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00064/10
Sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de Dincat amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00065/10
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00066/10
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana per a la Promoció de les Persones 
Sordes (Accaps) amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00067/10
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00068/10
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Cecs i Disminuïts Visuals amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00069/10
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00070/10
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya
Tram. 352-00071/10
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Dincat amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00072/10
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació Ecom amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00073/10
Sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00074/10
Sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació ONCE amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00075/10
Sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Per-
sones Sordes (Acapps) amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00076/10
Sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Minusvàlids Físics Associats (Mifas) amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00077/10
Sol·licitud p. 102
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Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació AICE amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00078/10
Sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Concemfe amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00079/10
Sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00080/10
Sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa 
(Apsocecat) amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00081/10
Sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00082/10
Sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00083/10
Sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
de Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00084/10
Sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00085/10
Sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00086/10
Sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00087/10
Sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00088/10
Sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Vi-
atgers amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00089/10
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00090/10
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de Xavier Grau Saba-
té, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00091/10
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de Salvador Castañer 
Sacrest, cap del Servei per a Afiliats de l’ONCE a Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00092/10
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’Andrés Rueda Sán-
chez, president de l’Associació Catalana de Directors de 
Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència Gerontològica, 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00093/10
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00094/10
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00095/10
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de Patrícia Carmona 
Hidalgo, presidenta de l’Associació de Persones amb Lesió 
Medul·lar i Grans Discapacitats Físiques de Catalunya (As-
paym), amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00096/10
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de Vicente Botella 
García del Cid, president de la Unió de Petites i Mitjanes 
Residències a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00097/10
Sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00098/10
Sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’Enric Rovira-Beleta 
Cuyás, arquitecte i professor d’arquitectura de la Universitat 
Internacional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00099/10
Sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de Jordi Guasch 
i Asmerats, enginyer industrial, interventor de la Junta de 
Govern del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i 
membre de la Comissió d’Acció Professional, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00100/10
Sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de Raimon Jané i 
Campos, enginyer industrial, director de recerca de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya, president de la Federació 
d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes i tre-
sorer del Comitè Català de Representants de Persones amb 
Discapacitat, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00101/10
Sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’Antoni Guillén, presi-
dent d’ECOM, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00102/10
Sol·licitud p. 105
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Proposta de compareixença de Josep M. Ramí-
rez, de la Fundació Guttmann, amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00103/10
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de representants de 
l’Associació de Paraplègics i Grans Minusvàlids de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00104/10
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’Enric Botí, en repre-
sentació de l’ONCE, amb relació al Projecte de llei d’acces-
sibilitat
Tram. 352-00105/10
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’Antoni Martínez, de 
la Federació de Persones Sordes de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00106/10
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de representants de la 
Federació d’Associacions d’Implantats Coclears amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00107/10
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de Ricard López, de 
l’Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa, amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00108/10
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de Manel Martí, repre-
sentant de l’Associació de Discapacitats Visuals, amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00109/10
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de representants de 
l’Associació Catalana per a la Integració del Cec amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00110/10
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de Carme López, re-
presentant de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00111/10
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de representants del 
Gremi d’Empresaris del Cinema amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat
Tram. 352-00112/10
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de representants del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00113/10
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de representants del 
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00114/10
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de representants de la 
Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00115/10
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de representants de la 
Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00116/10
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de representants de 
l’Associació de Museòlegs de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00117/10
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de representants de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00118/10
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de representants de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00119/10
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’ONCE amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00120/10
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00121/10
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Ecom amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00122/10
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00123/10
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Per-
sones Sordes (Acapps) amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00124/10
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Salut Mental Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00125/10
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
del Comitè Català de Representants de Persones amb Dis-
capacitat amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00126/10
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació Espanyola de Persones amb Discapa-
citat Física i Orgànica amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00127/10
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa 
(Apsocecat) amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00128/10
Sol·licitud p. 109
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Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00129/10
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00130/10
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00131/10
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00132/10
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00133/10
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00134/10
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00135/10
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00136/10
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00137/10
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Adif amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00138/10
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00139/10
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Design for All amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00140/10
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’Enric Rovira-Beleta, 
arquitecte especialista en accessibilitat, amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00141/10
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Xavier Garcia-Milà 
Lloveras, arquitecte especialista en accessibilitat, amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00142/10
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Daniel Guasch Mu-
rillo, director acadèmic de la càtedra d’accessibilitat, arqui-
tectura, disseny i tecnologia per a tothom de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00143/10
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
del Centre Nacional de Tecnologies de l’Accessibilitat amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00144/10
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Bar-
celona amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00145/10
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença del president de l’Au-
toritat Catalana de la Competència amb relació a la Propo-
sició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de 
promoció
Tram. 352-00146/10
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Roberto Guirado 
Martínez, delegat a Catalunya de l’Associació Nacional de 
Grans Empreses Distribuïdores i membre del Consell Ciutat 
i Comerç de Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00147/10
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Carme Bigatà Vis-
casillas, directora de relacions institucionals de Value Retail 
Espanya, amb relació a la Proposició de llei d’horaris comer-
cials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00148/10
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Josep Morell i Miró, 
president de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció
Tram. 352-00149/10
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença del director general de 
Comerç amb relació a la Proposició de llei d’horaris comer-
cials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00150/10
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Sara Moreno Co-
lom, professora de sociologia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i experta en usos del temps, amb relació a la 
Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activi-
tats de promoció
Tram. 352-00151/10
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’alcaldia d’Altafulla (Tarragonès) amb relació a la Propo-
sició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de 
promoció
Tram. 352-00152/10
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’alcaldia de Castelldefels (Baix Llobregat) amb relació a 
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la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades ac-
tivitats de promoció
Tram. 352-00153/10
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’alcaldia de la Roca del Vallès (Vallès Oriental) amb rela-
ció a la Proposició de llei d’horaris comercials i determina-
des activitats de promoció
Tram. 352-00154/10
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió de Polítiques per a la Igualtat de la Federació 
de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00155/10
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió de Comerç i Turisme de la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’ho-
raris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00156/10
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió Dona i Igualtat de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00157/10
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió de Comerç i Turisme de l’Associació Cata-
lana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició 
de llei d’horaris comercials i determinades activitats de pro-
moció
Tram. 352-00158/10
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Regidoria de Comerç, Consum i Mercats de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció
Tram. 352-00159/10
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció
Tram. 352-00160/10
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’àrea de comerç de la Diputació de Barcelona amb rela-
ció a la Proposició de llei d’horaris comercials i determina-
des activitats de promoció
Tram. 352-00161/10
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Fernando José Hu-
ertas Colomina, director de la Business School de la Fun-
dació Universitària Eserp, amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00162/10
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació de Botiguers de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei d’horaris comercials i determinades acti-
vitats de promoció
Tram. 352-00163/10
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Nacional de Centrals de Compra i Serveis 

(Anceco) amb relació a la Proposició de llei d’horaris comer-
cials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00164/10
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades ac-
tivitats de promoció
Tram. 352-00165/10
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Gremis amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00166/10
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
de Cat-Dis amb relació a la Proposició de llei d’horaris co-
mercials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00167/10
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00168/10
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cecot amb relació a la Proposició de llei d’horaris co-
mercials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00169/10
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei d’horaris comerci-
als i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00170/10
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comertia amb relació a la Proposició de llei d’horaris co-
mercials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00171/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Barcelona Comerç amb relació a la Proposi-
ció de llei d’horaris comercials i determinades activitats de 
promoció
Tram. 352-00172/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Comerç Ciutadà amb relació a la Proposi-
ció de llei d’horaris comercials i determinades activitats de 
promoció
Tram. 352-00173/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec Comerç amb relació a la Proposició de llei d’hora-
ris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00174/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Propo-
sició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de 
promoció
Tram. 352-00175/10
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Marçal Tarragó, 
economista, consultor i expert en comerç, amb relació a la 
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Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activi-
tats de promoció
Tram. 352-00176/10
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Francisco Pérez, 
llicenciat en dret i ciències polítiques i expert en polítiques 
de comerç urbà, amb relació a la Proposició de llei d’horaris 
comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 352-00177/10
Sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença de Juan José Cortés, 
secretari general de l’Agrupació d’Entitats Municipals Des-
centralitzades de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè exposi les seves propostes al document 
de bases per a elaborar un avantprojecte de llei de governs 
locals
Tram. 356-00148/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença de Josep Puig Bel-
man, president de l’Agrupació d’Entitats Municipals Des-
centralitzades de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè exposi les seves propostes al document 
de bases per a elaborar un avantprojecte de llei de governs 
locals
Tram. 356-00149/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença de Carles Viver i Pi-
Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè presenti el document 
“Informe sobre els procediments legals a través dels quals 
els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya poden ser con-
sultats sobre llur futur polític col·lectiu”
Tram. 356-00150/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença d’Ignacio Cosidó Gu-
tiérrez, director general de la Policia espanyola, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els ca-
sos d’espionatge polític
Tram. 356-00151/10
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença de Jorge Fernández 
Díaz, ministre d’Interior, davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00152/10
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença del director de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè presenti la memòria d’aquest ens correspo-
nent al 2012
Tram. 356-00190/10
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre 
la situació de les universitats públiques, les reformes ne-
cessàries, els informes dels experts de la Comissió de Go-
vernança del Sistema Universitari i l’informe encarregat pel 
Ministre d’Educació
Tram. 356-00193/10
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agèn-
cia Catalana de Notícies davant la Comissió d’Afers Instituci-
onals perquè informi sobre els canvis en la plantilla d’aques-
ta agència
Tram. 356-00195/10
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença del director de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè faci balanç de la seva gestió
Tram. 356-00196/10
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans perquè informi sobre la situació del Centre Peniten-
ciari de Figueres i de la presó Model
Tram. 356-00197/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans perquè presenti l’informe del Comitè Europeu per a 
la Prevenció de la Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans 
o Degradants redactat arran d’una visita a Espanya al juny 
del 2012
Tram. 356-00199/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans perquè informi sobre la seguretat dels centres peni-
tenciaris i les fugues d’interns
Tram. 356-00200/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença de Pedro L. Yúfera, 
degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, davant la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situa-
ció de l’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici
Tram. 356-00202/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença de Toni Vilà, membre 
del comitè d’experts col·laboradors en la redacció del docu-
ment de bases de l’Avantprojecte de llei de l’autonomia per-
sonal, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre l’estat d’aquest document de bases
Tram. 356-00205/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença de Manel Pretel, re-
presentant de l’entitat Retecork, davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè expliqui les conclusions de l’infor-
me “Avaluació econòmica de les externalitats positives dels 
boscos surers catalans”
Tram. 356-00213/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença de Guillem Genover, 
representant de l’Institut Català del Suro, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè expliqui les conclusions de 
l’informe “Avaluació econòmica de les externalitats positives 
dels boscos surers catalans”
Tram. 356-00214/10
Sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Sallent, di-
rector de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre l’emissió del documental 
“Hola, Europa!”
Tram. 356-00215/10
Sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença del secretari general 
de l’Esport davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
expliqui els criteris per a atorgar subvencions a les federaci-
ons i l’endeutament amb les entitats esportives
Tram. 356-00216/10
Sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença de Joan Carles Ga-
llego, secretari general de Comissions Obreres, davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els acords 
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de la trobada del 15 de maig de 2013 en el marc de l’Acord 
estratègic 2013-2015
Tram. 356-00217/10
Sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Álva-
rez, secretari general de la Unió General de Treballadors, da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els 
acords de la trobada del 15 de maig de 2013 en el marc de 
l’Acord estratègic 2013-2015
Tram. 356-00218/10
Sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença de Josep González, 
president de Pimec, davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció perquè expliqui els acords de la trobada del 15 de maig 
de 2013 en el marc de l’Acord estratègic 2013-2015
Tram. 356-00219/10
Sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença d’Eusebi Cima, presi-
dent de Fepime, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè expliqui els acords de la trobada del 15 de maig de 
2013 en el marc de l’Acord estratègic 2013-2015
Tram. 356-00220/10
Sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Gay de 
Montellà, president de Foment del Treball, davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els acords de la 
trobada del 15 de maig de 2013 en el marc de l’Acord estra-
tègic 2013-2015
Tram. 356-00221/10
Sol·licitud p. 121

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre els criteris i l’estat dels serveis als parcs i espais na-
turals
Tram. 355-00043/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 121

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-
tats, de funcionaris i d’altres persones

Compareixença de Joaquim Brugué, catedràtic de 
ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa 
legislativa popular
Tram. 353-00015/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença de Fernando Pindado, ex-subdi-
rector general de Participació Ciutadana, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00016/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença d’una representació de l’empresa 
Syctel amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa 
legislativa popular
Tram. 353-00017/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma Prou amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa 
legislativa popular
Tram. 353-00018/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença d’una representació de la comissió 
promotora de la iniciativa legislativa popular per a la prohibi-
ció dels conreus transgènics amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de 
febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00019/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença d’una representació de la comissió 
promotora de la iniciativa legislativa popular de la renda ga-
rantida de ciutadania amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, 
de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00020/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença d’una representació de la comissió 
promotora de la iniciativa legislativa popular de la llei electo-
ral de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00021/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de fe-
brer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00022/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, 
professor de ciència política i de l’Administració de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, 
de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00023/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença d’Enric Fossas Espadaler, catedrà-
tic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa 
legislativa popular
Tram. 353-00024/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 123

Compareixença d’Enoch Albertí Rovira, catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 
de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa 
popular
Tram. 353-00025/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 123

Compareixença de Jordi Sauret Pont, llicenciat en 
ciències de la informació i doctor en sociologia, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00026/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 123

Compareixença de Miquel Àngel Cabellos Espiér-
rez, professor titular de dret constitucional de la Universitat 
de Girona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la inicia-
tiva legislativa popular
Tram. 353-00027/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 123

Compareixença de Joan Rodríguez, professor de 
ciència política de la Universitat de València, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00028/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 123



27 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 89

SUMARI 14

Compareixença de Xavier Arbós i Marín, catedrà-
tic de dret constitucional de la Universitat de Girona, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 
de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa 
popular
Tram. 353-00029/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 123

Compareixença de Joan Botella Corral, catedràtic 
de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legisla-
tiva popular
Tram. 353-00030/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 124

Compareixença de José Manuel Pérez Tornero, di-
rector i catedràtic del Departament de Periodisme de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 
de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00031/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 124

Compareixença de Carme Valls, proponent de la 
iniciativa legislativa popular de la Llei electoral de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legisla-
tiva popular
Tram. 353-00032/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 124

Compareixença d’Òscar Rebollo, professor de so-
ciologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de 
la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa po-
pular
Tram. 353-00033/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 124

Compareixença de Víctor Cuesta López, professor 
de dret constitucional de la Universitat de Las Palmas de 
Gran Canaria, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00034/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 124

Compareixença de Vicky Bolaños, cofundadora del 
projecte “Qué hacen los diputados”, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, 
del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00035/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 124

Compareixença del portaveu de la Plataforma 
“Prou morts a la C-55” i del president de la Federació d’As-
sociacions de Veïns de Manresa davant la Comissió d’Interi-
or perquè informin sobre les possibles solucions a l’alta ac-
cidentalitat a la carretera C-55
Tram. 357-00041/10
Substanciació p. 125

Compareixença de Juan José Cortés, secretari ge-
neral de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades 
de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per 
a exposar les seves propostes al document de bases per a 
elaborar un avantprojecte de llei de governs locals
Tram. 357-00140/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 125

Compareixença de Josep Puig Belman, president 
de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de 
Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
exposar les seves propostes al document de bases per a 
elaborar un avantprojecte de llei de governs locals
Tram. 357-00141/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 125

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, direc-
tor de l’Institut d’Estudis Autonòmics, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a presentar el document “Informe 
sobre els procediments legals a través dels quals els ciuta-
dans i les ciutadanes de Catalunya poden ser consultats so-
bre llur futur polític col·lectiu”
Tram. 357-00142/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 125

Compareixença d’Ignacio Cosidó Gutiérrez, di-
rector general de la Policia espanyola, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d’espi-
onatge polític
Tram. 357-00143/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 125

Compareixença de Jorge Fernández Díaz, ministre 
d’Interior, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 357-00144/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 125

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
presenti la memòria d’aquest ens corresponent al 2012
Tram. 357-00145/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 126

Compareixença del director de l’Agència Catalana 
de Notícies davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre els canvis en la plantilla d’aquesta agència
Tram. 357-00146/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 126

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
faci balanç de la seva gestió
Tram. 357-00147/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 126

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació Catalana d’Universitats Públiques davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre la situa-
ció de les universitats públiques, les reformes necessàries, 
els informes dels experts de la Comissió de Governança 
del Sistema Universitari i l’informe encarregat pel ministre 
d’Educació
Tram. 357-00148/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 126

Compareixença del conseller d’Interior davant la 
Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00149/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 126

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i 
encàrrecs de despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la vicepre-
sidenta del Govern
Tram. 330-00016/10
Presentació p. 126

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al febrer del 2013
Tram. 337-00011/10
Presentació p. 127
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel 
Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat 1523/2004, interposat 
pel Parlament contra la Llei de l’Estat 57/2003, del 16 de de-
sembre, de modernització del govern local
Tram. 380-00008/07
Sentència del Tribunal Constitucional p. 127

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 6777/2012, interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra els articles 59 i 

64.4 i l’apartat 7 de la disposició addicional sisena de la Llei 
3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 381-00004/09
Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre la suspensió p. 151

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Composició del Tribunal de Recursos Contractuals 
del Parlament de Catalunya
Tram. 414-00002/10
Nomenament de membres suplents p. 161
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 129/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció del centre de te-
lecomunicacions de Coll de Bucs, de Cam-
prodon
Tram. 250-00155/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 5, 15.05.2013, DSPC-C 100

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu-
da el 15 de maig de 2013, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la construcció de la torre de 
comunicacions de Coll de Bucs, de Camprodon (tram. 
250-00155/10), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 9833) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
9982).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a executar 
amb celeritat les obres per a la construcció del centre 
de telecomunicacions de Coll de Bucs a Camprodon 
(Ripollès), per a donar cobertura immediata de tele-
visió digital terrestre, telefonia mòbil i banda ampla 
als veïns de Beget, Rocabruna i Font-rubí quan hi hagi 
disponibilitat pressupostària.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

La secretària El president
en funcions de la Comissió de la Comissió
Alícia Romero Llano Rafael Luna Vivas

Resolució 130/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’oferta de serveis ferroviaris a la 
línia 2 de rodalia entre Vilanova i la Geltrú i 
Sant Vicenç de Calders
Tram. 250-00153/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 6, 15.05.2013, DSPC-C 99

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 15 de maig de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’oferta de serveis ferrovi-
aris a la línia 2 de rodalia entre Vilanova i la Geltrú i 
Sant Vicenç de Calders (tram. 250-00153/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Estudiar l’oferta de serveis ferroviaris entre Vilano-
va i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders, al tram de la lí-
nia 2 de rodalia que comunica aquestes estacions amb 
les de Cubelles, Cunit, Segur de Calafell i Calafell, i 
adequar-la a la demanda en el termini de sis mesos.

b) Estudiar la possibilitat de deixar en suspens fins al 
2016 l’aplicació de les zones tarifàries 5 i 6 al Baix 
Penedès, en el marc del conjunt del sistema integrat, 
i determinar l’impacte econòmic que podrien tenir les 
modificacions de corones tarifàries que  diversos mu-
nicipis reivindiquen. L’estudi s’ha de cloure en el ter-
mini de dos mesos.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

El secretari  El president
de la Comissió de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona 
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Resolució 131/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el carril VAO de la carretera C-58
Tram. 250-00180/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 6, 15.05.2013, DSPC-C 99

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 15 de maig de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el carril VAO de la carre-
tera C-58 (tram. 250-00180/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
10049).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer, res-
pecte al carril bus-VAO de la carretera C-58, les actu-
acions següents: 

a) Estudiar, en un termini de tres mesos, la manera 
més eficient de gestionar el carril bus-VAO, amb una 
atenció especial a la seva utilització en festius i caps 
de setmana.

b) Estudiar, en un termini de tres mesos, l’optima-
ció de la coordinació semafòrica dels autobusos amb 
el trànsit d’entrada i sortida de l’avinguda Meridiana, 
de Barcelona, per a facilitar-ne  les operacions durant 
l’entrada i la sortida, i adoptar les mesures que derivin 
de l’estudi. 

c) Augmentar la informació sobre el funcionament del 
carril bus-VAO de la carretera C-58 entre els usuaris 
potencials, amb la col·laboració dels municipis de l’en-
torn i fent una incidència especial en el fet que aquest 
carril pot ésser utilitzat per vehicles de baixes emissi-
ons de gasos contaminants.

d) Analitzar la millora dels serveis de les línies d’au-
tobús E1 i E2, les connexions de Castellar del Vallès, 
Badia del Vallès i el Parc de l’Alba, de Sant Cugat del 
Vallès, amb Barcelona, i el recorregut a Terrassa, i 
aplicar les millores en funció dels resultats de l’anàlisi 
i de les disponibilitats pressupostàries.

e) Potenciar les campanyes de comunicació per a pro-
moure l’ús del cotxe compartit, utilitzant les noves ei-
nes de telefonia mòbil, amb la implantació del carril 
bus-VAO, sempre que hi hagi disponibilitat pressupos-
tària.

f) Reforçar la connexió directa entre la Sagrera i Badia 
del Vallès perquè aquest municipi disposi d’un servei 

similar al de la línia de bus E4 entre Ripollet i Barce-
lona.

g) Reforçar la connexió entre Sant Cugat del Vallès, el 
Parc de l’Alba  i Barcelona.

h) Reduir el temps del trajecte de l’autobús exprés a 
Terrassa perquè sigui competitiu amb el tren.

i) Impulsar l’ús del cotxe compartit utilitzant les noves 
eines de telefonia mòbil.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

El secretari  El president
de la Comissió de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona 

Resolució 132/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’execució de la variant de Sagàs
Tram. 250-00191/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 6, 15.05.2013, DSPC-C 99

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 15 de maig de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’execució de la variant de 
Sagàs, a la carretera C-154 (tram. 250-00191/10), pre-
sentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 10022).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a enllestir 
el 2013 la redacció de l’estudi informatiu de la variant 
de Sagàs (Berguedà) per a poder iniciar tot seguit les 
altres tramitacions necessàries per a emprendre l’exe-
cució de la variant.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

El secretari  El president
de la Comissió de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona 
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Resolució 133/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’avaluació d’alternatives per al 
millorament de l’eix del Llobregat entre Ber-
ga i Bagà
Tram. 250-00192/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 6, 15.05.2013, DSPC-C 99

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 15 de maig de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el projecte i l’execució del 
tram de carretera entre Berga i el túnel de Pimorent 
com a continuació de l’autovia C-16 i part de l’eix eu-
ropeu E-9 (tram. 250-00192/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 10023).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer un 
estudi d’avaluació multicriteri d’alternatives per al mi-
llorament de l’eix del Llobregat entre Berga i Bagà 
(Berguedà) per tal de determinar la idoneïtat i viabili-
tat prèvia de les diferents alternatives per a la millora 
de la C-16.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

El secretari  El president
de la Comissió de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona 

Resolució 134/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les obres de millorament de la 
carretera C-243 a Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 250-00197/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 6, 15.05.2013, DSPC-C 99

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 15 de maig de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre les obres d’arranjament de 
la carretera C-243 a l’entrada de Sant Sadurní d’Ano-
ia (tram. 250-00197/10), presentada pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10026).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a analit-
zar, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries 
futures, la possible programació de les obres de mi-
llorament local de la carretera C-243 entre els punts 
quilomètrics 0,45 i 0,7, a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Pe-
nedès).

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

El secretari  El president
de la Comissió de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona 

Resolució 135/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el millorament de la senyalització 
a la intersecció de les carreteres C-244 i BV-
2136
Tram. 250-00198/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 6, 15.05.2013, DSPC-C 99

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 15 de maig de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el millorament de la se-
nyalització a la intersecció de les carreteres C-244 i 
BV-2136 (tram. 250-00198/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 10027).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a millorar 
la senyalització que hi ha a l’encreuament de la carre-
tera C-244 amb la carretera BV-2136, d’acord amb la 
normativa de senyalització, per tal que hi aparegui la 
indicació del municipi de la Llacuna (Anoia).

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

El secretari  El president
de la Comissió de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona 
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Resolució 136/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’estació de tren de Torelló
Tram. 250-00214/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 6, 15.05.2013, DSPC-C 99

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 15 de maig de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Tore-
lló (tram. 250-00214/10), presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Parla-
mentari Socialista, Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup 
Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10024).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Defensar davant del Govern de l’Estat la necessitat 
del servei de venda de bitllets i d’atenció al viatger a 
l’estació de tren de Torelló (Osona).

b) Concretar la demanda feta per l’Ajuntament de To-
relló i, per tant, pel conjunt dels ciutadans, en diverses 
ocasions, d’incloure Torelló dins la zona de rodalia de 
la línia 3.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

El secretari  El president
de la Comissió de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona 

Resolució 140/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la reconsideració del tancament 
de l’Escola Sant Baldiri i el manteniment de 
la planificació d’un segon institut, a Lliçà 
d’Amunt
Tram. 250-00223/10, 250-00229/10, 250-00281/10 i 

250-00234/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 7, 16.05.2013, DSPC-C 106

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 16 de maig de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’oferta educativa a Lli-
çà d’Amunt (tram. 250-00223/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13711) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 13790); el text 
de la    Proposta de resolució sobre el manteniment de 
la preinscripció de P3 a l’Escola Sant Baldiri, de Lli-
çà d’Amunt, i sobre el mapa escolar d’aquest municipi 
(tram. 250-00229/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 13712) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 13791); el text de la Proposta de resolució 
sobre l’Escola Sant Baldiri, de Lliçà d’Amunt (tram. 
250-00281/10), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i el text de la 
Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut 
a Lliçà d’Amunt (tram. 250-00234/10), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 13713) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 13792).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Reconsiderar el tancament de l’Escola Sant Baldi-
ri, de Lliçà d’Amunt, valorant de manera àmplia, con-
juntament amb els agents educatius del municipi –i en 
especial amb el govern i els representants municipals 
en tant que competents en la determinació de l’ofer-
ta educativa i en la programació general de l’ensenya-
ment al municipi segons la legislació educativa–, totes 
les variables urbanes, poblacionals i d’equitat social i 
territorial que influeixen en el mapa educatiu del mu-
nicipi a curt i a mitjà termini.

b) Mantenir la planificació del segon institut de Lliçà 
d’Amunt en els terrenys ja cedits pel municipi a Can 
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Cuscó i comprometre’s a continuar els passos per a la 
programació i la construcció de l’institut, que es duria 
a terme en funció de les necessitats d’escolarització a 
mitjà termini.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

El secretari  El president
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 141/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el finançament, la licitació i l’execució 
de les obres de l’Institut Les Aimerigues, 
l’Institut Can Roca i l’Escola Sala i Badrines, 
a Terrassa
Tram. 250-00230/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 7, 16.05.2013, DSPC-C 106

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 16 de maig de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’anunci de tancament 
de l’Escola Can Montllor, de Terrassa, i sobre la cons-
trucció del nou emplaçament i la licitació i l’execució 
de les obres d’altres centres educatius d’aquest muni-
cipi (tram. 250-00230/10), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 13719) i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 13778).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar 
els acords de govern imprescindibles per al finança-
ment i la posterior licitació i execució de les obres de 
l’Institut Les Aimerigues, de l’Institut Can Roca i de 
l’Escola Sala i Badrines, de Terrassa, que actualment 
tenen emplaçaments provisionals.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

El secretari  El president
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 142/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre el manteniment de l’Escola El 
Castell, de Tona, i sobre el mapa escolar d’a-
quest municipi
Tram. 250-00228/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 7, 16.05.2013, DSPC-C 106

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 16 de maig de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el manteniment de l’Es-
cola El Castell, de Tona, i sobre el mapa escolar d’a-
quest municipi (tram. 250-00228/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 13788).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir oberta l’Escola El Castell, de Tona.

b) Consensuar amb la comunitat educativa i l’Ajunta-
ment de Tona les modificacions d’oferta de línies i ma-
pa escolar que afectin la població.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

El secretari  El president
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 143/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la matriculació de P3 a les esco-
les Abel Ferrater i Gil Cristià i Arbós, de la 
Selva del Camp, i sobre el mapa escolar d’a-
quest municipi
Tram. 250-00231/10, 250-00255/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 7, 16.05.2013, DSPC-C 106

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 16 de maig de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
línia de P3 a l’Escola Gil Cristià i Arbós, de la Selva 
del Camp, i sobre el mapa escolar d’aquest municipi 
(tram. 250-00231/10), presentada pel Grup Parlamen-
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tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 11302), pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 11929), 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya (reg. 13721) i pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13789), i el text de la Proposta 
de resolució sobre l’Escola Gil Cristià, de la Selva del 
Camp (tram. 250-00255/10), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 11303) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 11928).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Obrir la matriculació d’un grup de P3 a cadascuna 
de les escoles Abel Ferrater i Gil Cristià i Arbós, de la 
Selva del Camp, per al curs 2013-2014 si hi ha un mí-
nim de dotze alumnes les famílies dels quals hagin de-
manat de fer P3 a l’Escola Gil Cristià i Arbós.

b) Consensuar amb l’Ajuntament de la Selva del Camp 
i la comunitat educativa les modificacions d’oferta de 
línies i mapa escolar que afectin la població.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

El secretari  El president
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 145/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment de les línies de 
P3 a l’Escola Joan Coromines, de Mataró, i 
el projecte de construcció del nou centre
Tram. 250-00232/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 7, 16.05.2013, DSPC-C 106

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 16 de maig de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies 
de P3 a l’Escola Joan Coromines, de Mataró, i el projec-
te de construcció del nou centre (tram. 250-00232/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya (reg. 13757) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 13787).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Mantenir les dues línies de P3 a l’Escola Joan Coro-
mines, de Mataró, d’acord amb els resultats del procés 
de preinscripció al centre educatiu i al conjunt de la 
ciutat de Mataró.

b) Presentar, en el termini de tres mesos, la redacció del 
projecte executiu de l’Escola Joan Coromines i el ca-
lendari sobre el pla d’inversió i de construcció del nou 
centre, tal com és previst en la planificació educativa.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

El secretari  El president
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 146/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre la ràtio d’alumnes i el nombre 
d’aules de P3 a les escoles públiques d’Es-
plugues de Llobregat, i sobre la revisió dels 
concerts amb les escoles concertades d’a-
quest municipi
Tram. 250-00235/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 7, 16.05.2013, DSPC-C 106

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 16 de maig de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la ràtio d’alumnes i 
el nombre d’aules de P3 a les escoles públiques d’Es-
plugues de Llobregat i sobre la revisió dels concerts 
amb les escoles concertades d’aquest municipi (tram. 
250-00235/10), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 13758) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
13794).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Prioritzar el manteniment dels grups de P3 a l’incre-
ment de ràtios i, en aquest sentit, no autoritzar incre-
ments de ràtios superiors al 10% en cap escola del ser-
vei públic si no és per a les incorporacions tardanes.

b) Replantejar, de manera consensuada amb l’Ajunta-
ment d’Esplugues de Llobregat i la comunitat educati-
va local, el mapa educatiu de la ciutat i especialment 
l’oferta d’aules de P3 de titularitat pública, d’acord 
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amb el criteri de qualitat pedagògica, i vetllar pel re-
partiment de l’alumnat, per a evitar massificacions i 
afavorir que les famílies puguin triar escola pública.

c) Revisar novament els concerts de les escoles con-
certades d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb els 
criteris de necessitat d’escolarització.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

El secretari  El president
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 147/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la construcció i la posada en marxa 
de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de 
Llobregat
Tram. 250-00237/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 7, 16.05.2013, DSPC-C 106

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 16 de maig de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la construcció i la posa-
da en marxa de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbe-
ra de Llobregat (tram. 250-00237/10), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 13759) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 13796).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta en Govern a:

a) Constatar la necessitat –i considerar-la molt priori-
tària– de la construcció de la segona fase de l’amplia-
ció de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de Llo-
bregat, i de la posada en marxa de tota l’escola, atès 
que es tracta d’una obra planificada per la Generalitat 
de Catalunya.

b) Acordar el calendari d’execució de la segona fase de 
l’ampliació de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera 
de Llobregat, amb l’Ajuntament i la comunitat educati-
va, per a garantir la total i òptima posada en marxa de 
l’escola durant el curs 2014-2015.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

El secretari  El president
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 148/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les obres de l’Escola Antoni Gau-
dí de Sant Boi de Llobregat
Tram. 250-00251/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 7, 16.05.2013, DSPC-C 106

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 16 de maig de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre les obres de l’Escola 
Gaudí de Sant Boi de Llobregat (tram. 250-00251/10), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, el Grup Parlamentari Socialista i el 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat ur-
gent d’acabar les obres de la nova Escola Antoni Gau-
dí per a normalitzar l’escolarització de l’alumnat de 
primària a la ciutat de Sant Boi de Llobregat.

2. El Parlament de Catalunya insta la consellera d’En-
senyament a reunir-se urgentment amb l’alcalde de 
Sant Boi de Llobregat per a informar de la situació de 
les obres i accelerar la posada en marxa de l’Escola 
Antoni Gaudí.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a finalit-
zar les obres de l’Escola Antoni Gaudí de Sant Boi de 
Llobregat i a garantir el normal funcionament de l’es-
cola per al curs 2013-2014.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

El secretari  El president
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz
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Resolució 158/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es nomenen dos represen-
tants del Parlament al Consell de la Funda-
ció per a la Universitat Oberta de Catalunya
Tram. 284-00006/09

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, 22.05.2013, DSPC-P 17

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de maig 
de 2013, atès el finiment de mandat d’Antoni Garrell 
i Guiu i de Francesc Esteva i Massaguer com a repre-
sentants del Parlament al Consell Social de la Fundació 
per a la Universitat Oberta de Catalunya, d’acord amb el 
punt 2.1.c de l’annex de la Resolució del Departament 
de la Presidència del 8 de gener de 1996, sobre la com-
posició i les funcions del Consell de la Fundació per a la 
Universitat Oberta de Catalunya, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya nomena Maria Garcia i Co-
lomer i Lluís Ginjaume Torra membres del Consell de 
la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

Resolució 159/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es nomena un representant 
del Parlament al Consell Social de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya
Tram. 284-00009/09

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, 22.05.2013, DSPC-P 17

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de 
maig de 2013, atès el finiment de mandat de Miquel 
Asensio i Quiñonero com a representant del Parlament 
al Consell Social de la Universitat Politècnica de Ca-
talunya, d’acord amb els articles 81, 82 i 85 de la Llei 
1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya nomena Miquel Asensio i 
Quiñonero membre del Consell Social de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

Resolució 160/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es nomena un representant 
del Parlament al Consell Social de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona
Tram. 284-00011/09

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, 22.05.2013, DSPC-P 17

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de 
maig de 2013, atès el finiment de mandat de Ricar-
do Rodrigo Amar com a representant del Parlament 
al Consell Social de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, d’acord amb els articles 81, 82 i 85 de la Llei 
1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya nomena Tirso Gracia Ser-
rano membre del Consell Social de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

Resolució 161/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es nomena un representant 
del Parlament al Consell Social de la Univer-
sitat de Barcelona
Tram. 284-00012/09

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, 22.05.2013, DSPC-P 17

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de maig 
de 2013, atès el finiment de mandat de Josep M. Loza 
i Xuriach com a representant del Parlament al Consell 
Social de la Universitat de Barcelona, d’acord amb els 
articles 81, 82 i 85 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya nomena Ricardo Rodrigo 
Amar membre del Consell Social de la Universitat de 
Barcelona.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català
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Resolució 162/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es nomena un representant 
del Parlament al Consell Social de la Univer-
sitat de Lleida
Tram. 284-00013/09

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, 22.05.2013, DSPC-P 17

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de maig 
de 2013, atès el finiment de mandat de Xavier Maurel 
i Castro com a representant del Parlament al Consell 
Social de la Universitat de Lleida, d’acord amb els ar-
ticles 81, 82 i 85 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya nomena Oscar Uceda Már-
quez membre del Consell Social de la Universitat de 
Lleida.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

Resolució 163/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es nomena un representant 
del Parlament al Consell Social de la Univer-
sitat Pompeu Fabra
Tram. 284-00014/09

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, 22.05.2013, DSPC-P 17

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de maig 
de 2013, atès el finiment de mandat de Carles Castells 
i Oliveres com a representant del Parlament al Consell 
Social de la Universitat Pompeu Fabra, d’acord amb 
els articles 81, 82 i 85 de la Llei 1/2003, del 19 de fe-
brer, d’universitats de Catalunya, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya nomena Carles Mundó 
Blanch membre del Consell Social de la Universitat 
Pompeu Fabra.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

Resolució 164/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es nomena un representant 
del Parlament al Consell Social de la Univer-
sitat Rovira i Virgili
Tram. 284-00015/09

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, 22.05.2013, DSPC-P 17

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de maig 
de 2013, atès el finiment de mandat de Roser Recasens 
i Vives com a representant del Parlament al Consell 
Social de la Universitat Rovira i Virgili, d’acord amb 
els articles 81, 82 i 85 de la Llei 1/2003, del 19 de fe-
brer, d’universitats de Catalunya, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya nomena Joaquim Via Rovi-
ra membre del Consell Social de la Universitat Rovira 
i Virgili.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

Resolució 165/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es nomena un representant 
del Parlament al Consell Social de la Univer-
sitat de Girona
Tram. 284-00021/09

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, 22.05.2013, DSPC-P 17

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de 
maig de 2013, atès el finiment de mandat de Jaume 
Viladecans i Bombardó com a representant del Par-
lament al Consell Social de la Universitat de Girona, 
d’acord amb els articles 81, 82 i 85 de la Llei 1/2003, 
del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, ha adop-
tat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya nomena Agustí Codina Ne-
gre membre del Consell Social de la Universitat de Gi-
rona.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català
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Resolució 166/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’elegeix una vocal de la Co-
missió Executiva de la Junta de Museus de 
Catalunya
Tram. 284-00001/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, 22.05.2013, DSPC-P 17

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de 
maig de 2013, atesa la renúncia de Roger Costa i Solé 
com a vocal de la Comissió Executiva de la Junta de 
Museus de Catalunya, d’acord amb l’article 40 de la 
Llei 17/1990, del 2 de novembre, de museus, ha adop-
tat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya elegeix Pilar García Fuer-
tes vocal de la Comissió Executiva de la Junta de Mu-
seus de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

Resolució 167/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es designen tretze membres 
del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Es-
panyola a Catalunya
Tram. 284-00002/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, 22.05.2013, DSPC-P 17

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de maig 
de 2013, d’acord amb el que disposa l’article 6 del text 
refós de la Llei reguladora del Consell Assessor de Rà-
dio i Televisió Espanyola a Catalunya, aprovat pel De-
cret 198/1982, del 7 de juliol, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya designa els membres se-
güents del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espa-
nyola a Catalunya:

Josep Altayó i Morral

Jordi Bosch i Sala

Pere Calviño Carmona

Sílvia Cànovas i García

Salvador Coromina Romagosa

José Antonio Gilabert Delgado

Jordi García-Soler

Àlex Mañé i Magrí

Ima Mis i Cabeza

Santiago Ramentol i Massana

Sergi Sol i Bros

Josep Maria Tarruell i Llurba

Daniel Tercero García

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

Resolució 168/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’elegeix el vicepresident de 
la Junta de Museus de Catalunya
Tram. 284-00003/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, 22.05.2013, DSPC-P 17

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de maig 
de 2013, d’acord amb l’article 40 de la Llei 17/1990, 
del 2 de novembre, de museus, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya elegeix Jordi Llavina Mur-
gadas vicepresident de la Junta de Museus de Catalu-
nya.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català
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Resolució 169/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’elegeixen set vocals del 
Consell Assessor de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 284-00004/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, 22.05.2013, DSPC-P 17

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de maig 
de 2013, d’acord amb l’article 12 de la Llei 4/2009, del 
15 d’abril, de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroa-
limentàries, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya elegeix vocals del Consell 
Assessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroa-
limentàries: 

Gerard Batalla i Tàsies

Tomàs Castells Fresquet

Baltasar de Casanova Habsburg

Montserrat Escutia i Acedo

Joan Gené Albesa

Pere Parera i Cartró

Ramon Sentmartí Castañé

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

Resolució 170/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es nomenen cinc membres 
del Consell Superior de la Cooperació
Tram. 284-00005/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, 22.05.2013, DSPC-P 17

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 22 de 
maig de 2013, d’acord amb l’article 154.1.d de la Llei 
18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives, ha adoptat la 
següent

Resolució

El Parlament de Catalunya nomena Àngels Cobo Puig, 
Josep Estalella i Melich, Albert Fernández Saltiveri, 

Francesc Iglésies i Riumalló i Joaquim Sabaté i Camps 
membres del Consell Superior de la Cooperació.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

Resolució 171/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es designen sis membres de 
la Junta de Govern del Memorial Democràtic
Tram. 284-00006/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, 22.05.2013, DSPC-P 17

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de maig 
de 2013, d’acord amb l’article 6.2.b de la Llei 13/2007, 
del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, i l’article 
93 de la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestruc-
turació del sector públic per a agilitar l’activitat admi-
nistrativa, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya designa Agustí Barrera i 
Puigví, Eduardo Escartín Sánchez, José Luis Martín 
Ramos, Andreu Mayayo i Artal, Enric Pujol Casade-
mont i Josep Maria Solé i Sabaté membres de la Junta 
de Govern del Memorial Democràtic.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

1.15. MOCIONS

Moció 19/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les polítiques de salut sexual, afectiva 
i reproductiva i la interrupció voluntària de 
l’embaràs
Tram. 302-00037/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, 23.05.2013, DSPC-P 18

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de 
maig de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques de salut sexual, afectiva 



27 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 89

1.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 28

i reproductiva i la interrupció voluntària de l’emba-
ràs (tram. 302-00037/10), presentada per la diputada 
Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Soci-
alista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans (reg. 16930), pel Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 16972), 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
16981) i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16984).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya rebutja la revisió anun-
ciada pel Govern de l’Estat de la Llei orgànica 2/2010, 
del 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la 
interrupció voluntària de l’embaràs, i qualsevol altra 
revisió legislativa que comporti un retrocés en la lli-
bertat de les dones de decidir sobre llur propi cos i en 
la garantia dels drets sexuals i reproductius.

2. El Parlament de Catalunya ratifica el dret de les do-
nes a tenir el control de llur sexualitat i a decidir lliu-
rement i responsablement sobre aquesta, incloent-hi la 
salut sexual i reproductiva, la maternitat i la interrup-
ció voluntària de l’embaràs, lliure de pressió, discri-
minació i violència, i dins dels límits que estableix la 
legalitat vigent.

3. El Parlament de Catalunya constata que la Llei or-
gànica 2/2010 actualment vigent:

a) Garanteix els drets fonamentals de les dones en 
l’àmbit de la salut sexual i reproductiva i genera con-
dicions per a la interrupció voluntària de l’embaràs 
amb garanties jurídiques i seguretat per a la salut de 
les dones. Aquesta llei s’adequa a les recomanacions 
internacionals de l’Organització Mundial de la Salut 
sobre l’anticoncepció i l’avortament sense riscos, els 
tractats internacionals subscrits per Espanya amb les 
Nacions Unides i les resolucions del Consell d’Europa 
i del Parlament Europeu.

b) Prioritza i reforça les polítiques públiques de pro-
moció de la salut sexual i prevenció dels embarassos 
no desitjats, concretant l’accés universal a les presta-
cions i el desenvolupament de polítiques educatives, 
comunitàries i sanitàries, i estableix un model integral 
de política de salut pública sobre la salut sexual i re-
productiva.

c) Respecta, seguint les recomanacions d’experts in-
ternacionals i l’aplicació del dret comparat, la inter-
rupció voluntària de l’embaràs de terminis combina-
da amb determinats supòsits d’indicació terapèutica, 
garantint a les dones que puguin adoptar una decisió 
lliure i informada en un període concret de la gestació 
exercint l’«autodeterminació conscient».

d) Assegura la protecció de la intimitat i la confiden-
cialitat en la xarxa sanitària pública o vinculada a la 

pública que presta la interrupció voluntària de l’emba-
ràs –a Catalunya, amb un paper prioritari dels centres 
de salut i dels serveis del Programa sanitari d’atenció a 
la salut sexual i reproductiva (ASSIR). Garanteix tam-
bé la seguretat jurídica i els drets dels professionals sa-
nitaris directament implicats, i regula l’objecció.

e) Reforça la seguretat jurídica en la mateixa regula-
ció dels supòsits legals de la interrupció voluntària de 
l’embaràs derogant la tipificació penal.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Blindar les polítiques públiques de promoció i de 
prevenció amb relació a la salut sexual i reproducti-
va, de llarga tradició a Catalunya, objectivament efica-
ces i incorporades plenament a la Llei 18/2009, del 22 
d’octubre, de salut pública, que crea l’Agència que al 
llarg del 2013 ha d’incorporar de manera normalitzada 
aquestes polítiques en la compra de serveis.

b) Blindar la promoció d’hàbits i conductes afectives 
i sexuals saludables, amb actuacions de caràcter uni-
versal –en l’àmbit escolar, comunitari i sanitari– i ac-
tuacions de caràcter específic en població vulnerable.

c) Promoure una atenció de qualitat en serveis acces-
sibles a la salut sexual, millorant la vivència de la se-
xualitat de manera integral, autònoma, diversa, igua-
litària, plaent, responsable, saludable i respectuosa al 
llarg de la vida, de manera que es garanteixin els drets 
sexuals i reproductius de dones i homes, amb inde-
pendència de llurs opcions i orientacions sexuals i llur 
identitat de gènere.

1r. En l’àmbit d’actuacions universal: el Programa Sa-
lut i Escola, amb el Departament d’Ensenyament, per 
mitjà dels professionals d’infermeria de l’atenció pri-
mària en instituts d’educació secundària, clau per a 
l’orientació dels adolescents en la sexualitat responsa-
ble, la contracepció i la prevenció de les infeccions de 
transmissió sexual (ITS/VIH-sida).

2n. En l’àmbit sanitari: les garanties de l’accés uni-
versal a l’anticoncepció, en risc des de l’aprovació del 
Reial decret llei 16/2012, del 20 d’abril, de mesures 
urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Na-
cional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les 
seves prestacions, puix que aquest trenca la universali-
tat del sistema; la dispensació gratuïta de l’anticoncep-
ció d’emergència en la xarxa sanitària pública i l’accés 
a aquesta des de les oficines de farmàcia comunità-
ria; el manteniment dels webs informatius interactius 
del Departament de Salut (canalsalut.gencat.cat, www.
sexejoves.gencat.cat); la generalització a tots els cen-
tres de salut del lideratge de les polítiques de promo-
ció de la salut sexual, de la prevenció d’ITS/VIH-sida 
–de manera conjunta amb les organitzacions no gover-
namentals i altres agents comunitaris– i embarassos 
no desitjats, i de la protocol·lització dels IVE farma-
cològics, que s’han d’oferir abans de les vuit setmanes 
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d’embaràs a tots els centres de salut, centres especia-
litzats i serveis d’ASSIR.

3r. En l’àmbit comunitari: la implicació dels agents 
de salut escolars, moviments socials i municipalisme, 
amb una visió compartida, comuna i integrada, per a 
fomentar el benestar emocional, els hàbits saludables, 
l’afectivitat i la socialització, garantint l’accessibilitat 
a l’anticoncepció a tothom, amb programes específics 
per a la població més vulnerable, especialment joves i 
dones amb baix nivell formatiu i socioeconòmic, joves 
i dones que viuen en barris desfavorits, i joves i dones 
de centres tutelats.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar a la Comissió de Salut, abans d’acabar l’any 2013, 
l’avaluació de les polítiques públiques de salut sexual, 
afectiva i reproductiva del període 2011-2013 i les pro-
postes d’acció fins al 2015.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2013

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

Moció 20/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’impuls d’un pla econòmic i financer per 
a l’Hospital Clínic i sobre la transparència en 
la gestió d’aquest hospital
Tram. 302-00039/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, 23.05.2013, DSPC-P 18

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de maig 
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la reformulació de l’Institut Català de la Sa-
lut (tram. 302-00039/10), presentada pel diputat Josep 
Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 16935), pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 16973) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 16982).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Impulsar un pla de viabilitat econòmic i financer 
per a l’Hospital Clínic, per al període 2014-2020, ela-
borat entre el Departament de Salut i l’equip de go-
vern del dit hospital, per tal d’assegurar la continuïtat 

de l’Hospital Clínic, cercar l’equilibri pressupostari i 
patrimonial i planificar inversions. Aquest pla s’ha de 
presentar abans del 30 de novembre de 2013.

b) Donar plena transparència a la gestió de l’Hospital 
Clínic - Barnaclínic, informant en les webs respecti-
ves, abans del 30 de juny de 2013, dels indicadors de 
la Central de Balanços, de la Central de Resultats i de 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Cata-
lunya, i també dels informes d’auditoria i els comptes 
anuals i de fiscalització de la Sindicatura de Comptes.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2013

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

Moció 21/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’exercici de l’autogovern del poble ara-
nès
Tram. 302-00036/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, 23.05.2013, DSPC-P 18

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de maig 
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’exercici de l’autogovern del poble aranès 
(tram. 302-00036/10), presentada pel diputat Àlex 
Moga i Vidal, del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans (reg. 16932) i pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 16978).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya reconeix l’Aran com una 
realitat occitana dotada d’identitat cultural, històrica, 
geogràfica i lingüística, defensada pels aranesos al 
llarg dels segles, i reconeix, empara i respecta la sin-
gularitat, dins de Catalunya, de l’Aran, entitat territo-
rial objecte d’una particular protecció per mitjà d’un 
règim jurídic especial.

2. El Parlament de Catalunya expressa la plena ad-
hesió als actes de celebració del 700 aniversari d’Era 
Querimònia, privilegi atorgat per Jaume II el Just el 
23 d’agost de 1313, que constitueix el dret històric de 
l’Aran, i fou confirmat al llarg del temps pels monar-
ques successius, des d’Alfons IV (1328) fins a Ferran 
VII de Castella (1817).
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3. El Parlament de Catalunya acorda impulsar la cre-
ació d’una ponència conjunta per a elaborar el text de 
la proposició de llei sobre el règim especial de l’Aran, 
com estableix l’article 117 del Reglament del Parla-
ment, d’acord amb la voluntat del Ple del Consell Ge-
neral d’Aran d’elaborar-la amb el màxim consens.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Donar el màxim suport a la ponència conjunta que 
es constitueixi per a elaborar el text de la proposició de 
llei sobre el règim especial de l’Aran.

b) Vetllar per la protecció, el foment, l’ús, la difusió i 
el coneixement de la llengua pròpia de l’Aran.

c) Treballar per garantir, en el marc del context eco-
nòmic i financer actual, la suficiència financera al 
Consell General d’Aran perquè pugui exercir l’auto-
govern.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

Moció 22/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’atur i les mesures per a fomentar l’ocu-
pació
Tram. 302-00038/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, 23.05.2013, DSPC-P 18

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de 
maig de 2013, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·l-
ació al Govern sobre l’atur i les mesures per a fomen-
tar l’ocupació (tram. 302-00038/10), presentada pel 
diputat Oriol Amorós i March, del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
16928), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 16933), 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
16985) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16993).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Dedicar la mateixa dotació de recursos humans i eco-
nòmics que l’any 2011 a les polítiques actives d’ocupa-
ció, un cop hagi negociat amb el Govern de l’Estat que 

l’increment de la dotació pressupostària per a aquestes 
polítiques mantingui els mateixos criteris de proporcio-
nalitat que tenia la dotació pressupostària del 2011.

b) Crear llocs de treball per a persones en atur que no 
cobren cap prestació per desocupació beneficiàries de 
la renda mínima d’inserció (RMI), i acollir més gent 
al programa interdepartamental de la renda mínima 
d’inserció (PIRMI). Posar en marxa, al llarg del 2013, 
un programa de plans d’ocupació per a la inserció la-
boral de les persones perceptores de la RMI que pu-
gui suposar la creació de 1.500 llocs de treball directes 
durant un mínim de sis mesos i que permeti acollir a la 
RMI més persones que es troben en situació d’espera 
al PIRMI, i garantir que, un cop acabat el programa de 
plans d’ocupació, cap participant no haurà perdut drets 
d’accés a la RMI o a qualsevol altra prestació.

c) Fer que el Servei d’Ocupació de Catalunya sigui 
més àgil, públic i que coordini tot l’àmbit d’ocupació, 
orienti les persones de manera individualitzada i de-
fineixi estratègies de desenvolupament territorial ple-
nament orientades a resultats, aprofitant al màxim les 
potencialitats dels territoris de Catalunya i potenci-
ant la cooperació entre els diferents nivells de l’Admi-
nistració. Presentar davant el Parlament, durant l’any 
2013, un projecte de llei d’ocupació i iniciar un pro-
grama de reformes del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya que estableixi: 

1r. El caràcter autònom, central, públic i de qualitat 
del Servei d’Ocupació de Catalunya com a ens coordi-
nador, avaluador i inspector de totes les accions per a 
la millora de l’ocupació que s’impulsin a Catalunya i el 
desenvolupament local, establint la cooperació i la col-
laboració del sistema d’ocupació de Catalunya amb les 
administracions locals, els agents econòmics i socials 
per a garantir el màxim nivell d’eficàcia i eficiència, 
incloent-hi l’objectiu de la millora d’oportunitats labo-
rals dels treballadors de més edat.

2n. L’oferta d’una cartera de serveis per a l’ocupació 
que garanteixi com a dret subjectiu dels treballadors 
la millora de l’ocupabilitat de les persones en atur que 
satisfaci el dret de rebre orientació per a trobar feina o 
per a emprendre un projecte empresarial, serveis d’in-
termediació laboral i accions de formació ocupacional 
adaptada a llurs necessitats. La cartera de serveis hau-
ria d’incloure: programes especialitzats d’orientació, 
informació i formació; programes mixtos de formació 
i treball; programes de foment de l’ocupació, i progra-
mes de foment de l’emprenedoria.

3r. Un sistema d’informació únic basat en la cartera de 
serveis per a l’ocupació, perquè l’utilitzin tots els orga-
nismes que treballen per l’ocupació, que reculli les dades 
de l’usuari, la seva formació, els serveis que ha rebut i 
totes les dades que serveixin per a un funcionament co-
ordinat i eficient, de manera que els diferents serveis pú-
blics d’ocupació comparteixin metodologies de treball.
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4t. Modificar, sempre que es pugui, el sistema de co-
ordinació del Servei d’Ocupació de Catalunya amb els 
seus agents col·laboradors i passar del sistema de sub-
venció a l’establiment de contractes marc o contrac-
tes programa, per tal de disminuir l’esforç burocràtic i 
orientar-se a la planificació, la contractació i l’avalua-
ció de resultats de les accions per a l’ocupació.

5è. Dialogar i pactar amb els agents socials, els ens lo-
cals i la resta d’operadors de formació ocupacional el 
nou model de relació contractual.

6è. Continuar el procés de separació administrativa 
dels òrgans de control de justificacions documentals 
i els de verificació i seguiment de la pista d’auditoria, 
amb l’objectiu d’aconseguir una gestió més eficient del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, més veraç i homolo-
gable en l’àmbit europeu, i evitar les penalitzacions que 
s’han patit per les actuacions en exercicis anteriors.

7è. Establir contractes programa amb els ens públics i 
privats sense ànim de lucre que treballen per a l’ocupa-
ció en territoris específics per a definir el mecanisme 
d’acompliment de la prestació de la cartera de serveis 
per a l’ocupació, sense desfer l’actual xarxa territori-
al del Servei d’Ocupació de Catalunya, reservant un 
paper de lideratge i coordinació al Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya, en col·laboració amb els ens locals, 
establint funcions de cada actor, definint les comple-
mentarietats i evitant les duplicitats. Desplegar aquest 
conjunt d’acords de manera que es cobreixi progressi-
vament l’oferta d’aquesta cartera de serveis a tot Ca-
talunya.

8è. Establir contractes programa amb els ens públics i 
privats sense ànim de lucre que treballen per a l’ocu-
pació en sectors productius específics per a definir el 
mecanisme d’acompliment de la prestació de la car-
tera de serveis per a l’ocupació, sense desfer l’actual 
xarxa territorial del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
reservant un paper de lideratge i coordinació al Servei 
d’Ocupació de Catalunya, establint funcions de cada 
actor, definint les complementarietats i evitant les du-
plicitats.

9è. Establir mecanismes de seguiment, avaluació i mi-
llora dels contractes programa dels punts 7è i 8è con-
juntament amb els agents socials i econòmics dels ter-
ritoris i sectors corresponents.

10è. Totes les mesures incloses a la lletra c han d’ésser 
acordades i aplicades des dels òrgans de participació 
del Servei d’Ocupació de Catalunya.

d) Regular les agències de col·locació per a atendre mi-
llor els casos més difícils, amb les mesures següents:

1r. Instar el Govern de l’Estat a modificar el model im-
plantat de relació amb les agències de col·locació per a 
prioritzar les de caràcter social i sense ànim de lucre i 
les més implicades amb el teixit productiu, i redefinir 
a la baixa els mínims de facturació exigits per a comp-
tar amb finançament estatal.

2n. En cas contrari, la Generalitat ha de desplegar una 
normativa pròpia que reguli l’activitat de les agències 
de col·locació i les condicions que han d’acomplir per a 
participar en qualsevol programa públic d’ocupació, i 
en què es reservi especialment per a l’activitat d’aques-
tes agències els casos de persones de difícil inserció.

3r. Exigir al Govern de l’Estat el traspàs de les parti-
des previstes per a dedicar al finançament d’agències 
de col·locació.

e) Reformar la formació professional perquè els joves 
trobin feina i els aturats assoleixin un bon currículum 
que els permeti trobar feina, i garantir que les perso-
nes no graduades puguin accedir als processos de qua-
lificació professional per a millorar llur ocupabilitat, 
amb les mesures següents:

1r. Establir un sistema coordinat d’informació i orien-
tació professional que inclogui la informació relativa a 
tota la formació professional, integrant-hi la informa-
ció dels diversos subsistemes.

2n. Organitzar el sistema de certificacions i qualifica-
cions professionals perquè estiguin integrades en els 
diversos subsistemes de la formació professional.

3r. Emprendre un programa de difusió de sistema 
d’equivalències entre unitats de competència, mòduls 
formatius, certificats de professionalitat i titulacions 
de formació professional inicial per a facilitar les cor-
respondències i estimular l’acreditació de competènci-
es dels treballadors.

4t. Establir un sistema d’acreditació de l’experiència 
laboral obert permanentment, que no depengui de l’es-
tabliment de convocatòries puntuals, com fins ara, i 
que compti amb dotació pressupostària.

5è. Establir un calendari per a la introducció de les 
equivalències d’unitats de competències i mòduls for-
matius a l’oferta de formació professional que sigui un 
referent comú per a obtenir títols de formació profes-
sional inicial i certificacions de professionalitat de la 
formació ocupacional.

6è. Establir un calendari perquè tota la formació ocu-
pacional estigui orientada a l’obtenció de certificats de 
professionalitat.

7è. Coordinar el sistema d’equivalències entre unitats 
de competència, mòduls formatius, certificats de pro-
fessionalitat i titulacions de formació professional ini-
cial amb el marc europeu de les qualificacions.

8è. Preparar centres de formació professional inicial 
i centres d’innovació i formació ocupacional (CIFO) 
perquè puguin avaluar i acreditar competències i ofe-
rir formació de tot el sistema, tant de la formació pro-
fessional inicial com de la formació professional per a 
l’ocupació.

9è. Emprendre un programa difusió a les petites i mit-
janes empreses, organitzacions patronals i sindicals, 
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gremis i altres agents econòmics i socials, de la forma-
ció professional dual, per a facilitar la integració labo-
ral, després d’haver pactat el model d’aquesta forma-
ció dual d’acord amb els objectius del III Pla general 
de la formació professional de Catalunya, per tal que 
es garanteixin les condicions laborals de les persones 
contractades.

10è. Acordar amb les organitzacions socials i patro-
nals els límits amb relació al total de plantilles de per-
sones contractades mitjançant la formació professio-
nal dual.

f) Fer que la formació ocupacional sigui una eina útil 
per a trobar feina, amb les mesures següents: 

1r. Modificar el requisit sobre les organitzacions i em-
preses de formació ocupacional que requereix que no-
més es puguin fer dos tipus de cursos per aula.

2n. Definir i desplegar una unitat de competència rela-
cionada amb el coneixement de llengües estrangeres.

3r. Desplegar programes de formació ocupacional a 
distància en els àmbits en què aquest tipus de formació 
ofereixi resultats satisfactoris.

4t. Impulsar la prestació de formació ocupacional i, 
molt especialment, de programes de qualificació pro-
fessional inicial, en els centres de formació professio-
nal inicial i adaptada a perfils, edats i necessitats.

g) Dotar de més recursos la formació continuada per 
a millorar la competitivitat de les empreses de Catalu-
nya i l’ocupabilitat de llurs treballadors, amb les me-
sures següents: 

1r. Exigir al Govern de l’Estat el traspàs dels recursos 
de formació continuada de la Comissió Nacional Tri-
partida al Consorci de la Formació Continuada.

2n. Emprendre un programa de difusió a les petites i 
mitjanes empreses per a obtenir formació a demanda 
d’empresa, amb la seva corresponent bonificació per a 
aconseguir mobilitzar els recursos que actualment pa-
guen empreses i treballadors catalans en les retencions 
de llurs nòmines cap a la formació continuada.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2013

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

Moció 23/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el procés per a constituir una banca pú-
blica al servei dels interessos col·lectius
Tram. 302-00040/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, 23.05.2013, DSPC-P 18

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de 
maig de 2013, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·l-
ació al Govern sobre el procés per a constituir una 
banca pública al servei dels interessos col·lectius (tram. 
302-00040/10), presentada pel diputat Quim Arrufat 
Ibáñez, del Grup Mixt, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16929), pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 16936) i pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
16974).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer els tràmits pertinents per a transformar l’Insti-
tut Català de Finances en la banca pública de Catalu-
nya, amb l’objectiu de donar suport al finançament de 
l’economia productiva.

b) Fomentar els principis de la banca ètica en el sector 
financer privat i en l’educació dels consumidors, per 
tal que els ciutadans coneguin aquests valors.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2013

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

Moció 24/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el desplegament dels Mossos d’Esqua-
dra i les mesures per a combatre la insegu-
retat ciutadana
Tram. 302-00041/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, 23.05.2013, DSPC-P 18

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de 
maig de 2013, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·l-
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ació al Govern sobre la inseguretat ciutadana (tram. 
302-00041/10), presentada pel diputat Matías Alonso 
Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
16927), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 16937), 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya (reg. 16983), pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16986) i pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 16987).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Negociar amb el Govern de l’Estat, si escau, en el si 
del Consell de Política de Seguretat, per a exigir l’aug-
ment de l’actual plantilla del Cos de Mossos d’Esqua-
dra, dins les disponibilitats pressupostàries, per tal de 
poder arribar als 19.000 agents l’estiu del 2016 i ajus-
tar el desplegament d’efectius en funció de les neces-
sitats de caràcter puntual o estable de les diverses re-
gions policials.

b) Potenciar i reforçar el desplegament policial, al ma-
teix nivell que l’estiu de 2012, en les zones de Catalu-
nya que patiran més l’impacte de la temporada d’estiu, 
com ara la regió metropolitana de Barcelona, el Camp 
de Tarragona, Girona i Pirineus Occidentals, sens per-
judici que s’adoptin les mesures adequades per a poder 
potenciar el desplegament ràpid d’efectius de reforç a 
la resta de regions policials de Catalunya quan la situ-
ació ho requereixi.

c) Potenciar i millorar els mecanismes de coordinació 
operativa àgil i eficaç entre els Mossos d’Esquadra i 
la resta de cossos i forces de seguretat que actuen a 
Catalunya, molt especialment amb les policies locals.

d) Prohibir de manera immediata els sometents i in-
crementar la presència del Cos de Mossos d’Esquadra 
en les zones rurals que pateixen robatoris, en aplicació 
del principi segons el qual és a la Generalitat, i no pas 
als particulars, a qui correspon el manteniment de la 
seguretat.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2013

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a millorar la situació de la justícia i els 
centres penitenciaris
Tram. 300-00041/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Interpel·lació al Govern sobre la formació 
professional
Tram. 300-00042/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls d’un 
contracte programa que garanteixi l’estat 
del benestar i la recuperació del nivell dels 
serveis bàsics fonamentals
Tram. 300-00043/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
col·lapse provocada per la supressió de pla-
ces de jutges substituts
Tram. 300-00044/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Interpel·lació al Govern sobre la transforma-
ció de l’Administració pública en estructura 
d’estat
Tram. 300-00045/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.
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Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de prevenció i extinció d’incendis
Tram. 300-00046/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Interpel·lació al Govern sobre la internacio-
nalització dels sectors agroalimentari, pes-
quer i forestal
Tram. 300-00047/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Interpel·lació al Govern sobre la política 
d’immigració
Tram. 300-00048/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell de modifica-
ció del Reglament (UE) 691/2011, relatiu als 
comptes econòmics europeus mediambien-
tals
Tram. 295-00048/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, 
d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut 
la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell relatiu a la sani-
tat animal
Tram. 295-00051/10

Coneixement de la proposta

La Comissió de Salut, d’acord amb l’article 181 del Re-
glament, ha conegut la proposta.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació del text 
refós de la Llei de l’organització comarcal 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, del 4 de novembre
Tram. 202-00024/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 11, tinguda el 
22.05.2013, DSPC-P 17, ha aprovat les esmenes a la to-
talitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legis-
lativa resta rebutjada. 

2.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la supressió 
dels privilegis de les confessions religioses
Tram. 250-00043/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 7, tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un servei d’urgències de pediatria perma-
nent al Prat de Llobregat
Tram. 250-00110/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 
4, tinguda el 16.05.2013, DSPC-C 103.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
taula per a la concertació en el sistema sa-
nitari i l’impuls d’un pla per a garantir la qua-
litat de l’assistència en els centres hospita-
laris
Tram. 250-00123/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 4,  
tinguda el 16.05.2013, DSPC-C 103.

Proposta de resolució sobre la retirada de 
la placa commemorativa a la memòria d’un 
ciutadà de Santa Coloma de Cervelló
Tram. 250-00200/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 7, tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Proposta de resolució sobre l’Escola Can 
Montllor, de Terrassa
Tram. 250-00224/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 7, tinguda el 16.05.2013, DSPC-
C 106.

Proposta de resolució sobre l’ampliació i els 
horaris de batxillerat de l’Institut Els Palla-
resos
Tram. 250-00238/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 7 de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats, tinguda el 16.05.2013, DSPC-
C 106.
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
del dret d’escollir una escola pública a la 
Selva del Camp
Tram. 250-00256/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 7, tinguda el 16.05.2013, DSPC-
C 106.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
d’un servei permanent de pediatria d’urgèn-
cia al Prat de Llobregat
Tram. 250-00261/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 4,  
tinguda el 16.05.2013, DSPC-C 103.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta educativa de P3 a l’Escola Gil 
Cristià i Arbós, de la Selva del Camp
Tram. 250-00270/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 7, tinguda el 16.05.2013, DSPC-
C 106.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de les sentències del Tribunal Superior de 
Justícia relatives als usos lingüístics a les 
administracions
Tram. 250-00307/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 7, tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
d’un servei d’urgències de pediatria al Prat 
de Llobregat
Tram. 250-00316/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 4,  
tinguda el 16.05.2013, DSPC-C 103.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el compliment de les resolucions 
judicials sobre el bilingüisme en el sistema 
educatiu
Tram. 302-00034/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 11, 
tinguda el 23.05.2013, DSPC-P 18.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les infraestructures
Tram. 302-00035/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 11, 
tinguda el 23.05.2013, DSPC-P 18.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció 
de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de  
serveis públics de consum
Tram. 200-00003/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari Socialista (reg. 17158; 
17401).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.05.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 17573).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.05.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 24.05.2013.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 202-00029/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 11, 
tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 28.05.2013 al 03.06.2013).
Finiment del termini: 04.06.2013; 09:30 h.

Proposició de llei de supressió dels consells 
comarcals i de modificació del text refós de 
la Llei d’organització comarcal de Catalunya
Tram. 202-00036/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 15998 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
100.b del Reglament del Parlament, presenta la propo-
sició de llei següent: 

Proposició de llei de supressió dels consells 
comarcals i de modificació del text refós de la 
Llei d’organització comarcal de Catalunya

Exposició de motius

Avui en dia es fa més palesa que mai la necessitat de 
reformar, reduir i racionalitzar l’administració pública 
catalana, amb la finalitat de disminuir les estructures 
polítiques i administratives innecessàries i la burocrà-
cia, facilitar els tràmits i fer-la més àgil, eficaç, partici-
pativa i propera a la ciutadania. Aquesta reforma ha de 
passar, obligatòriament, per evitar duplicitats d’estruc-
tures polítiques i administratives.

La finalitat de la present proposició de llei és supri-
mir els Consells Comarcals, com a estructures politi-
co-administratives, sense perjudici de l’administració 
comarcal de Catalunya, fomentant les mancomunitats 
de serveis entre municipis com a òrgans tecnicoadmi-
nistratius de coordinació intermunicipal.

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

Proposició de llei de supressió dels consells 
comarcals i de modificació del text refós de la 
Llei d’organització comarcal de Catalunya

Article únic

Es suprimeixen els Consells Comarcals de Catalu-
nya, regulats en el text refós de la Llei 8/2003, de 5 de 
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maig, de l’organització comarcal de Catalunya, apro-
vat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.

Disposició addicional primera

La situació del personal funcionari que en el moment 
d’entrada en vigor d’aquesta llei es trobés prestant ser-
vei en els Consells Comarcals, es regirà de conformi-
tat amb la legislació corresponent en matèria de funció 
pública.

La supressió dels Consells Comarcals implicarà l’ex-
tinció dels contractes de treball corresponents al per-
sonal laboral que prestés els seus serveis en els matei-
xos, amb tots els efectes que procedeixin d’acord amb 
la legislació laboral aplicable.

Disposició addicional segona

Les competències i els serveis prestats pels Consells 
Comarcals fins el moment de l’entrada en vigor de la 
present llei passaran a ser exercits de la següent ma-
nera: 

– Les competències i els serveis que els Consells Co-
marcals exercissin en matèria de cooperació, assesso-
rament i coordinació dels ajuntaments, així com les al-
tres competències i serveis que derivin de la legislació 
del règim local i municipal, seran assumits pels propis 
municipis o, si escau, per les entitats associatives dels 
ens locals regulades en els títols X i XI del Decret le-
gislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Cata-
lunya, o per les administracions supramunicipals cor-
responents

– Les competències i els serveis no inclosos en l’apar-
tat anterior seran assumits, si escau, pel Departament 
de la Generalitat competent en matèria d’administraci-
ons públiques.

Disposició addicional tercera

Es faculta el Govern de la Generalitat de Catalunya 
per a desplegar reglamentàriament els preceptes con-
tinguts en la present proposició de llei.

Disposició derogatòria primera 

Queden derogats els articles 3.2, 7.2.b, 9.1, 10.2, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26.1, 29, 
32, 37, 38 i 40 del text refós de la Llei 8/2003, de 5 de 
maig, d’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.

Disposició derogatòria segona

Queda derogada la disposició addicional segona del 
text refós de la Llei 8/2003, de 5 de maig, d’organitza-
ció comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legis-
latiu 4/2003, de 4 de novembre.

Disposició derogatòria tercera

Queden derogades totes les normes de rang igual o in-
ferior que s’hi oposin al que disposa la present llei.

Disposició final primera 

El preceptes que eventualment comportessin la realit-
zació de despeses amb càrrec als Pressupostos de la 
Generalitat produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exer-
cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei

Disposició final segona

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE 
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

Procediment per a elegir dos membres del 
Consell Assessor del Síndic de Greuges per 
a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes 
o Penes Cruels, Inhumans o Degradants
Tram. 284-00016/09

Termini de presentació de candidats

Acord

De conformitat amb el que disposa l’article 77.2 i 3 
de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de 
Greuges, i l’article 157.1 del Reglament, la Mesa ha 
acordat d’obrir un termini de quinze dies per a presen-
tar les candidatures que hi ha vacants al Consell As-
sessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la 
Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o 
Degradants, atenent la distribució següent:

a) Un membre a proposta de col·legis professionals 
d’advocats.

b) Un membre a proposta de col·legis professionals de 
l’àmbit de la salut.

Termini: 15 dies hàbils (del 28.05.2013 al 17.06.2013).
Finiment del termini: 18.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.05.2013.
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3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la retirada del 
Projecte de decret pel qual s’atorga a l’Insti-
tut d’Estudis Aranesi el caràcter d’acadèmia 
de la llengua occitana, aranès a l’Aran
Tram. 250-00233/10

Retirada de l’esmena presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (BOPC 78, 19)

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
17398).

Coneixement: Mesa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua, 25.05.2013.

Proposta de resolució sobre el desenvolu-
pament del Pla director urbanístic del Logis 
Penedès
Tram. 250-00321/10

Esmenes presentades
Reg. 16062 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 17.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16062)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

D’un nou apartat 3

«3. Demanar al Govern de l’Estat que el projecte del 
tercer fil del corredor mediterrani de Tarragona a Cas-
tellbisbal prevegi la connexió ferroviària necessària 
per al Logis i la connexió amb l’autopista.»

Proposta de resolució sobre l’acabament de 
les obres de la carretera C-51 entre Valls i el 
Vendrell
Tram. 250-00322/10

Esmenes presentades
Reg. 16063; 16089 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 17.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16063)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 2

«2. Garantir l’acabament de les obres del «Condicio-
nament el Vendrell-Valls. C-51, pk 10+100 al 24+300 
i del pk 26+800 al 33+800. Tram: Albinyana-valls», 
que actualment estan en execució, al gener de 2014.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16089)

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Del punt 1

«1. Reprendre de forma immediata les obres de la car-
retera C-51 entre Valls i El Vendrell.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

Del punt 2

«2. Portar a terme les accions necessàries per garantir 
l’acabament de la totalitat de les obres de la carretera 
C-51 entre Valls i El Vendrell el novembre de 2013, tal 
i com va anunciar el Govern.»
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Proposta de resolució sobre el protocol sig-
nat entre el Ministeri de Defensa i el Govern 
de la Generalitat amb relació a l’Acadèmia 
General Bàsica de Sotsoficials de Talarn
Tram. 250-00327/10

Esmenes presentades
Reg. 16035; 16061 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 16.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16035)

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

De l’apartat segon

«Segon. Que informi als representants de les admi-
nistracions locals de Tremp i Talarn i del Consell Co-
marcal del Pallars Jussà de les decisions preses en el 
marc de la Comissió Mixta per al seguiment de les ac-
tuacions previstes en el Protocol de 18 de novembre 
de 2011, i si s’escau, que consulti a aquests ens prè-
viament a l’adopció de les decisions que puguin afec-
tar-los de manera més rellevant.»

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

De l’apartat quart

«Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Govern 
de l’Estat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16061)

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Que comparegui davant del Parlament per presentar 
el programa d’activitats que preveu el Protocol de 18 
de novembre així com els mecanismes de col·laboració 
establerts entre ambdues institucions en el termini de 
tres mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de re-
solució.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 3

«3. Fer les gestions necessàries davant el Ministeri de 
Defensa i el Govern de l’Estat per a impulsar la conti-

nuïtat del Protocol d’intencions signat entre el Minis-
teri i l’Administració de la Generalitat, per mitjà del 
Departament d’Ensenyament, per a impartir ense-
nyaments de formació professional de grau superior a 
l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de l’Exèrcit 
de Terra, a fi d’iniciar l’activitat durant el curs acadè-
mic 2013-2014.»

Proposta de resolució de suport al Manifest 
pel riu Llobregat
Tram. 250-00328/10

Esmenes presentades
Reg. 16036 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 17.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16036)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

D’un nou punt

«Iniciar tots els tràmits necessaris perquè el Govern de 
l’Estat faci la sol·licitud d’inclusió del Delta del Llo-
bregat a la llista de la Convenció internacional sobre 
zones humides d’importància internacional Ramsar.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

D’un nou punt

«Aprovar el més aviat possible el nou Pla Especial de 
Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Delta del 
Llobregat que integri i protegeixi tots els espais i zones 
humides del Delta del Llobregat i, en especial, l’estany 
de la Murtra, la pineda declarada no urbanitzable pel 
Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, i les zo-
nes humides de rerepineda inventariades pel Departa-
ment de Medi Ambient com a tals.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

D’un nou punt

«Incloure amb catalogació de Reserva Natural Parcial 
els espais Front Marítim de Viladecans, Can Sabadell, 
Remolar-Reguerons, La Murtra, la Rerepineda litoral 
de Gavà, les zones humides de rerepineda de Gavà i la 
desembocadura de la riera dels Canyars, dins del Pla 
Especial Pla Especial de Protecció del Medi Natural i 
del Paisatge del Delta del Llobregat.»
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Proposta de resolució sobre l’anul·lació de 
la concessió de la gestió del servei d’abasti-
ment d’aigua en alta d’Aigües Ter Llobregat a 
Acciona i sobre la gestió dels serveis públics
Tram. 250-00329/10

Esmenes presentades
Reg. 16037 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 17.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16037)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar detingudament, en el moment que 
s’hagin resolt de manera definitiva els recursos conten-
ciosos administratius que s’han interposat per les parts 
en el procediment d’adjudicació, les conseqüències 
econòmiques de l’operació, i la pròpia resolució judi-
cial per decidir si es manté el sistema de concessió o es 
recupera la titularitat pública de la gestió, prioritzant 
la recuperació de la titularitat pública.»

Proposta de resolució sobre la derogació 
de l’article 5.3 de l’Acord de Govern 19/2013, 
pel qual s’adopten mesures excepcionals de 
reducció de les despeses de personal per a 
l’exercici pressupostari 2013, i l’establiment 
de mecanismes de regulació de la gestió 
dels recursos econòmics de les empreses 
que gestionen serveis socials de responsa-
bilitat pública
Tram. 250-00330/10

Esmenes presentades
Reg. 15684 i 16339; 16038; 16076 / Admissió 

a tràmit: Mesa de la CBFI, 21.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 15684 i 16339)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Al punt 2

«[...] amb els mateixos efectes de vigor que resten pu-
blicats en el DOGC 6325, tal i com van demanar la 
Unió Catalana d’Hospitals, La Confederació - Patro-
nal del Tercer Sector Social de Catalunya, el Consor-
ci de Salut i Social de Catalunya, ASCAD, ACES, la 
Taula d’Entitats del tercer Sector Social de Catalunya 

i la Unió de Petites i Mitjanes Residencies (UPIMIR) 
en la reunió tinguda el 26 de març de 2013 a la seu de 
PIMEC.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

D’un nou punt 2 bis

«2 bis. El Parlament constata que l’aplicació absolu-
tament injustificada de la reducció acordada en virtut 
d’aquest article, posen en greu perill la viabilitat eco-
nòmica de moltes entitats de Serveis Socials.» 

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

D’un nou punt 2 ter

«2 ter. El Parlament lamenta profundament que s’hagi 
aprofitat un acord de Govern relatiu a la reducció de des-
peses de personal, per introduir una rebaixa en els mò-
duls de pagament dels Serveis Socials de Catalunya.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16038)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«2. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
excloure les empreses i entitats no lucratives que pres-
ten serveis d’atenció a les persones de les mesures ex-
cepcionals de reducció de les despeses de personal per 
a l’exercici pressupostari 2013 previstes a l’article 5.3 
de l’Acord Gov/19/2013, de 26 de febrer.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16076)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. El Parlament constata la situació delicada de les 
entitats i empreses que gestionen serveis socials de 
responsabilitat pública davant els impagaments i la in-
certesa en el compliment dels acords i pactes existents 
amb bona part de les administracions públiques, de-
rivada dels problemes estructurals de finançament, la 
baixada dels ingressos i els deutes del govern de l’Estat 
Espanyol.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 3

«3. El Parlament insta al Govern a activar l’espai de 
diàleg amb les entitats socials per tal de fer front a les 
conseqüències derivades dels problemes de liquiditat, 
d’acord amb el punt 1 de la Proposta de resolució 250-
00196/10, aprovada per la Comissió de Benestar i Im-
migració el passat 7 de maig.»

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels deutes pendents de les expropiacions 
per a fer les obres a la carretera C-51 entre 
Valls i el Vendrell
Tram. 250-00333/10

Esmenes presentades
Reg. 16088 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 17.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16088)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«Dur a terme els pagaments pendents al més aviat pos-
sible.»

Proposta de resolució sobre les sancions 
imposades als comerços per motius lingüís-
tics
Tram. 250-00344/10

Esmenes presentades
Reg. 16027 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 22.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 16027)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que es doni compliment a la legislació vi-
gent, posant especial accent en la dimensió pedagò-
gica i de conscienciació ciutadana a fi d’assolir els 
objectius de la mencionada legislació.»

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a reduir l’accidentalitat i la intensitat del 
trànsit a la carretera C-58 entre Viladeca-
valls i Vacarisses
Tram. 250-00353/10

Esmenes presentades
Reg. 16086 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 17.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16086)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Dur a terme les mesures necessàries a la carretera 
C-58, al pas per Vacarisses, per tal de reduir l’índex de 
sinistralitat.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Impulsar d’una manera immediata el millorament 
de la seguretat viària de la carretera C-58, amb les me-
sures següents: 

a) Separació dels dos sentits de circulació mitjançant 
barreres separadores dels dos sentits de circulació en 
els trams on tècnicament sigui possible.

b) Millorament de la senyalització vertical per a senya-
litzar d’una manera més intensiva les circumstàncies 
de perillositat de la via.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. Aplicar, durant el primer semestre del 2013, les mi-
llores que s’han de dur a terme d’acord amb l’estudi 
que el Departament de Territori i Sostenibilitat havia 
de dur a terme l’any 2012.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Convergència i Unió (4)

D’un punt 4

«4. Estudiar la possibilitat d’aplicar mesures de boni-
ficació al peatge de l’autopista C-16 per als residents a 
les comarques limítrofes amb la infraestructura, i així 
disminuir el trànsit a la C-58 i la C-55.»



27 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 89

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 43

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un protocol de mediació en els procedi-
ments de reestructuració o tancament d’em-
preses
Tram. 250-00354/10

Esmenes presentades
Reg. 16051; 16058 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 22.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16051)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Dels punts 1,2 i 3

«Continuar treballant coordinadament entre la Direc-
ció General d’Indústria i la Direcció General de Re-
cursos Laborals en processos de reestructuració d’em-
preses per fer un seguiment individualitzat del màxim 
nombre d’empreses en dificultats o que hagin presentat 
un ERO, treballar amb agilitat en l’elaboració d’alter-
natives que en facilitin la viabilitat i evitin la desapari-
ció del negoci, com la cerca de nous socis o la recon-
versió del negoci en un altre, i fomentar la reempresa i 
les cooperatives.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

D’un nou punt

«Instar al Govern de l’Estat a modificar la legislació 
concursal per afavorir els processos de successió em-
presarial en projectes cooperatius impulsats pels tre-
balladors»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16058)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 2

«2. Oferir serveis adreçats a la reinserció laboral dels 
treballadors/res d’aquestes empreses que hagin perdut 
els llocs de treball, com ara orientació laboral, forma-
ció ocupacional o programes mixtos de formació i tre-
ball.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 3

«3. Definir un Protocol de Suport i Seguiment per tal 
d’oferir el model de gestió cooperativa com a una sor-
tida als treballadors d’empreses que passen per dificul-
tats per a continuar l’activitat, malgrat que aquesta o 
alguna línia de producció de la mateixa sigui viable; 
i també com a una possible via de creació d’autoocu-
pació pels treballadors en què la seva relació laboral 
queda extingida mitjançant ERO d’empreses que con-
tinuen la seva activitat amb menys plantilla.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la residència i centre de dia del barri de 
Sant Pere Nord, de Terrassa
Tram. 250-00355/10

Esmenes presentades
Reg. 16057 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 21.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16057)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament insta al Govern a construir la residència 
i centre de dia al barri de Sant Pere Nord de Terrassa 
quan les disponibilitats pressupostàries ho permetin.»

Proposta de resolució sobre la derogació de 
l’article 5.3 de l’Acord de Govern GOV/19/2013,  
pel qual s’adopten mesures excepcionals de 
reducció de les despeses de personal per a 
l’exercici pressupostari 2013
Tram. 250-00357/10

Esmenes presentades
Reg. 15685 i 16340; 16052; 16077 / Admissió 

a tràmit: Mesa de la CBFI, 21.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 15685 i 16340)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

D’un nou punt 1 bis

«1 bis. El Parlament constata que l’aplicació absolu-
tament injustificada de la reducció acordada en virtut 
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d’aquest article, posen en greu perill la viabilitat eco-
nòmica de moltes entitats de Serveis Socials.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

Al punt 2

«2. El Parlament de Catalunya exigeix al Govern que 
derogui mitjançant altra acord de Govern, l’esmentat 
article 5.3 i que sigui publicat al DOGC, tal i com van 
demanar la Unió Catalana d’Hospitals, La Confedera-
ció - Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, 
el Consorci de Salut i Social de Catalunya, ASCAD, 
ACES, la Taula d’Entitats del tercer Sector Social de 
Catalunya i la Unió de Petites i Mitjanes Residencies 
(UPIMIR) en la reunió tinguda el 26 de març de 2013 a 
la seu de PIMEC.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16052)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«2. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
excloure les empreses i entitats no lucratives que pres-
ten serveis d’atenció a les persones de les mesures ex-
cepcionals de reducció de les despeses de personal per 
a l’exercici pressupostari 2013 previstes a l’article 5.3 
de l’Acord Gov/19/2013, de 26 de febrer.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16077)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. El Parlament constata la situació delicada de les 
entitats i empreses que gestionen serveis socials de res-
ponsabilitat pública davant els impagaments i la in-
certesa en el compliment dels acords i pactes existents 
amb bona part de les administracions públiques, de-
rivada dels problemes estructurals de finançament, la 
baixada dels ingressos i els deutes del govern de l’Estat 
Espanyol.»

Proposta de resolució sobre la transforma-
ció de l’Institut Català de Finances en una 
banca pública i la integració de Catalunya 
Caixa en la banca pública
Tram. 250-00447/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 15812 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Josep Vendrell Gardeñes, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost.

Exposició de motius

El sistema financer és un dels màxims responsables 
de l’actual situació de crisi. Bancs i caixes van exer-
cir irresponsablement les seves funcions, a través del 
creixement exponencial del crèdit i la concentració en 
el sector immobiliari. Els governs successius del PP i 
del PSOE i el Banc d’Espanya van desistir de les seves 
obligacions i van permetre el creixement d’una bom-
bolla immobiliària que finalment va esclatar a l’any 
2008.

Aquest sector s’ha beneficiat de multimilionaris res-
cats, que assumirem el conjunt de la ciutadania, sense 
garantir cap retorn social. Els costos ja executats l’es-
tat espanyol i de la Unió Europea (MEDE) derivats del 
rescat del sector financer espanyol (2008-2012) han 
sumat 163.219.000 d’euros. Això inclou les injeccions 
de capital, les emissions de deute avalades per l’estat, 
els esquemes de protecció d’actius per a cobertura de 
pèrdues ocultes en favor de les entitats que han absor-
bit entitats descapitalitzades, l’aportació al fons d’ac-
tius immobiliaris problemàtics (SAREB) ja facilitats 
de crèdit del Banc d’Espanya. No inclou els límits mà-
xims d’avals concedits per l’estat i el MEDE però no 
utilitzats, amb un total d’avals segons la Comissió Eu-
ropea de 320.000 milions d’euros. A més, el BCE fins 
ara ha posat a disposició del sector financer un volum 
de 313.000 milions en crèdits tous a l’1% d’interès.

S’està convertint deute privat en deute públic, se soci-
alitzen les pèrdues després que els guanys fossin pri-
vats. Durant el llarg cicle d’expansió del crèdit, des de 
1996 fins a l’any 2010, el sector financer espanyol va 
declarar uns beneficis de 169.281 milions d’euros. El 
2012 la gran banca (les principals entitats financeres 
no intervingudes) va reduir els seus beneficis en un 
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82%: enmig d’una economia en crisi, d’entitats inter-
vingudes, d’exigències de provisions, d’un rescat sol-
licitat a Europa per cobrir la negligència del sector 
financer desregulat i sense control, el sector segueix 
generant beneficis multimilionaris el benefici net, pe-
rò, va ser de 1.731 milions d’euros al sector en el seu 
conjunt.

Sigui com sigui, les entitats en lloc d’obrir el crèdit 
de l’aixeta, motiu pel qual es van justificar política-
ment les quantitats ingents d’ajuts públics, l’han tan-
cat. S’apunten a causes diverses: els criteris de Basilea 
III, les dures condicions imposades en els memoràn-
dums de Brussel·les amb cada entitat intervinguda pel 
FROB i al fet que el sector financer té una mitjana de 
crèdits molt superior a la resta de la UE, d’uns 300.000 
milions d’euros, un 30% del PIB. Ara bé, aquests crè-
dits la majoria estan vinculats al sector immobiliari, el 
crèdit a la indústria i les activitats productives és molt 
inferior.

Davant d’aquesta realitat, el nostre grup considera ne-
cessari un procés per reformar profundament el con-
junt del sistema financer, començant pel sistema finan-
cer català. Una part central d’aquesta reforma ha de 
ser la creació d’un Sistema de Banca Pública, on el 
nucli sigui l’actual ICF i del qual formin part les Cai-
xes d’Estalvi, els Sistemes Institucionals de Protecció 
(SIP) constituïts i els seus Bancs participats, mitjan-
çant la seva nacionalització, en aplicació de l’article 
128 de la Constitució Espanyola. El primer pas, evi-
dentment, és la inclusió de CatalunyaCaixa dins d’a-
quest nou sistema de banca pública. Aquesta és l’única 
manera efectiva de garantir que es vinculen les ajudes 
públiques directes o indirectes al flux de crèdit cap a 
les empreses i famílies i iniciar la recuperació econò-
mica.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Impulsar la transformació de l’ICF en una banca pú-
blica sol·licitant la fitxa bancària al Banc d’Espanya.

2. Iniciar les negociacions davant del FROB per a as-
segurar que Catalunya Caixa esdevé una entitat inte-
grada dins la Banca Pública de Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Josep Vendrell Gardeñes, diputat, del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la prohibició 
del pas de camions i vehicles de gran tonat-
ge per la carretera N-II i sobre la compacta-
ció del seu traçat
Tram. 250-00448/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 15862 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marc Vidal Pou, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat.

Exposició de motius

El passat 12 d’abril, la plataforma «Prou Camions N-
II» va organitzar una taula rodona a Bàscara amb re-
presentants de tots els grups polítics al Parlament de 
Catalunya. Aquesta taula rodona es va desenvolupar al 
bell mig de la carretera Nacional II, com totes les ex-
pressions de protesta i mobilització que ha organitzat 
la gent de la plataforma des de l’1 de febrer reclamant, 
sense descans i de forma continuada, una solució efec-
tiva al problema que genera el pas de milers de vehi-
cles per dins del municipi des de fa 40 anys. Aquest és 
un problema diari que ha causat morts, que crea una 
gran inseguretat i molèsties diverses que posen en risc 
i mermen la qualitat de vida dels habitants i que han 
derivat en un fort malestar social en la població de 
Bàscara. Aquesta taula rodona va adquirir el compro-
mís i l’acord de totes les forces polítiques de debatre 
al Parlament la voluntat de la població de Bàscara per 
trobar una solució immediata.

La Plataforma Prou Camions N-II ha aconseguit, amb 
la seva campanya, que des del passat 19 d’abril no cir-
culin els vehicles de 4 o més eixos per la N-II des de 
Girona fins La Jonquera. Fins ara, el transport de mer-
caderies per la N-II, principalment amb camions de 
gran tonatge, podia arribar al 40% del trànsit total. El 
pas de camions per la N-II és el doble que per l’AP-7, i 
intervenen en el 75% dels accidents que es produeixen 
a la N-II, incrementant la gravetat d’aquests i ocasio-
nant que en gran quantitat de casos, siguin mortals. 
La circulació contínua de camions per carreteres na-
cionals és un fet atípic a Europa, ja que en la majoria 
de països aquesta tipologia de vehicle està obligat a 
anar per autopista. Aquí mateix, passat La Jonquera, 
la carretera N-II s’estreny en una carretera comarcal, 
fent necessari el pas de camions per l’autopista només 
sortir d’aquest tram.
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El conveni firmat entre Foment i Abertis pel tercer 
carril de l’AP-7, sembla fer inviable el desdoblament 
de la N-II fins la finalització de la concessió, el 2021. 
Aquest fet rau a que, per conveni, Abertis rep una in-
demnització desorbitada per part de l’erari públic pel 
descens de vehicles a l’AP-7. Es calcula que el descens 
del trànsit per l’AP-7 podria arribar a costar a l’erari 
públic més de 3000 milions d’euros, fins a la data de 
finalització de la concessió. Amb el desdoblament fet, 
la disminució de cotxes per l’autopista de peatge (d’un 
20% en els últims 4 anys) s’incrementaria de forma 
encara més aguda, incrementant el cost d’aquesta in-
demnització per part dels fons públics. Així, fent pas-
sar els camions per l’AP-7 s’augmentaria la xifra de 
trànsit, disminuint així les milionàries penalitzacions.

L’autopista AP-7 i la N-II tenen un traçat paral·lel, i es 
situen molt properes una de l’altra. A més, l’autopista 
està infrautilitzada, en contraposició a la N-II, podent 
absorbir sense problemes l’excés de vehicles de la N-II.  
Aquesta situació hauria de permetre valorar l’alter-
nativa

La ineficaç gestió del Govern de l’Estat per trobar una 
solució a la N-II, al seu pas per les comarques gironi-
nes, ha ocasionat uns elevats greuges econòmics. Ac-
tualment hi ha trams en què les obres que es van ini-
ciar han quedat aturades deixant una via en un estat 
d’abandonament total, amb obres inacabades, amb un 
greu impacte ambiental i amb un augment de la peri-
llositat que això suposa.

L’estat precari de la N-II, una via insegura i lenta, és 
un fre per a la competitivitat del territori, i el desenvo-
lupament econòmic i social, perjudicant greument als 
treballadors i treballadores de les comarques gironi-
nes, a més d’un perill per a les persones i vehicles que 
hi circulen, i un greuge econòmic, en tant que l’única 
alternativa segura és la via de peatge, amb el sobrecost 
que això implica. A tot això cal afegir que l’excés de 
trànsit de la N-II afecta molt negativament la qualitat 
de vida de les persones que viuen en pobles per on tra-
vessa o passa aquesta via.

Per tot això, entenent la importància de l’abolició del 
pas de camions per la carretera Nacional II, conscients 
de la sinistralitat i les pèrdues humanes, socials i eco-
nòmiques que suposa aquesta via, i davant la possibi-
litat del pas d’aquesta tipologia de vehicles per l’auto-
pista AP-7.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern: 

1. A mantenir la prohibició del pas de camions i vehi-
cles de gran tonatge per la carretera N-II.

2. A defensar la compactació dels traçats de la N-II a 
les comarques gironines per l’AP7, com a mesura al-
ternativa al desdoblament de la carretera N-II

3. A Instar al Govern de l’Estat, a través del Ministeri 
de Foment, que inverteixi en infraestructures a la N-
II que eliminin els punts negres de més sinistralitat.

4. A mantenir una transparència total en la informació 
relativa a inversió i gestió de fons públics. En concret, 
exigir informació dels convenis signats entre Foment i 
Abertis respecte les indemnitzacions i la concessió de 
les autopistes catalanes.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013

Dolors Camats Luis; portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Marc Vidal Pou, diputat, del GP d’ICV-
EUiA

Proposta de resolució sobre la devolució de 
l’aportació econòmica de l’Ajuntament de 
Barcelona a la Generalitat destinada a Spa-
nair
Tram. 250-00449/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 15893 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marta Ribas Frias, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

L’any 2011, l’Ajuntament de Barcelona va transferir a 
la Generalitat 25 milions d’euros, destinats a salvar la 
companyia aèria Spanair. Una aportació econòmica 
que l’administració autonòmica es va comprometre a 
tornar, en diners o en inversions a la ciutat, entre els 
anys 2012 i 2016.

L’Ajuntament de Barcelona, ha donat per saldat el deu-
te en un pacte amb inversions i despeses ja realitzats 
o iniciats en el moment de signar el conveni. Equi-
paments, obres o depeses per tant, que s’haurien fet 
igualment a la ciutat per part del Govern de la Gene-
ralitat.

L’aplicació de les condicions d’aquest conveni és un 
frau a la ciutadania de la ciutat de Barcelona, per part 
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del Govern de la Generalitat, però també per part del 
seu Ajuntament que dilapida al solvència financera del 
consistori per posar-la al servei del govern català.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1) Deixar sense efecte la devolució pactada amb l’Ajun-
tament de Barcelona dels 25 milions d’euros d’aporta-
ció municipal a Spanair a canvi d’inversions ja realit-
zades amb anterioritat al conveni signat a tal efecte.

2) Presentar i negociar amb l’Ajuntament de Barcelona 
un catàleg d’actuacions a realitzar a la ciutat per a sal-
dar el deute de 25 milions pendent.

3) Presentar al Parlament de Catalunya qualsevol altre 
conveni amb ajuntaments catalans que comporti el re-
torn d’un deute amb inversions o obres ja realitzades.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013

Dolors Camats Luis Marta Ribas Frias
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el projecte de 
regadiu del canal Xerta-Sénia
Tram. 250-00450/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 15899 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

El canal Xerta-Sénia sorgí com un projecte de restau-
ració de l’antic canal entre Xerta (Baix Ebre) i Càlig 
(nord de Castelló) iniciat al 1972, però aturat definiti-
vament uns anys més tard, tot i que va quedar un tram 
construït entre Xerta i Ulldecona de 34 km tot que mai 
s’ha fet servir per al regadiu.

El projecte de recuperació d’aquest canal va rebre un 
impuls l’any 2001 amb l’aprovació del Pla Hidrològic 
Nacional (PHN) que incloïa la seva posada en marxa 
juntament amb d’altres infraestructures com el trans-
vasament de l’Ebre al País Valencià i Múrcia. Aquest 
últim projecte va generar un important rebuig per part 
de la societat ebrenca canalitzat a través de la Platafor-
ma en defensa de l’Ebre (PDE) que va motivar la seva 
retirada. Finalment, malgrat la derogació del PHN al 
2004, el canal Xerta-Sènia va ser inclòs dins el Pro-
grama Agua (substitut del PHN).

Aquell mateix any 2004 el Departament d’Agricultu-
ra Ramaderia i Pesca (DARP) va presentar un avant-
projecte per transformar el canal Xerta-Sénia en un 
nou eix per irrigar més de 16.000 hectàrees del Baix 
Ebre i el Montsià. El canal principal, de prop de 34 
km entre Xerta i Ulldecona i les xarxes secundàries 
donaven lloc a set sectors de regadiu als municipis 
de Xerta, Alfara de Carles, Tortosa, Aldover, Roque-
tes al Baix Ebre i Mas de Barberans. Amposta, Santa 
Bàrbara, Masdenverge, la Galera, Godall, Ulldecona 
i Freginals al Montsià. La posada en marxa del ca-
nal havia de permetre millorar la productivitat dels 
cultius d’olivera existents al secà del Baix Ebre i el 
Montsià.

La xarxa de distribució principal partia d’una nova 
estació de captació i bombeig a Xerta que constituïa 
el primer tram de la restauració i tres trams més, el 
de Xerta-Reguers (Tortosa), Reguers (Tortosa)-Santa 
Bàrbara i Santa Bàrbara-Ulldecona on finalitzava el 
canal principal amb una bassa de cua. La captació del 
riu Ebre per al regadiu està estimada en 72 hm3/any 
amb un cabal màxim de 10m3/s. La inversió prevista 
és d’uns 300 milions d’euros finançats entre un 15 i un 
30% pels futurs regants.

La presentació del projecte va generar les queixes del 
Govern de la Generalitat Valenciana que va demanar 
la seva arribada fins a Castelló. En aquest sentit, la Di-
putació de Castelló, l’any 2005 va fer una petició ofi-
cial al Govern de l’Estat per al transvasament de 90 
hm3/any d’aigua de l’Ebre per a les comarques cas-
tellonenques aprofitant aquesta infraestructura. Final-
ment aquesta petició va ser denegada per silenci admi-
nistratiu de l’Estat.

A l’agost de 2006 l’empresa pública Regs de Catalunya 
SA (REGSA) va licitar les obres del dos primers trams 
del canal (13 km) entre Xerta i els Reguers (Tortosa) i 
el primer sector de regadiu entre Xerta i Aldover amb 
un acabament de les obres previst al 2008. Les obres 
incloïen l’estació de captació i bombeig a l’assut de 
Xerta, la construcció de tres basses de regulació i la 
creació d’una xarxa de distribució per a 1.635 ha divi-
dides en tres pisos

L’any 2007 s’inicien les obres, de les quals ja han fina-
litzat 22’8 km dels 35 previstos de canal i les principals 
infraestructures de reg, com la central de captació a lo 
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riu Ebre, la torre d’equilibri el bombeig i les primeres 
basses de regulació, quedant només pendent les xarxes 
secundària i terciària per portar l’aigua als camps.

Justament l’any 2010 la PDE (Plataforma en Defensa 
de l’Ebre) va presentar una denúncia per la construc-
ció d’una de les basses de regulació dins dels terrenys 
del Parc natural dels Ports, a partir de la qual la unitat 
tècnica de Medi Ambient i Urbanisme de la Fiscalia 
General de l’Estat ha elaborat un informe tècnic en el 
qual es qüestiona el disseny de l’obra, s’alerta de pe-
rill de futur transvasaments i de què la detracció de 
cabals pot tenir afectacions notables sobre els ecosis-
temes i de que el projecte de regadiu amb els canvis 
de cultiu no està prou justificat. Tanmateix s’adverteix 
què el disseny telescòpic previst en la darrera fase del 
canal no és prou garantia d’altres usos, entre els quals 
al·ludeix un hipotètic transvasament, i reforça la tesis 
de que les necessitats d’aigua estan dimensionades al 
doble de les necessitats reals.

En un moment de fortes retallades en els serveis bàsics 
de l’estat del benestar, en que les Terres de l’Ebre pa-
teixen un dels índex d’atur i pobresa dels més alts de 
Catalunya, sumats a una destrucció d’ocupació sostin-
guda des del 2007, dels 24 milions de euros que es van 
invertir a la comarca del Baix Ebre, 19 milions es van 
destinar a aquesta infraestructura què encara no està 
posada en marxa.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Realitzar una auditoria dels costos què ha suposat 
fins a 2013 el projecte de regadiu del canal Xerta-Sè-
nia.

2. Realitzar un estudi tècnic i econòmic per tal de re-
formular i redimensionar el projecte a partir de les 
necessitats i demandes reals dels pagesos i propieta-
ris del territori, dels estudis d’impacte ambiental i de 
preservació del cabal ecològic i de les recomanacions 
tècniques de l’informe de la fiscalia de medi ambient.

3. Comprometre’s a reduir els hectòmetres cúbics 
compromesos, a partir de l’anàlisi dels tres escenaris 
previstos en un primer moment i del qual es va optar 
pel de més consum d’aigua per tal què no hi hagi ex-
cedents sobrants que puguin afavorir un futur transva-
sament a Castelló.

4. Cercar les fórmules econòmiques amb la comunitat 
de regants, amb l’empresa subministradora d’energia 
elèctrica, per tal de posar en funcionament el regadiu 
de la primera fase donant les facilitats de finançament 
als pagesos per fer les obres de transformació i esta-

blint un cost de l’aigua sostenible ecològicament i eco-
nòmicament.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Hortènsia Grau Juan, diputada, del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
tramitació del projecte d’un centre de tele-
comunicacions al cim de Sant Mateu, a Pre-
mià de Dalt
Tram. 250-00451/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 15900 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, portaveu adjunt, Marta Ro-
vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Actualment es troba en fase d’avantprojecte i estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic la instal·lació d’un 
Centre de Telecomunicacions a Sant Mateu. Aquest 
projecte ve de lluny, des de l’any 1999, i és va aturar al 
2003, amb un pronunciament desfavorable dels esta-
ments europeus i una sentencia judicial, que obligava 
a derruir l’edificació realitzada. Avui ens trobem que 
no s’ha complert l’enderroc i tornen a presentar un nou 
projecte.

Són ben sabuts els efectes negatius de la xarxa d’alta 
tensió i de les instal·lacions de telecomunicacions so-
bre el territori (segmentació d’ecosistemes, perjudici 
del paisatge, perill d’incendis, radiacions...) com a po-
sa de manifest la forta oposició popular que s’ha des-
fermat durant aquests darrers anys al nostre país.

Des de diversos grups ecologistes, en concret des de 
CODESEMA, més la societat civil, i Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Premià de Dalt es va manifestar 
diverses vegades el rebuig a la ubicació d’unes instal-
lacions de telecomunicacions al turó d’en Lledó a l’en-
torn de l’ermita de Sant Mateu.

Es considera també que la instal·lació de noves infra-
estructures (tant de telecomunicacions com de xarxa 
elèctrica d’alta tensió) a Sant Mateu - Cellecs - Mont-
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negre és completament contradictòria amb l’esperit de 
preservació i sostenibilitat que engloba el concepte de 
parc natural.

Aquestes instal·lacions afecten i poden afectar encara 
més el paratge de Sant Mateu a nivell paisatgístic, han 
suposat un impacte irreversible sobre part d’un alzi-
nar, comporten la implantació d’edificacions discor-
dants estèticament amb l’arquitectura tradicional del 
parc i impliquen la creació de vials i esplanades a la 
zona d’obres que malmeten l’entorn amb erosió, pèr-
dua de massa forestal i freqüentació de maquinària pe-
sada. Aquest projecte de centre de comunicacions està 
format per una caseta i una antena de més de 40 m. 
Això provocarà un impacte visual a les nostres contra-
des, és una agressió al paisatge característic de la Ser-
ralada Litoral de la masia de Can Riera de Sant Mateu 
i l’ermita mil·lenària de Sant Mateu.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a aturar la tramitació del projecte d’un Centre 
de Telecomunicacions a Sant Mateu (Maresme) a fi de 
preservar l’entorn natural i paisatgístic de l’ermita de 
Sant Mateu.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013

Pere Aragonès i Garcia Marta Rovira i Vergés
Portaveu adjunt del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la creació del 
sistema de patent única europea
Tram. 250-00452/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 16173 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Roger Torrent i Ra-
mió, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent sobre la Pa-
tent Única Europea, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El passat mes de desembre de 2012 i després de més 
de 30 anys de debat intens, el Parlament Europeu apro-
vava la figura de la patent única europea. Aquest acord 

suposa la creació d’un règim únic i comú de patents i 
inclou fonamentalment dos aspectes bàsics relacionats 
amb la protecció dels drets d’invenció.

El primer fa referència a l’harmonització comunitària 
a l’hora de presentar la patent. Amb aquesta mesura 
(fruit de l’aprovació de l’informe Rapkay), en el mo-
ment de l’aprovació de la patent el sistema permetrà 
una protecció automàtica al conjunt del territori euro-
peu que ha adoptat la mesura. És a dir, cobertura al si 
dels 25 estats que integraran el sistema.

Així doncs, aquesta mesura, que entrarà en vigor el 
proper 1 de gener del 2014, suposa un important avenç 
respecte la situació actual. Fins ara, els diferents rè-
gims estatals que regulaven aquest àmbit coexistien 
amb el marc regulador comunitari derivat de l’existèn-
cia de la Oficina Europea de Patents (òrgan indepen-
dent de la UE). En aquest context, una patent aprovada 
per la OEP havia de ser registrada després a les ofici-
nes estatals. De fet, el sistema actual obligava als pro-
pietaris dels drets d’invenció a escollir en quins estats 
volia fer-ne efectiva la protecció amb la conseqüent 
multiplicació de la despesa econòmica i alhora a ha-
ver-se de sotmetre a la possibilitat (potestativa de cada 
estat) d’haver de traduir la proposta a la llengua oficial 
de cada país.

Per contra, a partir del 2014, qualsevol agent inventor 
podrà sol·licitar a l’Oficina Europea de Patents la pro-
tecció de la seva creació de manera immediata als 25 
estats signants de l’acord.

Com sigui que aquesta mesura suposa una simplifica-
ció administrativa evident també comporta un abara-
timent considerable del cost de concreció. En concret, 
actualment la mitjana del cost d’establiment d’un pa-
tent és a l’entorn dels 36.000 euros (el 60% dels qual 
serien derivats aproximadament del cost de les traduc-
cions) mentre que amb l’entrada en vigor d’aquesta ini-
ciativa aquesta despesa es reduirà fins a un màxim de 
4.725 euros.

S’incrementa, amb la implementació de la patent úni-
ca europea, la seguretat jurídica per als inventors al-
hora que –i aquest és l’altre gran aspecte que aporta 
aquesta mesura– s’agilitza la resolució dels conflictes 
ja que es crea també una jurisdicció única i especialit-
zada amb tribunal únic europeu per resoldre aquests 
aspectes. Contrasta, aquest fet, amb la situació vigent 
fins ara que obligava als inventors (que es considera-
ven agreujats) a defensar els seus drets a cadascun dels 
tribunals estatals implicats.

Així doncs, la patent única europea suposarà una im-
portant simplificació administrativa amb la conse-
qüent major agilitat, rapidesa i especialment seguretat 
jurídica. Es tracta, en definitiva, d’un instrument que 
iguala les possibilitats de les empreses, investigadors 
i creadors europeus als de EUA o Japó. Es tracta, en 
definitiva, d’un important pas a favor de la competiti-
vitat europea.
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Malgrat tot, els inventors catalans no podran benefi-
ciar-se de les possibilitats que obra aquesta mesura ja 
que l’estat espanyol –conjuntament amb Itàlia– no s’ha 
acollit a la mesura. És més, fruit de la negativa espa-
nyola i italiana, la UE ha seguit el procediment de co-
operació reforçada que permet arribar acords encara 
que no hi hagi unanimitat.

Les raons de la negativa espanyols són únicament de 
caràcter lingüístic. La sol·licitud de patent es podrà 
presentar en llengua anglesa, francesa i alemanya. Per 
bé que els interessats podran presentar els documents 
en qualsevol llengua oficial de la UE però haurà d’anar 
acompanyada de la traducció en qualsevol de les tres 
llengües abans esmentades.

Així doncs, mentre que a la resta de països europeus 
un inventor podrà registrar automàticament en l’àmbit 
comunitari la seva creació, això no passarà a Catalu-
nya degut a la negativa del govern de l’estat.

Un cop més, els catalans, ens trobem davant d’una situ-
ació de greuge derivada de la decisió del govern espa-
nyol. No en va, Catalunya duplica el nombre de patents 
del conjunt de l’estat. De fet, en termes absoluts, Cata-
lunya es troba per sobre 16 dels 27 estats membres de 
la unió. Seran per tant, els investigadors i les empreses 
catalanes les principals perjudicades per aquesta situa-
ció. Perjudici legal, administratiu i econòmic ja que el 
cost per Catalunya de no formar part del sistema únic 
és, amb dades del 2012, de 18 M euros.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a reclamar al Govern de l’Estat la adopció 
de l’acord que suposa la creació del sistema de Patent 
Única Europea per tal que els inventors i creadors de 
Catalunya puguin acollir-se al règim unificat de pa-
tents.»

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés Roger Torrent i Ramió
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la constitució 
del consorci cadastral amb l’Administració 
de l’Estat i els municipis
Tram. 250-00453/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 16174 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i Gar-
cia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost.

Exposició de motius

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, és la 
norma institucional bàsica de l’autogovern, preceptua 
un nou marc en matèria tributària. L’article 217.1 es-
tableix com a principis rectors que les finances locals 
es regeixen pels principis de suficiència de recursos, 
equitat, autonomia i responsabilitat fiscal i que la Ge-
neralitat vetlla pel compliment d’aquests principis. El 
principi d’autonomia financera es establert l’article 218 
i en el seu punt 2 atorga a la Generalitat competència 
en matèria de finançament local i en el seu punt 8 pre-
veu la possibilitat de delegar a la Generalitat la com-
petència per a gestionar, recaptar i inspeccionar els tri-
buts locals i que al mateix temps puguin participar en 
l’Agència Tributària de Catalunya.

Així s’ha fet camí entre la Generalitat de Catalunya i 
els governs locals per anar progressivament desenvo-
lupant, tant àmpliament com sigui possible acords de 
col·laboració amb l’objectiu de millorar tota la gestió 
tributària.

El passat 19 de setembre es va signar un conveni en-
tre les quatre diputacions i l’ATC un conveni marc en 
relació a la col·laboració en matèria tributària amb la 
voluntat de realitzar el desplegament estatutari, creant 
un marc de col·laboració estable que permeti el desen-
volupament de la gestió tributària catalana, amb major 
proximitat al ciutadà al mateix temps que de fer efec-
tiu el mandat estatutari. La finalitat del conveni és la 
de millorar l’eficàcia de la gestió tributària de totes les 
administracions públiques catalanes signants del con-
veni, així com la millora de la qualitat del servei que 
es presta als ciutadans en aquest àmbit i la lluita contra 
el frau fiscal.

Ara bé, l’article 221 de l’Estatut s’estableix que l’Ad-
ministració General de l’Estat i la Generalitat han 
d’establir les vies de col·laboració necessàries per a 
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assegurar la participació de la Generalitat en les de-
cisions i l’intercanvi d’informació que calguin per a 
l’exercici de les seves competències. Així mateix, re-
marca el mateix article que s’han d’establir formes de 
gestió consorciada del cadastre entre l’Estat, la Gene-
ralitat i els municipis, d’acord amb el que disposi la 
normativa de l’Estat i de manera que es garanteixin la 
plena disponibilitat de les bases de dades per a totes 
les administracions i la unitat de la informació.

Malgrat els avenços en la coordinació amb les admi-
nistracions locals que representa la signatura del con-
veni entre les diputacions i la Generalitat, podem cons-
tatar que a diferència de l’avenç en la coordinació amb 
les administracions locals, la coordinació amb l’admi-
nistració tributaria de l’estat no ha tingut cap avenç. 
En aquest sentit el consorci que preveu l’art. 204.2 
que s’havia de crear en un termini de dos anys, des 
de l’aprovació de l’Estatut, entre les dues administra-
cions tributàries, l’estatal i la catalana, passats més de 
4 anys del termini fixat per a la seva constitució hores 
d’ara només és una voluntat del legislador. Tampoc ha 
avançat gens la constitució de gestió consorciada del 
Cadastre entre l’Estat, la Generalitat i els municipis 
com preveu l’art. 221 de l’Estatut. Aquesta situació és 
especialment greu en uns moments de crisi econòmica 
en la que la baixada de la recaptació tributària posa en 
perill la prestació en qualitat i en quantitat dels serveis 
fonamentals de l’estat del benestar. Una de les formes 
per aconseguir un augment de la recaptació tributaria 
és la lluita contra el frau fiscal. La manca de coordi-
nació entre administracions és un punt dèbil d’aquesta 
lluita. La coordinació, la disponibilitat de les dades i 
la unitat d’informació és essencial si es vol perseguir 
el frau fiscal. Tot això al marge del que significa d’in-
compliment del mandat estatutari.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a realitzar 
en el termini d’un més totes les accions necessàries 
davant del Govern de l’Estat per a constituir el Con-
sorci Cadastral d’acord amb el que determina l’art. 221 
de l’Estatut amb la participació de l’Administració de 
l’Estat, l’administració de la Generalitat i els munici-
pis de tal manera que es garanteixin la plena disponi-
bilitat de les bases de dades per a totes les adminis-
tracions i la unitat de la informació, i així facilitar la 
lluita contra el frau fiscal.»

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la represa de 
les obres del centre d’atenció primària UA3 
al barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00454/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 16184 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, diputat, Agnès Russiñol i Amat, diputada, Al-
ba Vergés i Bosch, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent sobre la represa de les obres de tancament i fina-
lització del Centre d’Atenció Primària de Salut (CAP), 
a la Unitat d’Actuació 3 (UA3) al barri del Guinardó de 
Barcelona (Barcelonès), per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Dins el procés de reforma del Mercat del Guinardó i 
atenent a la necessitat d’equipaments del barri, es va 
planejar un seguit d’actuacions que s’han conegut com 
l’Illa d’Equipaments del Mercat del Guinardó, Unitat 
d’Actuació 3, que compta amb l’acord i el compromís 
del Govern de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajun-
tament de Barcelona.

Les obres de construcció de l’Illa d’Equipaments del 
Mercat del Guinardó, Unitat d’Actuació 3 (UA3), vé-
nen patint un retard considerable sobre el calendari 
previst, ja que inicialment estava previst que haurien 
d’haver-se finalitzat a principis de l’any 2012.

El projecte complet contempla, a més de la construcció 
del nou Mercat, un Centre d’Atenció Primària de Salut, 
habitatges de protecció oficial, un casal per a joves, un 
centre per a la gent gran, l’Escola Bressol Guinardó, 
una residència de Gent Gran i centre de dia, i dues zo-
nes verdes de 2800 metres quadrats de superfície, tots 
ells, equipaments de primera necessitat per al barri.

Aquesta actuació, llargament reivindicada pels veïns i 
veïnes del Guinardó, ha de permetre iniciar la recupe-
ració i regeneració d’un espai públic que, també degut 
a l’allargament de les obres, es veu greument degradat. 
Aquesta recuperació ha de facilitar que l’entorn al vol-
tant del Mercat recuperi vitalitat cívica i comercial i 
esdevingui l’element dinamitzador del barri, tot facili-
tant la creació d’un futur eix comercial.

A dia d’avui, l’abandonament total de les obres per 
part de treballadors i maquinària posen en evidència 
que es poden patir nous endarreriments.
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Degut a aquest fet veïns, veïnes i comerciants afectats, 
veuen amb preocupació i gran malestar que cada ve-
gada és més difícil poder recuperar la vida del barri, 
ara amb locals tancats i poca gent a les botigues. Com 
a dada il·lustrativa d’aquest deteriorament de l’activitat 
comercial val a dir que de les 77 botigues que hi ha-
via al voltant de l’Illa, actualment només en resten 16 
d’obertes.

D’acord amb el projecte de construcció, a data d’avui 
ja s’haurien d’haver fet tots els tancament dels edificis, 
ja que les estructures ja estaven acabades el gener del 
2012, i fer aquests tancaments suposava una feina de 
màxim 5 mesos.

Respecte al Centre d’Atenció Primària, que és l’equi-
pament que depèn directament del Departament de 
Salut, la previsió era que durant el 2013 les obres esti-
guessin finalitzades, i pel que fa a la dotació de materi-
al i personal ja està destinada i operativa actualment al 
Centre d’Atenció Primària Maragall, amb la qual cosa 
només seria fer-ne el trasllat una vegada finalitzat el 
tancament de l’edifici corresponent.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar les actuacions necessàries perquè es 
reprenguin immediatament les obres de tancament i 
finalització del Centre d’Atenció Primària de Salut de 
l’Illa d’Equipaments del Mercat del Guinardó (Unitat 
d’Actuació 3 - UA3), i posteriorment el Departament 
de Salut faci el trasllat de la dotació material i de per-
sonal des del Centre d’Atenció Primària de Salut de 
Maragall dins el primer semestre de 2013.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Oriol Amorós i March, 
Agnès Russiñol i Amat, Alba Vergés i Bosch, diputats, 
del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre l’emplaçament 
d’una parada d’ambulàncies medicalitzades 
al CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-00455/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 16185 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, diputat, Agnès Russiñol i Amat, diputada, Al-
ba Vergés i Bosch, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent sobre una parada d’ambulàncies al CAP de la 
Guineueta de Barcelona (Barcelonès), per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El canvi de model d’assistència d’urgències a la ciutat 
de Barcelona ha comportat, entre altres, el tancament 
de les urgències nocturnes del CAP de la Guineueta 
i l’obertura dels CUAP de Nou Barris a les antigues 
Cotxeres de Borbó, per una banda, i del CUAP d’Hor-
ta, de l’altra. Aquest canvi ha deixat els veïns de la 
Guineueta, Canyelles, Roquetes i Verdum en una situ-
ació de més allunyament del servei d’urgències, si bé 
és cert que l’atenció que proporcionen els CUAP és de 
més qualitat que la que proveïa l’antic CAP.

L’accés des dels esmentats barris als nous CUAP re-
quereix el trasllat amb cotxe o ambulància ja que els 
serveis de transport públic nocturn no cobreixen sufi-
cientment per donar resposta a la necessitat dels usua-
ris en situació d’urgència mèdica.

Cal afegir que els habitants dels esmentats barris són 
en gran part gent gran i, sovint, amb pocs recursos, 
famílies que s’han vist molt afectades per la crisis, de 
forma freqüent amb pobresa o risc de pobresa i exclu-
sió social.

Per altra banda, el Servei d’Emergències Mèdiques ne-
cessita, per donar una bona cobertura al territori, la 
ubicació de parades d’ambulàncies a diferents punts 
de la ciutat. La ubicació d’una parada d’ambulàncies 
24 hores adjacent a les dependències del CAP facilita-
ria l’accés d’aquests veïns a l’atenció mèdica i el tras-
llat al CUAP si és necessari, d’una forma més ràpida 
i eficient, solucionant els problemes de trasllat esmen-
tats més amunt.

Val a dir, per altra banda, que l’actual edifici del CAP 
de la Guineueta compta ja amb les infraestructures ne-
cessàries per situar-hi dia i nit la parada d’ambulàncies 
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així com d’espai suficient per a poder estacionar les 
ambulàncies, amb una inversió mínima.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a ubicar de forma immediata una parada per-
manent d’ambulàncies medicalitzades a la zona adja-
cent al CAP de la Guineueta

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Oriol Amorós i March, 
Agnès Russiñol i Amat, Alba Vergés i Bosch, diputats 
del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la represa de 
les obres de construcció d’una residència i 
centre de dia a l’illa d’equipaments UA3 del 
barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00456/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 16186 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, diputat, Agnès Russiñol i Amat, diputada, Pe-
re Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
sobre la represa de les obres del centre de dia i la resi-
dència per a gent gran, a la Unitat d’Actuació 3 (UA3) 
al barri del Guinardó de Barcelona (Barcelonès), per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració.

Exposició de motius

Dins el procés de reforma del Mercat del Guinardó i 
atenent a la necessitat d’equipaments del barri, es va 
planejar un seguit d’actuacions que s’han conegut com 
l’Illa d’Equipaments del Mercat del Guinardó, Unitat 
d’Actuació 3, que compta amb l’acord i el compromís 
del Govern de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajun-
tament de Barcelona.

Les obres de construcció de l’Illa d’Equipaments del 
Mercat del Guinardó, Unitat d’Actuació 3 (UA3), vé-
nen patint un retard considerable sobre el calendari 
previst, ja que inicialment estava previst que haurien 
d’haver-se finalitzat a principis de l’any 2012.

El projecte complet contempla, a més de la construc-
ció del nou Mercat, un Centre d’Atenció Primària de 
Salut, habitatges de protecció oficial, un casal per a 
joves, un centre per a la gent gran, l’Escola Bressol 
Guinardó, una residència de Gent Gran i centre de dia, 
i dues zones verdes de 2800 metres quadrats de super-
fície, tots ells, equipaments de primera necessitat per 
al barri.

Aquesta actuació, llargament reivindicada pels veïns 
i veïnes del Guinardó, ha de permetre donar un nivell 
de serveis adequat a un barri i un Districte que té bona 
part de població envellida i que, en canvi, no disposa 
de suficients equipaments per a la gent gran.

A dia d’avui, l’abandonament total de les obres per 
part de treballadors i maquinària posen en evidència 
que es poden patir nous endarreriments.

Degut a aquest fet veïns, veïnes i comerciants afectats, 
veuen amb preocupació i gran malestar que cada ve-
gada és més difícil poder recuperar la vida del barri, a 
banda de la manca de serveis socials per a la gent gran 
que això suposa.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a accelerar el calendari de construcció del 
centre de dia i la residència per a gent gran de l’Illa 
d’Equipaments del Mercat del Guinardó, Unitat d’Ac-
tuació 3, i a reiniciar les obres abans de tres mesos.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Oriol Amorós i March, 
Agnès Russiñol i Amat, Pere Bosch Cuenca, diputats, 
del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la retransmis-
sió íntegra dels plens del Parlament pel ca-
nal 3/24 de Televisió de Catalunya
Tram. 250-00457/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16188 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
Serra, portaveu adjunt, Pere Calbó i Roca, diputat, 
Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
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tal que sigui substanciada davant la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals.

Exposició de motius

Durant la VI Legislatura d’aquest Parlament va veure 
la llum Canal Parlament fruit de la iniciativa de la Me-
sa i dels presidents del Grups Parlamentaris que for-
maven aquella Cambra. L’objectiu de la creació d’a-
quest canal va ser divulgar l’activitat del Parlament de 
Catalunya amb continguts accessibles per a tots els pú-
blics, apropant d’aquesta forma la institució parlamen-
tària als ciutadans als quals representen.

El Canal Parlament va començar les seves emissions 
pel canal de notícies de Televisió de Catalunya, 3/24, 
el 17 de novembre de 2003. Des d’aquest dia fins en-
çà i de forma ininterrompuda Canal Parlament ha fet 
arribar l’actualitat parlamentària a tots els ciutadans 
de Catalunya a través de diverses plataformes audio-
visuals.

A dia d’avui, i després d’alguns canvis, Canal Parla-
ment emet en directe a través d’Internet gairebé tots 
els actes que tenen lloc al Parlament, donant prioritat 
a l’activitat parlamentària que es produeix a les diver-
ses comissions com en el ple. Així mateix, a través del 
canal de notícies 24 hores de Televisió de Catalunya, 
s’emet a la televisió pública alguns debats que tenen 
lloc a les sessions plenàries i les sessions de control al 
Govern, però no s’emet la totalitat de les sessions.

És la direcció de Televisió de Catalunya i dels serveis 
informatius els responsables de definir quins debats 
parlamentaris s’emeten pel canal de notícies 3/24 de 
TVC i quins no. El que comporta que molts debats 
dels que tenen lloc en aquesta Cambra i que són d’inte-
rès pel conjunt dels ciutadans de Catalunya queden si-
lenciats i no arriben als catalans a través dels mateixos 
sistemes que d’altres debats.

Mentre que determinats debats al Parlament es poden 
seguir des de la xarxa en directe, pel canal de notícies 
3/24 i les aplicacions mòbils del portal del Parlament, 
altres però només es poden seguir en directe només 
per Internet i per les aplicacions mòbils. El que evi-
dencia que la difusió de l’activitat de la Cambra que 
es fa a través de la televisió no és la mateix que la que 
només es fa a través d’internet i de dispositius mòbils.

Anys enrere el canal 3/24 retransmetia en directe la 
totalitat de les sessions planàries del ple. El que, per 
tal de garantir l’accés a una informació veraç i perme-
tre als ciutadans seguir l’activitat parlamentària que es 
produeix al ple, seria necessari tornar a emetre les ses-
sions íntegrament pel canal de noticies 24h de Televi-
sió de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a retransmetre íntegrament les sessions ple-
nàries d’aquesta Cambra a través del canal 3/24 de 
Televisió de Catalunya, garantint, en tot cas, les des-
connexions informatives que puguin determinar-se.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez 
Serra, portaveu adjun; Pere Calbó i Roca, Marisa Xan-
dri Pujol, diputats, del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció i la posada en marxa del centre 
d’atenció primària UA3 al barri del Guinardó, 
de Barcelona
Tram. 250-00458/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16189 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat, Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Salut.

Exposició de motius

Els veïns del districte d’Horta-Guinardó de la ciutat de 
Barcelona (Barcelonès) des de fa ja alguns anys estan 
esperant la posada en marxa dels equipament previs-
tos per a l’Illa d’Equipaments del Mercat del Guinar-
dó, Unitat d’Actuació 3 (UA3).

Les primeres estimacions preveien la entrada en fun-
cionament d’aquesta Illa d’Equipaments al 2004, però 
encara no s’ha fet realitat. Les obres de construcció 
del nou mercat, els habitatges de protecció oficial, el 
centre d’atenció primària, el casal de joves, el centre i 
la residència per a la gent gran, l’escola bressol, entre 
altres equipaments encara no s’han fet realitat. És més, 
des de l’any 2011 les obres es troben paralitzades per 
manca d’inversió pública.

Aquesta paràlisi però, sembla que ha arribat al seu fi, 
almenys per a la part que corresponen a l’Ajuntament 
de Barcelona. En les darreres setmanes l’Ajuntament 
de la ciutat ha anunciat un compromís d’inversió de 
més de 93 milions d’euros per reactivar l’Illa d’Equi-
pament del Mercat del Guinardó. La Generalitat, per 
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la seva part, continua sense donar compliment als 
equipaments que li corresponent en aquesta illa del 
districte d’Horta-Guinardó.

La manca d’inversió de la Generalitat fa que els veïns 
de la zona encara no disposin del nou centre d’atenció 
primària que se’ls va anunciar que estaria enllestit pel 
2014.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a posar en marxa de nou les obres de construc-
ció del Centre d’Atenció Primària del Guinardó previst 
a l’Illa d’Equipaments del marcat del Guinardó, Unitat 
d’Actuació 3 (UA3) a la ciutat de Barcelona (Barcelo-
nès).

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Jordi Roca Mas, 
Pere Calbó i Roca, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució de reconeixement de 
la tasca dels agents dels Mossos d’Esqua-
dra i de protecció de llur honorabilitat
Tram. 250-00459/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16190 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Un regidor de la CUP a l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès (Vallès Occidental), en el portal Cugat.cat, va 
publicar un article amb el títol «Abans eren persones, 
ara són de la BRIMO». L’article del regidor conté afir-
macions ofensives envers l’actuació del cos de Mos-
sos d’Esquadra, i específicament de la Brigada Mòbil 
(BRIMO).

Entre altres sentències a l’article afirmava: «Si no fos 
que mai he caigut en la temptació d’evadir-me d’a-
quest món injust i cruel mitjançant el consum d’estu-
pefaents durs i no puc afirmar-ho amb certesa, diria 
que els antiavalots d’ahir presentaven tots els símpto-

mes associats al consum de cocaïna»; «Als agents de 
la BRIMO me’ls imagino, per exemple, amb pantalons 
militars el cap de setmana fent pràctiques de tir, practi-
cant kick-boxing o mirant una entranyable i educativa 
pel·lícula gore. No me’ls imagino, en canvi, llegint un 
llibre tranquil·lament, passejant amb els seus fills en 
algun bucòlic paratge del país, gaudint d’un concert 
al Teatre-Auditori de Sant Cugat, o votant la CUP, per 
exemple. Però és clar, potser m’equivoqui i això no-
més siguin tòpics.»; «Molts hem sentit i hagut d’aguan-
tar comentaris de l’estil ‘a ver si en tu primer dia pi-
llas a uno’ o ‘cállate guarro’, sovint en un impecable 
ús del registre col·loquial de la llengua de Cervantes. 
La BRIMO atempta contra drets fonamentals com el 
de manifestació...»; «Però és clar que aquests alumnes 
avantatjats en l’assignatura de violència no tenen gaire 
matèria grisa per decidir què fan i què no», etc.

En aquesta article d’opinió es fan afirmacions que po-
den atemptar contra l’honor i la imatge dels agents del 
Cos dels Mossos d’Esquadra sense acreditar cap de les 
afirmacions que es realitzen.

Atès que el bon fer del Cos dels Mossos d’Esquadra no 
es pot menystenir per afirmacions que no s’acrediten 
i que per la seva gravetat requereixen d’una resposta 
immediata per part del Departament d’Interior.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a exercir les accions judicials que correspon-
guin per protegir l’honorabilitat dels agents del Cos 
dels Mossos d’Esquadra i de la seva actuació contra 
aquelles persones que atemptin contra el bon nom 
d’aquests agents contravenint la legislació vigent ja si-
gui en l’àmbit penal o en el civil.

2. El Parlament de Catalunya reitera el seu reconeixe-
ment per la tasca diària que realitza el Cos dels Mos-
sos d’Esquadra per garantir els drets i la seguretat dels 
ciutadans i especialment d’aquells agents destinats a 
garantir l’ordre públic.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre l’habilitació 
d’un espai al web de la Generalitat per a in-
formar sobre el Consell Assessor de Políti-
ques Socials i Familiars
Tram. 250-00460/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16191 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració.

Exposició de motius

El Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, 
és un òrgan col·legiat assessor del president de la Ge-
neralitat i del Govern, en matèria de polítiques orien-
tades a impulsar un procés de desenvolupament del 
sistema de benestar social i de promoció de la família 
creat pel Decret 256/2011, de 8 de febrer, amb com-
petències assessores en matèria de política social i fa-
miliar.

Malgrat el seu caràcter consultiu i la seva composició 
formada per experts, el Consell, fins ara, no ha tingut 
un retorn per part del Govern de la Generalitat d’acord 
amb les competències que el propi Govern li va ator-
gar. D’aquesta forma la majoria d’informes que el 
Consell ha elaborat sobre polítiques socials i familiars 
que estava desenvolupant la Generalitat no han tingut 
cap reflex ni impacte ni en el disseny de les mateixes, 
ni en la seva implementació posterior.

És més, la tasca del Consell ha estat, en els dos anys de 
la seva existència, intensa, fet que s’ha reflectit en una 
activitat de treball amb altres consells assessors que ha 
comportat posicionaments valuosos per l’activitat de 
la política social de la Generalitat que no sempre ha 
tingut el retorn esperat ni adequat a les funcions que el 
Govern li va encomanar.

Així entre els informes, acords i propostes treballats 
durant aquests darrers dos anys podem indicar la va-
loració del projecte de Pressupostos pel 2011, les valo-
racions i propostes referents als canvis normatius que 
afecten les polítiques socials i la família, els criteris 
per al pressupost de la Generalitat de Catalunya per a 
l’exercici de 2012, els comentaris i legislació de refe-
rència relatius als drets subjectius en l’àmbit dels ser-
veis socials, la situació del discurs polític sobre la im-
migració i la diversitat a Catalunya, la resposta a la 
moció 26/IX del Parlament de Catalunya, el treball en 

tres volums «Cap a un nou model català de l’autono-
mia personal», les propostes per a la lluita contra la 
pobresa, o el document per a la Cimera socioeconò-
mica.

Tota aquesta tasca ingent no només no ha tingut reper-
cussió en l’activitat social de la Generalitat, sinó que 
resta desconeguda, no només per als diputats i dipu-
tades d’aquesta Cambra, o per als professionals dels 
serveis socials, sinó, a més, per al gran públic en ge-
neral.

De fet, aquesta manca de visibilitat va ser recollida pel 
diari «El Periódico» que el 6 de març d’enguany dei-
xava present que «A aquestes altures resulta evident 
que el CAPSiF no és precisament una de les referèn-
cies preferides de Mas, que es decanta molt més per 
l’equip assessor que encapçala Salvador Alemany, el 
Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el 
Creixement (CAREC). Que serveixi com a pista la di-
ferència de tracte que els dos consells reben a la web 
del Govern (www.gencat.cat). Una cerca del CAREC a 
la web dóna 351 resultats, l’últim del desembre passat, 
citant un informe entregat al Govern. Quan es busca el 
CAPSiF a la web de l’Executiu català es topa amb dos 
resultats que en realitat són el mateix: un text sobre la 
primera reunió del consell.» 

És per això que es fa necessària la instrumentalització 
de mecanismes per a que el Consell Assessor de Polí-
tiques Socials i Familiars tingui, no només més pro-
tagonisme en les polítiques socials de la Generalitat, 
sinó més visibilitat de cara al conjunt de la població.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a habilitar un espai per al Consell Assessor 
de Polítiques Socials i Familiars en el portal web de 
la Generalitat per donar visibilitat al Consell on cons-
ti les seves funcions, l’activitat i els informes, acords i 
propostes que el Consell elabori en el marc de les se-
ves funcions.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Rafael López Rueda
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre la modificació 
de l’article 2 del Decret 256/2011, de creació 
del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars, relatiu a les funcions del Consell
Tram. 250-00461/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16192 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració.

Exposició de motius

El Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, 
és un òrgan col·legiat assessor del president de la Gene-
ralitat i del Govern, en matèria de polítiques orientades 
a impulsar un procés de desenvolupament del sistema 
de benestar social i de promoció de la família creat pel 
Decret 256/2011, de 8 de febrer, amb competències as-
sessores en matèria de política social i familiar.

Malgrat el seu caràcter consultiu i la seva composició 
formada per experts, el Consell, fins ara, no ha tingut 
un retorn per part del Govern de la Generalitat d’acord 
amb les competències que el propi Govern li va ator-
gar. D’aquesta forma la majoria d’informes que el 
Consell ha elaborat sobre polítiques socials i familiars 
que estava desenvolupant la Generalitat no ha tingut 
cap reflex ni impacte ni en el disseny de les mateixes, 
ni en la seva implementació posterior.

A més, el Consell, a diferència d’altres òrgans con-
sultius i assessors de la pròpia Generalitat no compta 
amb la capacitat, reconeguda normativament, per inci-
dir i participar en els avantprojectes de llei, projectes 
de decrets legislatius, projectes de decret, reglaments, 
plans i programes de Govern relacionats amb la seva 
competència.

Això ha fet que el Consell, nascut com una eina fo-
namental en el disseny, implementació i avaluació de 
les polítiques públiques relacionades amb l’àmbit dels 
serveis socials i familiars, no hagi pogut desenvolupar, 
fins ara, totes les potencialitats que les seves compe-
tències li podrien permetre.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Modificar l’article 2 del Decret 256/2011, de 8 de 
febrer, de creació del Consell Assessor de Polítiques 
Socials i Familiars, relatiu a les funcions del Consell, 
per tal que entre aquestes funcions hi figurin també 
les següents: 

a) Emetre dictàmens amb caràcter preceptiu, no vin-
culant i previ a la tramitació corresponent a avantpro-
jectes de llei, projectes de decret legislatius, projectes 
de decret, reglaments del Govern, plans i els progra-
mes que el Govern relacionats amb el sistema de ben-
estar social i de promoció de la família, de competèn-
cia de la Generalitat.

b) Elaborar propostes, informes o estudis a sol·licitud 
del Govern o els consellers o conselleres o per iniciati-
va pròpia sobre matèries de l’àmbit de les competènci-
es pròpies del Consell Assessor.

c) Avaluar la implementació de la normativa social i 
familiar a Catalunya així com dels plans i programes 
del Govern que despleguin aquesta normativa.

2. Donar accessibilitat a totes les propostes, informes, 
estudis i dictàmens elaborats pel Consell Assessor de 
Polítiques Socials i Familiars, un cop aprovats, mit-
jançant la seva publicació al web de la Generalitat.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Rafael López Rueda
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre l’aprovació 
d’una nova Cartera de serveis socials i sobre 
l’avaluació de la segona Cartera de serveis 
socials
Tram. 250-00462/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16193 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració.

Exposició de motius

La Cartera de serveis socials determina el conjunt de 
prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques 
de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i és 

Fascicle segon
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l’instrument que assegura l’accés a les prestacions ga-
rantides de la població que les necessiti.

Aquest document defineix cada tipus de prestació, així 
com la població a qui va dirigida, l’establiment o equip 
professional que l’ha de gestionar, els perfils i les rà-
tios de professionals, els estàndards de qualitat i els 
criteris d’accés.

El Decret 151/2008, de 29 de juliol, va aprovar la pri-
mera Cartera de Serveis Socials 2008-2009, que és 
l’instrument i expressió de la nova configuració del 
sistema de serveis socials establert per la Llei 12/2007, 
d’11 d’octubre, de serveis socials, i inclou les prestaci-
ons de serveis, econòmiques i tecnològiques que ofe-
reix el sistema públic de serveis socials pel període bi-
ennal indicat, que són responsabilitat de la Generalitat 
de Catalunya i dels ens locals.

Posteriorment, el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel 
qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 
va aprovar la segona Cartera de Serveis Socials que 
contenia els elements essencials de la primera carte-
ra que el transcurs del temps de la seva aplicació van 
demostrar la seva viabilitat i efectivitat, als quals s’hi 
van afegir altres indicadors que introduïen valor afegit 
en la concreció de les diferents prestacions.

Malgrat que l’article 25 de la Llei de Serveis Socials, 
preveia una vigència ordinària de la Cartera de quatre 
anys, l’apartat segon de la disposició transitòria cin-
quena de la mateixa Llei, disposa que el Govern la pot 
actualitzar amb una freqüència biennal, durant els pri-
mers sis anys després de l’aprovació de la Llei, per-
què es pugui adequar amb més rapidesa i flexibilitat a 
les necessitats d’atenció social de la població, d’acord 
amb el que estableixin les lleis de pressupostos cor-
responents.

El fet és que a data de maig de 2013 encara no tenim 
una actualització d’una Cartera de Serveis Socials que 
tenia una vigència de dos anys. És a dir, que portem 
una pròrroga de la Cartera de dos anys sense que el 
Govern hagi anunciat l’aprovació d’una nova Cartera 
que actualitzi l’actual.

A més el fet és doblement greu, ja que la Generali-
tat de Catalunya encara no ha presentat a la Cambra 
el projecte de Pressupostos per a l’any 2013, mante-
nint una pròrroga indefinida dels pressupostos de 2012 
afectats per l’avançament anticipat de les eleccions au-
tonòmiques. Cal recordar a aquest efecte que l’article 
25.2 de la Llei de Serveis Socials especifica que «Els 
programes pressupostaris de les lleis anuals de pressu-
postos de la Generalitat han d’especificar la tipologia i 
la població destinatàries de les prestacions garantides 
per la Cartera de serveis socials».

Això ha provocat una preocupant paràlisi de l’acció 
econòmica i social de la Generalitat ja que dos dels 
principals instruments per atacar la crisi econòmica i 
social no només no es troben actualitzats sinó que, a 

més, es troben paralitzats des de fa dos anys, quan les 
necessitats econòmiques i socials no eren les mateixes 
que en l’actualitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Aprovar una nova Cartera de Serveis Socials de du-
rada bianual o quadriennal en base a l’avaluació de 
l’actual Cartera, l’anàlisi de les noves necessitats so-
cials i les disponibilitats pressupostàries actuals de la 
Generalitat.

2. Realitzar una avaluació de la segona Cartera de Ser-
veis Socials aprovada pel Decret 142/2010, d’11 d’oc-
tubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 
2010-2011.

3. Garantir la participació d’acord amb el que estableix 
la Llei de Serveis Socials, amb informes del Consell 
General de Serveis Socials i del Comitè d’Avaluació 
de Necessitats de Serveis Socials a l’hora de justificar 
qualsevol decrement en la Cartera respecte de la ver-
sió anterior.

4. Garantir la participació del Consell Assessor de Po-
lítiques Socials i Familiars en la redacció de la nova 
Cartera de Serveis Socials.

5. Garantir la codecisió dels ens locals titulars de part 
del sistema de serveis socials per mitjà del Consell de 
Coordinació de Benestar Social i tenir en compte les 
dades del Sistema d’Informació Social i la informa-
ció procedent de les instàncies socials que siguin relle-
vants per als serveis socials.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Rafael López Rueda
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la freqüència del pas de trens a Viladecans
Tram. 250-00465/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16250 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Viladecans és un municipi de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona que té 65.000 habitants i és, per tant, una de 
les 20 ciutats amb més població de Catalunya. Molts 
ciutadans i ciutadanes fan cada dia el trajecte entre Vi-
ladecans i Barcelona, un viatge de 15 minuts en tren a 
través de la línia de rodalies R2. La freqüència d’atura-
da de trens a Viladecans és cada mitja hora durant bo-
na part del dia; una freqüència totalment insuficient per 
donar servei a una població que té una mobilitat obliga-
da alta i que ha crescut de forma molt intensa en els úl-
tims anys. A més, el servei que rep Viladecans es troba 
allunyat del que disposen les poblacions veïnes de Gavà 
i del Prat de Llobregat ja que en el primer cas s’aturen 
els trens que tenen origen o destinació a St. Vicenç de 
Calders i, en el cas del Prat de Llobregat, ho fan els de 
la línia que comunica amb l’Aeroport i això permet que 
el servei en els municipis veïns sigui entre 4 i 8 trens 
cada hora, el doble de servei que a Viladecans.

D’altra banda, a tocar de l’estació es troben el Parc de 
Negocis, el Centre Comercial Vilamarina, el polígon 
industrial del Centre i la zona de can Alemany on pro-
perament s’instal·laran activitats com el magatzem lo-
gístic de Desigual i el complex comercial de Nienver 
amb una clara voluntat de servei metropolità. L’activi-
tat econòmica de tot aquest sector requereix, amb ur-
gència, poder disposar d’un transport públic adequat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Ampliar, de manera urgent, la freqüència de pas del 
servei ferroviari a Viladecans.

2. Estudiar, conjuntament amb l’Ajuntament de Vila-
decans, les mesures aplicables per a garantir aquesta 
ampliació de freqüència.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Jaume Bosch Mestres, diputat, del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’obertura de 
les línies de P3 i la continuïtat de les esco-
les Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor, 
Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt, Can Montllor 
de Terrassa, El Castell de Tona i Gil Cristià i 
Arbós de la Selva del Camp
Tram. 250-00466/10

Presentació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup 

Parlamentari Socialista, María José Garcia 

Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, Joan Mena Arca, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 

Esquerra Unida i Alternativa, José María Espejo-

Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 16351 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant el Ple de 
Parlament.

Exposició de motius

Recentment s’ha creat la Plataforma «cap escola es 
tanca» que agrupa a les escoles que s’han vist afecta-
des per la decisió del Govern de la Generalitat de tan-
car per al proper curs escolar 2013-2014 les línies de 
P-3, el que comportarà el tancament progressiu de les 
escoles a mida que avancin els cursos escolars.

Els centres educatius afectats pel tancament de la seva 
línia de P3 són el CEIP Vilamagore de Sant Pere Vi-
lamajor (Vallès Oriental), CEIP Sant Baldiri de Lli-
çà d’Amunt (Vallès Oriental), Escola Can Montllor de 
Terrassa (Vallès Occidental), CEIP El Castell de Tona 
(Osona) i l’Escola Gil Cristià i Arbòs de la Selva del 
Camp (Baix Camp). Cinc equipament educatius di-
ferents entre ells, i amb una situació diferent en cada 
cas, però tots són objecte d’una decisió del Govern de 
la Generalitat que ha arribat de manera sobtada.

Un mes i mig abans del període de pre-inscripció es-
colar pel proper curs el Departament d’Ensenyament 
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va comunicar el tancament del curs de P3 en aquestes 
escoles, sense diàleg ni negociació prèvia, i sense tenir 
en compte els criteris educatius de cada centre ni els 
resultats de la pre-inscripció.

Així s’han vist afectades centenars de famílies que no 
podran matricular en aquests centres als seus fills i es 
posa en risc els projectes educatius innovadors i de no-
va creació de les escoles que amb la seva tasca treba-
llen per a millorar el nostre sistema educatiu.

Quan hi ha demanda a les escoles no és pot al·legar 
qüestions demogràfiques per justificar tancament d’es-
coles, i menys encara quan decisions com la del Go-
vern s’adopten sense una valoració pedagògica prèvia.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasig-
nants presenten la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Obrir excepcionalment, i de forma immediata, les 
matriculacions per al proper curs escolar 2013-2014 
en línia de P3 al CEIP Vilamagore de Sant Pere Vi-
lamajor (Vallès Oriental), CEIP Sant Baldiri de Lli-
çà d’Amunt (Vallès Oriental), Escola Can Montllor de 
Terrassa (Vallès Occidental), CEIP El Castell de Tona 
(Osona) i l’Escola Gil Cristià i Arbòs de la Selva del 
Camp (Baix Camp).

2. Constituir durant el curs escolar 2013-2014 una co-
missió de negociació i diàleg entre el Parlament, Go-
vern de la Generalitat, Ajuntaments i comunitat edu-
cativa per resoldre amb temps i amb una negociació 
prèvia el tancament, si s’escau, de cadascuna de les es-
coles.

3. Garantir la continuïtat en els propers cursos esco-
lars de les escoles Vilamagore de Sant Pere Vilamajor 
(Vallès Oriental), Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt (Va-
llès Oriental), Can Montllor de Terrassa (Vallès Occi-
dental), El Castell de Tona (Osona) i Gil Cristià i Ar-
bòs de la Selva del Camp (Baix Camp).

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, portaveu del GP 
SOC; María José García Cuevas, portaveu del GP del 
PPC; Joan Mena Arca, portaveu GP ICV-EUiA; José 
María Espejo-Saavedra Conesa, portaveu del GP de 
C’s; Joaquim Arrufat i Ibàñez, portaveu del Grup Mixt

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 25/2012, referent a la societat Agència 
de Patrocini i Mecenatge, SA, corresponent 
al 2009 i el 2010, 26/2012, referent a GISA, 
corresponent al 2008 i el 2009, 27/2012, refe-
rent a GISA, corresponent al 2007, 29/2012, 
sobre el Consell de Treball, Econòmic i So-
cial, corresponent al 2011, 30/2012, sobre el 
Departament de la Presidència, concepte 
pressupostari 227, Treballs per altres empre-
ses, corresponent al 2010, i Compte general 
de la Generalitat corresponent al 2010
Tram. 256-00039/09, 256-00040/09, 256-00041/09, 

256-00042/09, 256-00001/10, 257-00001/10

Propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris
Reg. 15227 i 15228; 15292 a 15295; 15296 a 15301; 

15302 a 15304; 15305 i 15306; 15307 i 15308 

Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 09.05.2013

Propostes presentades pel GP Socialista (reg. 15227 i  
15228); pel GP del Partit Popular de Catalunya (reg. 
15292 a 15295); pel GP d’Esquerra Republicana de Ca- 
talunya (reg. 15296 a 15301); pel GP d’Iniciativa per  
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (reg. 15302 
a 15304); pel GP de Convergència i Unió (reg. 15305 i 
15306); pel GP de Ciutadans (reg. 15307 i 15308)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent propos-
ta de resolució subsegüent al debat del procediment 
relatiu als informes de fiscalització presentats per la 
Sindicatura de Comptes, 25/2012, referent a l’Agència 
de Patrocini i Mecenatge, SA, corresponent al 2009 
i el 2010 (tram. 256-00039/09), 26/2012, referent 
a GISA, corresponent al 2008 i el 2009 (tram. 256-
00040/09), 27/2012, referent a GISA, corresponent al 
2007 (tram. 256-00041/09), 29/2012, sobre el Consell 
de Treball, Econòmic i Social, corresponent al 2011 
(tram. 256-00042/09), i 30/2012, sobre el Departa-
ment de la Presidència, concepte pressupostari 227, 
Treballs per altres empreses, corresponent al 2010 
(tram. 256-00001/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova els informes de fiscalització 25/2012, re-
ferent a l’Agència de Patrocini i Mecenatge, SA, cor-
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responent al 2009 i el 2010 (tram. 256-00039/09), 
26/2012, referent a GISA, corresponent al 2008 i el 
2009 (tram. 256-00040/09), 27/2012, referent a GI-
SA, corresponent al 2007 (tram. 256-00041/09), 
29/2012, sobre el Consell de Treball, Econòmic i So-
cial, corresponent al 2011 (tram. 256-00042/09), i 
30/2012, sobre el Departament de la Presidència, con-
cepte pressupostari 227, Treballs per altres empreses, 
corresponent al 2010 (tram. 256-00001/10).

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides en els informes esmenats.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatu-
ra de Comptes relatiu al Compte General de la Gene-
ralitat de Catalunya, corresponent al 2010 (tram. 257-
00001/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’informe de fiscalització relatiu al Compte 
General de la Generalitat de Catalunya, corresponent 
al 2010.

2. Aprova el Compte General de la Generalitat de Ca-
talunya, corresponent al 2010.

3. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pedro Chumi-
llas Zurilla, diputat, José Antonio Coto Roquet, dipu-
tat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent pro-
posta de resolució subsegüent al debat del procedi-

ment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per 
la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 26/2012, referent a GI-
SA, corresponent al 2008 i el 2009 (tram. 256-
00040/09)

– Informe de fiscalització 27/2012, referent a GI-
SA, corresponent al 2007 (tram. 256-00041/09)

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova les conclusions i 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes en rela-
ció a l’Informe de fiscalització 26/2012 i 27/2012, refe-
rent a Gestió d’Infraestructures S.A. corresponent als 
anys 2007, 2008 i 2009.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a presentar un informe abans del 31 de juliol 
de 2013 on s’analitzin i es revisin els mecanismes de 
control en el conjunt d’ens que conformen la Genera-
litat de Catalunya amb l’objectiu d’evitar situacions de 
sostracció de recursos públics i de presumpte corrup-
ció en benefici propi com presumptament ha succeït a 
GISA entre els anys 2007 i 2011.

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a realitzar un ‘Pla per la millora del control in-
tern de la Generalitat de Catalunya i els seus ens depen-
dents’abans del 30 de novembre de 2013 per tal garantir 
el màxim de transparència i de procediments que difi-
cultin absolutament pràctiques de presumpte corrupció.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pedro Chumillas Zurilla
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, Pedro Chu-
millas Zurilla, diputado, María José García Cuevas, 
diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, de acuerdo con lo que establece el artículo 
164.5 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente propuesta de resolución subsiguiente al debate 
del procedimiento relativo al informe de fiscalitzación 
presentado por la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 25/2012, referent a l’Agència 
de Patrocini i Mecenatge, SA, corresponent al 2009 i 
el 2010 (tram. 256-00039/09)

Propuesta de resolución

1. El Parlament de Catalunya aprueba el informe de 
fiscalización 25/2012, referente a l’Agència de Patroci-
ni i Mecenatge, SA, correspondiente al 2009 i el 2010 
(tram. 256-00039/09) e insta al Govern a seguir les re-
comendaciones de dicho informe, así como tenerlas en 
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cuenta para la gestión de otras sociedades públicas de 
Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a infor-
mar a los catalanes, en sede parlamentaria, sobre los 
motivos de interés general que llevaron al Govern a 
mantener en funcionamiento una sociedad pública que 
consumió una media de 250.000 euros de recursos pú-
blicos los últimos tres años de funcionamientos antes 
de ser liquidada en 2011.

Palacio del Parlamento, 7 de mayo de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pedro Chumillas Zurilla
Portavoz del GP del PPC Diputado del GP del PPC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, Pedro Chu-
millas Zurilla, diputado, María José García Cuevas, 
diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, de acuerdo con lo que establece el artículo 
164.5 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente propuesta de resolución subsiguiente al debate 
del procedimiento relativo al informe de fiscalitzación 
presentado por la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 30/2012, sobre el Departa-
ment de la Presidència, concepte pressupostari 227, 
Treballs per altres empreses, corresponent al 2010 
(tram. 256-00001/10)

Propuesta de resolución

3. El Parlament de Catalunya aprueba el informe de 
fiscalización 30/2012, sobre el Departament de la 
Presidència, concepte pressupostari 227, Treballs per 
altres empreses, corresponent al 2010 (tram. 256-
00001/10) e insta al Govern a seguir les recomendaci-
ones de dicho informe.

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a no realizar ampliaciones presupuestarias en 
el Departament de la Presidència que no hayan sido 
formalmente aprobadas por el Departament d’Econo-
mia i Coneixement.

5. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a gestionar el contrato de atención ciudadana 
012 bajo criterios de eficiencia, sin asumir sobrecostes 
no justificados.

6. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a no utilizar servicios jurídicos externos si no 
es bajo condiciones de excepcionalidad y necesidad 
justificada.

Palacio del Parlamento, 7 de mayo de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; Pedro Chumi-
llas Zurilla; María José García Cuevas, diputados, del 
GP del PPC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pedro Chumi-
llas Zurilla, diputat del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presen-
ten la següent proposta de resolució, subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
29/2012, sobre el Consell de Treball, Econòmic i Soci-
al, corresponent al 2011 (tram. 256-00042/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 29/2012, sobre el Consell de Treball, Econòmic i 
Social, corresponent al 2011 (tram. 256-00042/09) i ins-
ta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pedro Chumillas Zurilla
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
164.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució, subsegüent al debat del procedi-
ment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2012, refe-
rent a l’Agència de Patrocini i Mecenatge, SA, corres-
ponent al 2009 i el 2010 (tram. 256-00039/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 25/2012, referent a l’Agència de Patrocini i 
Mecenatge, SA, corresponent al 2009 i el 2010 (tram. 
256-00039/09).

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
26/2012, referent a GISA, corresponent al 2008 i el 
2009 (tram. 256-00040/09).
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 26/2012, referent a GISA, corresponent al 
2008 i el 2009 (tram. 256-00040/09) i insta el Govern 
a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
27/2012, referent a GISA, corresponent al 2007 (tram. 
256-00041/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 27/2012, referent a GISA, corresponent 
al 2007 (tram. 256-00041/09) i l’informe anterior 
32/2010 referent a GISA, de l’exercici 2007 i insta el 
Govern a seguir-ne les seves recomanacions.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
29/2012, sobre el Consell de Treball, Econòmic i Soci-
al, corresponent al 2011 (tram. 256-00042/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 29/2012, sobre el Consell de Treball, Eco-
nòmic i Social, corresponent al 2011 (tram. 256-
00042/09).

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
30/2012, sobre el Departament de la Presidència, con-
cepte pressupostari 227, Treballs per altres empreses, 
corresponent al 2010 (tram. 256-00001/10).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 30/2012, sobre el Departament de la Presi-
dència, concepte pressupostari 227, Treballs per altres 
empreses, corresponent al 2010 (tram. 256-00001/10).

2. El Parlament de Catalunya constata, respecte a la 
recomanació núm. 6 sobre la reiteració en la contrac-
tació d’advocats externs, la dificultat per les caracterís-
tiques i l’especialització de les matèries d’arribar a una 
contractació més global i insta el Govern a seguir la 
resta de les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del 
procediment relatiu a l’informe de fiscalització 1/2013 
presentat per la Sindicatura de Comptes referent al 
Compte General de la Generalitat de Catalunya, cor-
responent al 2010 (tram. 257-00001/10).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova: 

a) El Compte general de la Generalitat corresponent a 
l’exercici del 2010.

b) L’Informe 1/2013, de la Sindicatura de Comptes, so-
bre el Compte general de la Generalitat corresponent 
al 2010.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes i a in-
formar-lo del compliment d’aquestes recomanacions, 
de les accions empreses i dels resultats obtinguts.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 
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A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Camats Luis, portaveu, David Companyon 
Costa, diputat, Marta Ribas Frias, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalitza-
ció presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 30/2012, sobre el Departa-
ment de la Presidència, concepte pressupostari 227, 
Treballs per altres empreses, corresponent al 2010 
(tram. 256-00001/10)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 30/2012, sobre el Departament de la Presi-
dència concepte pressupostari 227, Treballs per altres 
empreses, corresponent al 2010 (tram. 256-00001/10) 
i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Dolors Camats Luis David Companyon Costa
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Camats Luis, portaveu, David Companyon 
Costa, diputat, Marta Ribas Frias, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalitza-
ció presentat per la Sindicatura de Comptes referent al 
Compte General de la Generalitat de Catalunya, cor-
responent al 2010 (tram. 257-00001/10).

Proposta de resolució1. El Parlament de 
Catalunya aprova: 

a) El Compte general de la Generalitat corresponent a 
l’exercici del 2010.

b) L’Informe 1/2013, de la Sindicatura de Comptes, so-
bre el Compte general de la Generalitat corresponent 
al 2010.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes i a in-
formar-lo del compliment d’aquestes recomanacions, 
de les accions empreses i dels resultats obtinguts.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; David Companyon Cos-
ta; Marta Ribas Frias, diputats, del GP d’ICV-EUiA

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Camats Luis, portaveu, David Companyon 
Costa, diputat, Marta Ribas Frias, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalitza-
ció presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 29/2012, sobre el Consell 
de Treball, Econòmic i Social, corresponent al 2011 
(tram. 256-00042/09)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalit-
zació 29/2012, sobre el Consell de Treball, Econòmic 
i Social, corresponent al 2011 (tram 256-00042/09) i 
insta el Govern a seguir les recomanacions del dit in-
forme.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; David Companyon 
Costa; Marta Ribas Frias, diputats, del GP d’ICV-
EUiA

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent proposta de resolució subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’informe de fiscalitza-
ció presentat per la Sindicatura de Comptes referent al 
Compte General de la Generalitat de Catalunya, cor-
responent al 2010 (tram. 257-00001/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’informe sobre el 
Compte General de la Generalitat de Catalunya cor-
responent al 2010, i insta al Govern a seguir les reco-
manacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent proposta de resolució subsegüent al de-
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bat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 25/2012, referent a l’Agència 
de Patrocini i Mecenatge, SA, corresponent al 2009 i 
el 2010 (tram. 256-00039/09)

– Informe de fiscalització 26/2012, referent a GI-
SA, corresponent al 2008 i el 2009 (tram. 256-
00040/09)

– Informe de fiscalització 27/2012, referent a GI-
SA, corresponent al 2007 (tram. 256-00041/09)

– Informe de fiscalització 29/2012, sobre el Consell 
de Treball, Econòmic i Social, corresponent al 2011 
(tram. 256-00042/09)

– Informe de fiscalització 30/2012, sobre el Departa-
ment de la Presidència, concepte pressupostari 227, 
Treballs per altres empreses, corresponent al 2010 
(tram. 256-00001/10)

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 25/2012, referent a l’Agència de Patrocini i 
Mecenatge, SA, corresponent al 2009 i el 2010, i insta 
al Govern a seguir les recomanacions de la Sindica-
tura.

2. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització l’Informe de fiscalització 26/2012, referent 
a GISA, corresponent al 2008 i el 2009, i l’informe de 
fiscalització 27/2012, referent a GISA, corresponent al 
2007, i insta al Govern a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura.

3. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 29/2012, sobre el Consell de Treball, Econò-
mic i Social, corresponent al 2011, i insta al Govern a 
seguir les recomanacions de la Sindicatura.

4. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 30/2012, sobre el Departament de la Presi-
dència, concepte pressupostari 227, Treballs per altres 
empreses, corresponent al 2010, i insta al Govern a se-
guir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 

a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

Compte general de la Generalitat corresponent al 2010 
(tram: 257-00001/10)

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització referent al Compte general de la Generalitat 
corresponent al 2010.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a aplicar les recomanacions incloses en aquest 
informe i realitzades per la Sindicatura de Comptes.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prendre les mesures oportunes per tal de no 
imputar al compte general de la Generalitat despeses 
reportades en un exercici al següent o següents (despe-
ses desplaçades), així com a corregir les despeses des-
plaçades en els exercicis anteriors, amb l’objectiu que 
els comptes consolidats reflecteixin l’activitat imputa-
ble a l’exercici i permetin analitzar i prendre decisions 
relatives a la gestió efectiva durant aquest exercici.

4. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupa-
ció pel fet que, un any més, es reiteri la no aplicació, 
per part de l’administració de la Generalitat, de les re-
comanacions efectuades per la Sindicatura de Comp-
tes en els informes precedents. En aquest sentit s’insta 
a la Generalitat implementar aquestes recomanacions 
durant aquest exercici comptable.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

– Informe de fiscalització 26/2012, referent a l’empre-
sa Gestió d’Infraestructures, SA (GISA), corresponent 
al 2008 i el 2009 (tram. 256-00040/09)

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fisca-
lització 26/2012, referent a l’empresa Gestió d’Infraes-
tructures, SA (GISA), corresponent al 2008 i al 2009

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a aplicar les recomanacions contingudes en el 
citat informe.
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3. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocu-
pació sobre els procediments d’adjudicació realitzats 
per l’empresa Gestió d’Infraestructures, SA (GISA). 
En aquests procediments existeix un alt grau d’inse-
guretat a l’hora de valorar quina és l’oferta més avan-
tatjosa, ja que en els plecs de condicions es dóna mas-
sa preponderància a criteris de valoració que depenen 
d’un judici subjectiu. En aquest sentit s’insta al Govern 
a esmenar aquestes debilitats

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
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Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 16241 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 154 del Reglament del Parlament, presenta la 
proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la proposició de llei següent: 

Antecedents

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei

L’article 33 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
tracta dels drets lingüístics davant les administracions 
públiques i les institucions estatals.

En el seu apartat primer estableix que els ciutadans 
tenen el dret d’opció lingüística. En les relacions amb 
les institucions, les organitzacions i les administraci-
ons públiques a Catalunya, totes les persones tenen 
dret a utilitzar la llengua oficial que elegeixin. Aquest 
dret obliga les institucions, organitzacions i adminis-
tracions públiques, inclosa l’Administració electoral a 
Catalunya, i, en general, les entitats privades que en 
depenen quan exerceixen funcions públiques.

Continua el seu apartat segon establint que totes les 
persones, en les relacions amb l’Administració de jus-
tícia, el Ministeri Fiscal, el notariat i els registres pú-
blics, tenen dret a utilitzar la llengua oficial que ele-
geixin en totes les actuacions judicials, notarials i 
registrals, i a rebre tota la documentació oficial eme-
sa a Catalunya en la llengua sol·licitada, sense que pu-
guin patir indefensió ni dilacions indegudes a causa de 
la llengua emprada, ni se’ls pugui exigir cap mena de 
traducció.

Per a garantir el dret d’opció lingüística, els jutges i els 
magistrats, els fiscals, els notaris, els registradors de la 
propietat i mercantils, els encarregats del Registre Ci-
vil i el personal al servei de l’Administració de justícia, 
per a prestar llurs serveis a Catalunya, han d’acreditar, 
en la forma que estableixen les lleis, que tenen un ni-
vell de coneixement adequat i suficient de les llengües 
oficials, que els fa aptes per a complir les funcions prò-
pies de llur càrrec o de llur lloc de treball.

L’Estatut també preveu que per a garantir el dret d’op-
ció lingüística, l’Administració de l’Estat situada a Ca-
talunya ha d’acreditar que el personal al seu servei té 
un nivell de coneixement adequat i suficient de les du-
es llengües oficials, que el fa apte per a complir les 
funcions pròpies del seu lloc de treball.

Finalment s’indica que els ciutadans de Catalunya te-
nen el dret de relacionar-se per escrit en català amb els 
òrgans constitucionals i amb els òrgans jurisdiccionals 
d’àmbit estatal, d’acord amb el procediment establert 
per la legislació corresponent. Aquestes institucions 
han d’atendre i han de tramitar els escrits presentats 
en català, que tenen, en tot cas, plena eficàcia jurídica.

2. Normativa afectada

Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 
(BOE núm. 157, de 2 de juliol 1985).

Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual es regula 
l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (BOE núm. 11, 
de 13 gener de 1982).

Exposició de motius

I

Per fer efectius els drets lingüístics dels ciutadans cal 
que els servidors públics que presten serveis en una 
comunitat autònoma amb llengua pròpia acreditin el 
coneixement de l’idioma. Això no tan sols deriva del 
caràcter oficial de l’idioma, sinó també del principi 
d’eficàcia de l’Administració, que, sens dubte, no pot 
desenvolupar correctament la seva activitat si desco-
neix una cosa tan imprescindible i elemental com l’idi-
oma propi del territori.

L’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia consagra el dret 
d’opció lingüística dels ciutadans, els quals tenen dret 
en les relacions amb les institucions, les organitzaci-
ons i les administracions públiques de Catalunya a uti-



27 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 89

3.10.65. TRAMITACIONS EN CURS 67

litzar la llengua oficial que elegeixin. L’Administració 
de justícia no pot quedar-ne al marge. En aquest sentit, 
l’apartat 2 del mateix precepte estatutari constata for-
malment aquest dret, tot proclamant que totes les per-
sones tenen dret a utilitzar la llengua oficial que ele-
geixin en totes les actuacions judicials. Per assegurar 
l’efectivitat d’aquest dret, l’apartat 3 estableix l’obli-
gació de jutges i magistrats, fiscals i del personal al 
servei de l’Administració de justícia, d’acreditar, per 
prestar serveis a Catalunya, un nivell de coneixement 
adequat i suficient de les llengües oficials que els faci 
aptes per complir les funcions pròpies dels seus llocs 
de treball. Aquesta exigència d’acreditació del conei-
xement de les dues llengües oficials, conseqüència, 
d’altra banda, del principi inherent a la cooficialitat del 
català, resulta així mateix de l’article 102.1 i 4 de l’Es-
tatut.

El cert és que si bé en l’àmbit de les administracions 
públiques s’han articulat solucions a la pluralitat lin-
güística, la realitat demostra que l’Administració de 
justícia ha restat, en aquest sentit, com un reducte aï-
llat, poc permeable a la utilització de les llengües ofi-
cials altres que el castellà i això a pesar del reconeixe-
ment que l’article 231 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 
de juliol, del poder judicial, va fer de les altres llen-
gües com oficials en l’Administració de justícia, habi-
litant el seu ús en totes les actuacions judicials.

La valoració com a simple mèrit del coneixement de 
l’idioma propi de les comunitats autònomes que es 
conté a la Llei orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del po-
der judicial (articles 110.2.h, 216 bis 3.2.d, 341, 431.2.f, 
450.4), no contribueix a garantir el dret efectiu al seu 
ús. Aquesta garantia només resta avalada si jutges i 
magistrats, fiscals, secretaris judicials i el personal al 
servei de l’Administració de justícia coneixen i domi-
nen la llengua de manera efectiva. I això només s’asso-
leix si el coneixement de la llengua s’exigeix com a re-
quisit imprescindible per proveir places en el territori 
de la comunitat respectiva.

II

Per aquest motiu, cal donar nova redacció als precep-
tes de la Llei orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del po-
der judicial, que fan referència al coneixement i a l’ús 
de les llengües oficials per part de jutges i magistrats, 
secretaris judicials i del personal al servei de l’Admi-
nistració de justícia destinats a les comunitats autòno-
mes amb llengua oficial pròpia. La modificació pro-
posada abasta així mateix els membres del Ministeri 
Fiscal, en allò que fa referència a la provisió de places 
a les fiscalies amb seu en comunitats autònomes amb 
idioma cooficial, i per tant, cal també la modificació 
de l’article 36.6 de Llei 50/1981, de 30 de desembre, 
de l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal per tal com 
ara per ara en preveu la valoració només com a mèrit.

En un altre ordre de consideracions, per equiparar el 
tracte jurídic de les dues llengües oficials a cada co-

munitat autònoma, es proposa una nova redacció de 
l’article 231 de la Llei orgànica 6/1985 que elimina el 
principi segons el qual el castellà és la llengua pròpia 
de l’Administració de justícia i el substitueix pel prin-
cipi general que els jutges i altres funcionaris puguin 
utilitzar qualsevol de les llengües oficials. No obstant 
això, i derivat del dret d’opció lingüística, aquest ca-
ràcter potestatiu té un límit, que és la utilització de 
l’idioma emprat pels ciutadans que es relacionen amb 
l’Administració de justícia, els quals tenen dret a ser 
notificats i rebre altres comunicacions en la llengua 
que escullin, sense que es pugui al·legar desconeixe-
ment de l’idioma que es tradueixi en dilacions del pro-
cediment. També es preveu que els professionals que 
intervenen en les actuacions judicials (advocats, pro-
curadors i d’altres) no puguin al·legar desconeixement 
de l’idioma propi de la comunitat on se segueixen les 
actuacions, i que, si escau, siguin a càrrec seu les des-
peses de traducció. Finalment, per al cas que les actua-
cions judicials i els documents presentats en la llengua 
oficial pròpia d’una comunitat autònoma hagin de te-
nir efectes davant dels òrgans jurisdiccionals situats en 
una altra comunitat que no tingui la mateixa llengua 
pròpia o davant d’òrgans amb jurisdicció en tot el ter-
ritori de l’Estat, s’estableix l’obligació que el Ministeri 
de Justícia o l’òrgan competent de la comunitat autò-
noma on es trobi l’òrgan judicial receptor ha disposi el 
que calgui per a la seva traducció.

III

Escau tanmateix completar la modificació instada de 
la Llei orgànica del poder judicial, amb la modificació 
l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal per tal com la re-
gulació actual preveu que als membres del Ministeri 
Fiscal se’ls valori només com a mèrit el coneixement 
de l’idioma cooficial.

Per aquest motiu, cal donar nova redacció a l’article 
36.6 de la Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual 
es regula l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal.

La reforma, en definitiva, intenta garantir el dret lin-
güístic dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els ser-
veis de l’Administració de justícia, entès com un dret 
vinculat al dret a la tutela efectiva que consagra l’arti-
cle 24 de la Constitució.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent: 
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Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
de Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del 
poder judicial i de la Llei 50/1981, de 30 de 
desembre, per la qual es regula l’Estatut 
Orgànic del Ministeri Fiscal

Article 1. Modificació de la lletra h de 
l’apartat 2 de l’article 110 de la Llei orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

Es modifica la lletra h de l’apartat 2 de l’article 110 de 
la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judici-
al, que queda redactada de la manera següent: 

«h) Exigència com a requisit del coneixement adequat 
i suficient de la llengua i el dret propis de les comuni-
tats autònomes, en la provisió de places judicials en el 
territori de la comunitat respectiva.»

Article 2. Modificació de l’apartat 3 de l’article 
201 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 
del poder judicial, al qual s’afegeix un nou 
paràgraf

Es modifica l’apartat 3 de l’article 201 de la Llei or-
gànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, al qual 
s’afegeix un nou paràgraf, que queda redactat de la 
manera següent: 

«3. Tenen preferència els que han exercit funcions ju-
dicials o de secretaris judicials o de substitució en la 
carrera fiscal, amb aptitud demostrada o que han exer-
cit professions jurídiques docents, sempre que aques-
tes circumstàncies no estiguin desvirtuades per altres 
que comportin la seva falta d’idoneïtat. El nomena-
ment en cap cas no pot recaure en qui exerceixi les 
professions d’advocat o procurador.

A les Comunitats Autònomes amb llengua i dret pro-
pis, el coneixement suficient d’aquests serà requisit pel 
nomenament i adjudicació de les suplències.»

Article 3. Modificació de l’apartat 2 de l’article 
216 bis.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 
del poder judicial

Es modifica l’apartat 2 de l’article 216 bis.3 de la Llei 
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que 
queda redactat de la manera següent: 

«2. En el cas que hi hagi diversos peticionaris per a 
l’atorgament de la mateixa comissió de servei, la sala 
de govern corresponent, en proposar amb preferència 
aquell que consideri més idoni, ha de valorar les cir-
cumstàncies següents: 

a) Pertinença del jutge o magistrat sol·licitant al mateix 
ordre jurisdiccional en què estigui integrat el jutge o el 
tribunal a reforçar.

b) El lloc i la distància de la destinació del peticionari.

c) La situació de l’òrgan del qual és titular.

d) En les comunitats autònomes amb llengua i dret 
propis, el coneixement adequat i suficient d’aquests és 
requisit per a la comissió.

En tots els casos en què la comissió s’hagi de proposar 
amb relleu de funcions, és requisit previ per atorgar-la 
que, a judici del Consell General del Poder Judicial, 
amb l’informe previ de la sala de govern del tribunal 
superior de justícia sota la jurisdicció del qual estigui 
l’òrgan de procedència, l’absència del jutge o del ma-
gistrat a qui afecta s’hagi de cobrir, en el moment de 
produir-se, d’una manera satisfactòria mitjançant una 
substitució o qualsevol altra de les fórmules que pre-
veu aquesta Llei.

D’aquestes apreciacions se n’ha de fer la menció opor-
tuna a la proposta de la sala de govern, que, a més, ha 
de reflectir l’acceptació del jutge o el magistrat que es 
proposa en comissió i expressar si aquest ha de quedar 
o no rellevat de les seves funcions en la seva destina-
ció.»

Article 4. Modificació de l’article 231 de la Llei 
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

Es modifica l’article 231 de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, que queda redactat de 
la manera següent: 

«Article 231

1. En totes les actuacions judicials, tant en manifesta-
cions orals com escrites, els jutges, els magistrats, els 
fiscals, els secretaris judicials i la resta de funcionaris 
de jutjats i tribunals poden utilitzar qualsevol de les 
llengües oficials de la comunitat autònoma on prestin 
servei. No obstant això, amb independència de la llen-
gua emprada en les actuacions, les comunicacions dels 
òrgans judicials amb les autoritats, les administracions 
i els ciutadans han de fer-se en la llengua pròpia de la 
comunitat autònoma.

2. Les parts, els representants i els que els dirigeixin, 
com també els testimonis i els perits, poden utilitzar 
qualsevol de les llengües oficials dins el territori on 
tinguin lloc les actuacions, tant en manifestacions 
orals com escrites.

3. Les parts tenen dret a rebre les notificacions i les 
altres comunicacions oficials de l’Administració de 
justícia en la llengua oficial que vulguin i a ser-hi as-
sabentades de tot allò que els afecti. L’al·legació de 
desconeixement de la llengua oficial emprada no pot 
significar en cap cas la dilació del procés. S’entén que 
no n’hi ha quan la traducció de les actuacions escrites 
es notifica en el termini màxim de cinc dies hàbils. Els 
advocats, els procuradors i les altres persones que pro-
fessionalment intervinguin en les actuacions judicials 
no poden al·legar desconeixement de la llengua oficial 
i les traduccions que requereixin, si es produeix aquest 
desconeixement, han de ser a càrrec seu.
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4. Quan les circumstàncies així ho requereixin, en les 
actuacions orals pot actuar d’intèrpret qualsevol funci-
onari al servei de l’Administració de justícia que tingui 
suficients coneixements d’ambdues llengües oficials, 
un intèrpret jurat o qualsevol persona coneixedora de 
la llengua utilitzada.

5. Les actuacions judicials fetes i els documents pre-
sentats en l’idioma oficial d’una comunitat autònoma 
tenen, sense necessitat de traducció al castellà, plena 
validesa i eficàcia. Per als casos en què les actuaci-
ons judicials i els documents presentats en la llengua 
oficial pròpia d’una comunitat autònoma hagin de te-
nir efectes davant dels òrgans jurisdiccionals situats en 
una altra comunitat que no tingui la mateixa llengua 
pròpia o davant d’òrgans amb jurisdicció en tot el ter-
ritori de l’Estat, el Ministeri de Justícia o l’òrgan com-
petent de la comunitat autònoma on es trobi l’òrgan 
judicial receptor ha de preveure, si és necessari, els 
mecanismes per traduir-los.»

Article 5. Modificació de l’article 278, apartat 
1 punt tercer, de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, del poder judicial 

Es modifica l’article 278, apartat 1, punt tercer, de la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, 
que queda redactat de la manera següent: 

«3r. Quan la comunicació que contingui la sol·licitud 
de cooperació no compleixi els requisits d’autenticitat 
suficient o estigui redactada en un idioma que no sigui 
qualsevol de les llengües pròpies de qualsevol Comu-
nitat Autònoma de l’Estat.»

Article 6. Modificació de l’últim paràfraf de 
l’article 311, apartat 1, de la Llei orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

Es modifica l’últim paràgraf de l’article 311, apartat 1, 
de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judi-
cial, que queda redactat de la manera següent: 

«A les comunitats autònomes on hi hagi més d’una 
llengua oficial o tinguin dret civil propi, les persones 
que cobreixin les vacants han de tenir ple coneixement 
de la llengua i el dret civil propi de les comunitats au-
tònomes on s’hagin de cobrir les vacants.» 

Article 7. D’addició d’un segon paràgraf a 
l’apartat 1 i un segon paràgraf a l’apartat 2 de 
l’article 313 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, del poder judicial 

Es modifica l’article 313 de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, concretament s’afegeix 
un segon paràgraf a l’apartat 1 i un segon paràgraf a 
l’apartat 2, quedant aquests apartats redactats de la 
manera següent: 

«1. El Consell General del Poder Judicial, alhora que 
convoca els concursos de mèrits a què es refereix l’ar-
ticle 311, aprova les bases a què s’hagi de subjectar la 
celebració d’aquests, en les quals es gradua la puntua-
ció màxima d’acord amb el barem que estableix l’apar-
tat següent.

En els concursos de mèrits als que es refereix l’article 
311, és determinant per obtenir una plaça al territori 
de la respectiva Comunitat Autònoma el coneixement 
suficient pel compliment de les funcions judicials de la 
llengua, oral i escrita, i del dret propis de les Comu-
nitats Autònomes que disposin dels mateixos. Sense 
perjudici d’això, serà aplicable, en el seu cas, allò que 
disposa l’últim paràgraf de l’article 341 a aquells que 
obtinguin plaça en un òrgan ubicat en una Comunitat 
Autònoma amb llengua i dret propis.

2. El barem estableix la valoració dels mèrits següents: 

a) Títol de llicenciat en dret amb qualificació superior 
a aprovat, inclòs l’expedient acadèmic.

b) Títol de doctor en dret i qualificació assolida en ob-
tenir-lo, inclòs l’expedient acadèmic.

c) Anys d’exercici efectiu de l’advocacia davant els jut-
jats i tribunals, dictàmens emesos i assessoraments 
prestats.

d) Anys de servei efectiu com a catedràtics o com a 
professors titulars de disciplines jurídiques en univer-
sitats públiques o en categories similars en universitats 
privades, amb dedicació a temps complet.

e) Anys de servei com a funcionari de carrera en 
qualssevol altres cossos de les administracions pú-
bliques per a l’ingrés a les quals s’exigeixi expressa-
ment estar en possessió del títol de doctor o llicenci-
at en dret i impliquin intervenció davant els tribunals 
de justícia, la carrera fiscal o el cos de secretaris ju-
dicials, destinacions servides i funcions exercides en 
aquests.

f) Anys d’exercici efectiu de funcions judicials sense 
pertànyer a la carrera judicial i nombre de resolucions 
dictades, i a més es valora la qualitat d’aquestes.

g) Publicacions cientifico jurídiques.

h) Ponències i comunicacions en congressos i cursos 
d’interès jurídic rellevant.

i) Realització de cursos d’especialització jurídica de 
durada no inferior a tres-centes hores, així com l’ob-
tenció de la suficiència investigadora acreditada per 
l’Agència Nacional de la Qualitat i Acreditació.

j) Haver aprovat algun dels exercicis que integrin les 
proves d’accés pel torn lliure a la carrera judicial.

Per a la provisió de vacants radicades en el territori de 
les comunitats autònomes amb llengua i dret propis, el 
coneixement adequat i suficient d’aquests és requisit 
de participació en els concursos de mèrits.»
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Article 8. D’addició d’un segon paràgraf a 
l’article 315 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, del poder judicial 

S’addiciona un segon paràgraf segon a l’article 315 de 
la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judici-
al, que queda redactat de la manera següent: 

«Article 315

Les oposicions i els concursos per cobrir les vacants 
de la carrera judicial, del secretariat i de la resta del 
personal al servei de l’Administració de justícia són 
convocades, a instància de la comunitat autònoma en 
l’àmbit territorial de la qual es produeixin les vacants, 
per l’òrgan competent i d’acord amb el que disposa 
aquesta Llei.

En tot cas, en els concursos per proveir vacants en 
el territori de les comunitats autònomes amb llengua 
pròpia, el coneixement d’aquesta s’exigirà com a re-
quisit de participació.»

Article 9. Modificació de l’article 341 de la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder 
judicial 

Es modifica l’article 341 de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, que queda redactat de 
la manera següent: 

«Article 341

1. Per a la provisió de les places de president dels tri-
bunals superiors de justícia i de les audiències, en les 
comunitats autònomes que tenen dret propi, així com 
idioma oficial propi, el Consell General del Poder Ju-
dicial exigirà com a requisit l’especialització d’aquest 
dret, i el coneixement de l’idioma propi de la comuni-
tat autònoma.

2. S’han de determinar reglamentàriament els cri-
teris de valoració sobre el coneixement de l’idioma i 
del dret de les comunitats autònomes esmentades, als 
efectes de determinar si es compleixen els requisits a 
què es refereix l’apartat 1 per poder concursar per a òr-
gans jurisdiccionals del seu territori.

3. El Consell General del Poder Judicial oferirà pro-
grames intensius sobre la llengua i dret propis per els 
Jutges i Magistrats que obtinguin plaça en les Comu-
nitats Autònomes citades.» 

Article 10. Modificació de l’article 429 de la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder 
judicial al qual s’afegeix un nou paràgraf

Es modifica l’article 429 de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, al qual s’afegeix un 
nou paràgraf, quedant redactat de la manera següent: 

«Article 429

Les sales de govern dels tribunals superiors de justícia 
han de ponderar si els òrgans jurisdiccionals vacants 

poden ser servits adequadament mitjançant substitu-
ció, pròrrogues de jurisdicció o comissions de servei, 
o si aquestes són insuficients per assegurar-ne el fun-
cionament regular. En aquest supòsit, han d’elevar al 
Consell General del Poder Judicial una relació dels 
jutjats que exigeixen la provisió temporal immediata, 
juntament amb un informe raonat que ho justifiqui.

En les Comunitats Autònomes amb llengua i dret pro-
pis, el coneixement suficient d’aquests serà requisit pel 
nomenament i per l’adjudicació de les substitucions.»

Article 11. D’addició d’un segon paràgraf a 
l’apartat 1 de l’article 431 de la Llei orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial i 
supressió de la lletra f de l’apartat 2)

S’addiciona un segon paràgraf a l’apartat 1 de l’article 
431 i se suprimeix la lletra f de l’apartat 2 de la Llei 
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que 
queda redactat de la manera següent: 

«Article 431

1. Quan s’autoritza aquest règim de provisió, la sala de 
govern del tribunal superior de justícia ha d’anunciar 
el concurs de totes les vacants que s’han de cobrir per 
aquest mitjà dins de la comunitat autònoma, en el qual 
només poden prendre part els llicenciats en dret que 
sol·liciten una, unes quantes o totes les places convo-
cades i que reuneixen la resta de requisits exigits per a 
l’ingrés en la carrera judicial, excepte els derivats de la 
jubilació per edat. No pot ser proposat ni actuar com 
a jutge en règim de provisió temporal qui ha assolit 
l’edat de setanta-dos anys.

En tot cas, serà requisit per l’obtenció d’una plaça per 
aquest règim de provisió en el territori de la respec-
tiva Comunitat Autònoma, el coneixement suficient 
pel compliment de les funcions judicials de la llengua, 
oral i escrita, i del dret propis de les Comunitats Autò-
nomes que en disposin.

2. Tenen preferència els qui reuneixen més mèrits 
d’acord amb el barem següent, sempre que no hi hagi 
altres circumstàncies que en comportin la falta d’ido-
neïtat: 

a) Els qui tenen el títol de doctor en dret.

b) Els qui han exercit funcions judicials, de secretaris 
judicials o de substitució en la carrera fiscal amb ap-
titud demostrada o han exercit altres professions jurí-
diques.

c) Els qui han aprovat oposicions per desenvolupar 
llocs de treball a qualsevol administració pública en 
què s’exigeix el títol de llicenciat en dret.

d) Els qui acrediten docència universitària de discipli-
na jurídica.

e) Els qui tenen millor expedient acadèmic.
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Els mèrits anteriors han de ser valorats de manera que 
cap d’aquests, per si sol, pugui superar la valoració 
conjunta d’uns altres dos.

3. Dels nomenaments fets s’ha de donar compte al 
Consell General, que els ha de deixar sense efecte si 
no s’ajusten a la llei.»

Article 12. Modificació de l’apartat 4 de 
l’article 450 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, del poder judicial 

Es modifica l’apartat 4 de l’article 450 de la Llei orgà-
nica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que queda 
redactat de la manera següent: 

«4. En les comunitats autònomes amb llengua i dret 
propis, el coneixement adequat i suficient d’aquests 
s’exigirà com a requisit.»

Article 13. S’afegeix un article 467 bis a la Llei 
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

S’afegeix un article 467 Bis a la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, amb el següent redac-
tat: 

«En aquelles Comunitats Autònomes que tinguin llen-
gua i dret propis, el coneixement d’aquests s’exigirà 
com a requisit per a la designació com a Secretari de 
Govern o com a Secretari Coordinador. »

Article 14. Modificació de l’apartat segon a 
l’article 483 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, del poder judicial 

Es modifica l’apartat segon a l’article 483 de la Llei 
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial que 
queda redactat de la manera següent: 

«2. El contingut del temari, així com el contingut de 
les proves que han de fer, són únics per a cada cos a 
tot el territori de l’Estat, llevat de les proves que s’esta-
bleixin per a l’acreditació del coneixement de la llen-
gua i del dret civil, foral o especial, propis de les co-
munitats autònomes amb competències assumides, 
que tenen caràcter obligatori per optar a una plaça en 
dites comunitats i, són eliminatòries. Els aspirants po-
dran optar per realitzar les proves en qualsevol de les 
llengües pròpies de qualsevol Comunitat Autònoma de 
l’Estat, llevat de les proves establertes per a l’acredita-
ció del coneixement de la llengua, i del dret civil, foral 
o especial, propis de les comunitats autònomes amb 
competències assumides, que seran fetes en aquesta 
llengua pròpia.»

Article 15. Modificació de l’article 521 en els 
seus apartats 3.b) i 4 de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial 

Es modifica l’article 521 de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, en els seus apartats 
3.B) i 4, que queda redactat de la manera següent: 

«Article 521

1. L’ordenació del personal i la seva integració a les 
diferents unitats que conformen l’estructura de les ofi-
cines judicials s’ha de fer mitjançant les relacions de 
llocs de treball que s’aprovin i que, en tot cas, són pú-
bliques.

2. Les relacions de llocs de treball han de contenir 
la dotació de tots els llocs de treball de les diferents 
unitats que componen l’Oficina judicial, inclosos els 
que hagin de ser ocupats per secretaris judicials, i han 
d’indicar la seva denominació, ubicació, els requisits 
exigits per al seu desenvolupament, el complement ge-
neral de lloc i el complement específic.

3. Les relacions de llocs de treball han de contenir ne-
cessàriament les especificacions següents: 

A) Centre gestor. Centre de destí.

Als efectes de l’ordenació dels llocs de treball i de la 
seva ocupació pel personal funcionari, tenen la consi-
deració de centres gestors els òrgans competents del 
Ministeri de Justícia o l’òrgan competent de les comu-
nitats autònomes per a la gestió del personal, als quals 
correspon la formulació de la relació de llocs de tre-
ball en els seus àmbits territorials respectius.

S’entén per centre de destí: 

Cadascun dels serveis comuns processals.

El conjunt d’unitats processals de suport directe a òr-
gans judicials que radiquin en el mateix municipi.

El Registre Civil Central i els registres civils únics de 
cada localitat, on n’hi hagi.

Cadascuna de les fiscalies o adscripcions de fiscalies.

Als instituts de medicina legal, els466 que la seva nor-
ma de creació estableixi com a tals.

A l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Foren-
ses, els que la seva norma de creació estableixi com a 
tals.

La Mutualitat General Judicial.

Cada Oficina judicial de suport directe a jutjats de pau 
de més de 7.000 habitants o de menys de 7.000 habi-
tants, dotats de plantilla funcionarial per raó de la seva 
càrrega de treball.

El Gabinet Tècnic d’Informació i Documentació del 
Tribunal Suprem.

Les secretaries de Govern.

B) Tipus de lloc. A aquests efectes els llocs es classifi-
quen en genèrics i singularitzats.

Són llocs genèrics els que no es diferencien dins l’es-
tructura orgànica i que impliquen l’execució de tas-
ques o funcions pròpies d’un cos, i per tant no tenen 
un contingut funcional individualitzat. Els llocs cor-



27 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 89

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 72

responents a les unitats processals de suport directe 
a òrgans judicials com a norma general són genèrics.

Són llocs singularitzats els diferenciats dins l’estruc-
tura orgànica i que impliquen l’execució de tasques 
o funcions assignades de forma individualitzada. 
A aquests efectes, a les comunitats autònomes que 
posseeixin llengua pròpia, el coneixement oral i escrit 
d’aquesta només constitueix un element determinant 
de la naturalesa singularitzada del lloc, essent el seu 
coneixement un requisit del lloc de treball.

C) Sistema de provisió. A efectes de les relacions de 
llocs de treball, es concreta la seva forma de provisió 
definitiva pel procediment de concurs o de lliure de-
signació.

D) Cos o cossos als quals s’adscriuen els llocs. Els 
llocs de treball s’adscriuen com a norma general a un 
sol cos. Això no obstant, podent existir llocs de treball 
en què la titulació no es consideri requisit essencial i la 
qualificació requerida es pugui determinar per factors 
aliens a la pertinença a un cos determinat, és possible 
l’adscripció d’un lloc de treball a dos cossos.

Els llocs de treball de les relacions de llocs de tre-
ball de les oficines judicials s’adscriuen amb caràc-
ter exclusiu als cossos al servei de l’Administració 
de justícia per raó dels seus coneixements especia-
litzats.

4. A més dels requisits assenyalats anteriorment, les 
relacions de llocs de treball poden contenir: 

1r. Titulació acadèmica específica, a més de la genè-
rica corresponent al grup al qual s’ha adscrit el lloc, 
quan la seva necessitat es dedueixi objectivament de 
l’índole de les funcions que s’han d’exercir.

2n. Formació específica, quan de la naturalesa de les 
funcions del lloc es dedueixi la seva exigència i pugui 
ser acreditada documentalment.

3r. Coneixements informàtics quan siguin necessaris 
per a l’acompliment del lloc.

4t. Les altres condicions que es considerin rellevants 
en el contingut del lloc o el seu acompliment.»

Article 16. Modificació de l’article 530 de la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder 
judicial 

Es modifica l’article 530 de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, que queda redactat de 
la manera següent: 

«Article 530

En les convocatòries per a llocs de treball de les comu-
nitats autònomes amb competències assumides la llen-
gua pròpia de les quals tingui caràcter oficial, el co-
neixement adequat i suficient d’aquesta s’exigirà com 
a requisit.»

Article 17. S’afegeix una disposició derogatòria 
a la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del 
poder judicial 

S’afegeix una disposició derogatòria a la Llei orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que queda re-
dactada de la manera següent: 

«Disposició Derogatòria

Queden derogades les disposicions del mateix rang o 
inferior que s’oposin al que disposa la present.»

Article 18. Modificació de l’apartat 6 de l’article 36 de 
la llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual es regu-
la l’estatut orgànic del ministeri fiscal, 

Es modifica l’apartat 6 de l’article 36 de la Llei 
50/1981, de 30 de desembre, per la qual es regula l’Es-
tatut orgànic del Ministeri Fiscal, que queda redactat 
de la manera següent: 

«6. Per a la provisió de places a les fiscalies amb seu 
en comunitats autònomes amb idioma cooficial i amb 
dret propi, el coneixement adequat i suficient d’aquests 
és requisit de participació.»

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el compliment de les resolucions 
judicials sobre el bilingüisme en el sistema 
educatiu
Tram. 302-00034/10

Esmenes presentades
Reg. 16931 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 16931)

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente, Carlos Carrizosa Tor-
res, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 139 del Regla-
mento del Parlamento, presentan las siguientes enmi-
endas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el compliment de les resolucions judicials 
sobre el bilingüisme en el sistema educatiu (tram. 302-
00034/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Ciutadans

3. Garantizar la enseñanza trilingüe en castellano, ca-
talán e inglés para todos los alumnos catalanes, es-
tableciendo un sistema único de enseñanza que ga-
rantice la igualdad de oportunidades y excluyendo la 
atención lingüística individualizada en castellano, en 
cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico.

Palacio del Parlamento, 21 de mayo de 2013

Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
Presidente del GP de C’s Diputado del GP de C’s 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les infraestructures
Tram. 302-00035/10

Esmenes presentades
Reg. 16922; 16934; 16975 i 16977; 16980 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 22.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
16922)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infra-
estructures (tram. 302-00035/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 3, lletra b, s’addiciona un incís

«3.b) Una anàlisi econòmic-financera del cost/benefici 
dels projectes previstos per al període 2013-2016, ai-
xí com una anàlisi de l’impacte social i ambiental, en 
termes de millora de la mobilitat obligada i l’accessibi-
litat per al major nombre de ciutadans i ciutadanes, a 
menor cost i menors impactes ambientals, que permeti 
establir una ordenació de les obres segons el seu retorn 
econòmic i social i ambiental.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 3, lletra c, s’addiciona un incís

«3.c) L’establiment de les prioritats del Departament 
de Territori i Sostenibilitat en aquelles infraestructures 
que contribueixin a incrementar més la competitivitat 
de l’economia, l’accessibilitat i mobilitat en transport 
públic i els menors impactes ambientals. A aquests 
efectes, es reorganitzaran els recursos econòmics del 
Departament per tal d’accelerar les licitacions i obres 
que obtinguin una major puntuació.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 3, d’una nova lletra d

«3.d) La priorització del transport públic en aquells 
àmbits territorials i urbans que actualment presenten 
mancances d’aquests mitjans de mobilitat.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tot l’apartat 6, que resta de la manera següent

«6. Fer un estudi d’avaluació multi-criteri d’alternati-
ves per a la millora de l’Eix del Llobregat entre Berga i 
Bagà per tal de determinar la idoneïtat i viabilitat prè-
via de les diferents alternatives possibles per a la millo-
ra de la C-16 entre Berga i Bagà.»

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tot l’apartat 7.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 16934)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les infraestructures (tram. 302-00035/10).
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1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addicció al punt 5, apartat a

a) L’acceleració de les obres tendents a fer possible 
l’entrada en funcionament del tram de la L9 del metro 
que ha de permetre la connexió amb l’aeroport de El 
Prat durant el 2014.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16975 i 16977)

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Marta Rovira i 
Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures 
(tram. 302-00035/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Dels punts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a exigir a l’Estat a fer efectiu en el termini 
d’un mes els pagaments pendents en compliment en la 
Disposició Addicional Tercera de l’Estatut de Catalu-
nya en matèria d’infraestructures.»

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Marc Sanglas i Alcantarilla Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16980)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·l-
ació al Govern sobre les infraestructures (tram. 302-
00035/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

«1. Presentar en aquesta Cambra el projecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat per aquest any, abans de 
finalitzar el mes de maig de 2013, per poder conèixer 
la inversió en infraestructures i obres públiques que té 
previst executar el Govern durant el present any.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Realitzar, en el termini màxim de tres mesos, una 
revisió i anàlisi realista dels projectes de les infraes-
tructures que la Generalitat està executant per actualit-
zar-los i adaptar-los al context actual de reducció de la 
inversió de la Generalitat en obra pública. Aquest estu-
di s’haurà de presentar i debatre a la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat del Parlament.»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. Elaborar en el termini màxim d’un mes, d’acord 
amb el context de reducció de la inversió pública per a 
l’execució de les infraestructures previstes, una propos-
ta de priorització d’aquelles inversions de la Generalitat 
amb una major rendibilitat social i econòmica davant 
d’aquelles que aportin una menor competitivitat global. 
La proposta desenvoluparà, entre d’altres, els següents 
aspectes: 

a) El procediments interns del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat per incloure un estudi d’eficiència 
a cada nova infraestructura que es planifiqui a partir 
de 2013.

b) Un anàlisi econòmic-financer del cost/benefici dels 
projectes previstos per al període 2013-2016, que per-
meti establir una ordenació de les obres segons el seu 
retorn econòmic i social.

c) L’establiment de les prioritats del Departament de 
Territori i Sostenibilitat en aquelles infraestructures 
que contribueixin a incrementar més la competitivitat 
de l’economia. A aquests efectes, es reorganitzaran els 
recursos econòmics del Departament per tal d’accele-
rar les licitacions i obres que obtinguin una major pun-
tuació.»
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4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. Iniciar els treballs per a elaborar i aprovar el Pla 
d’Infraestructures per a Catalunya 2014-2026 que 
contingui les inversions estratègiques que Catalunya 
necessita per a reactivar l’economia, afavorir la com-
petitivitat de les empreses catalanes i generar ocupa-
ció.»

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. Impulsar la finalització de les obres i la posada en 
marxa de la L9 del metro, així com dur a terme de for-
ma prioritària: 

a) L’acceleració de les obres tendents a fer possible 
l’entrada en funcionament del tram de la L9 del me-
tro que ha de permetre la connexió amb l’aeroport de 
El Prat.

b) Fer públic el calendari de posada en marxa de la L9 
del metro a Barcelona, així com l’estat en el que es tro-
ba cadascun dels trams de l’obra i les previsions de les 
inversions necessàries i que resten pendents per finalit-
zar la infraestructura.

c) La millora, d’acord amb l’Ajuntament de Barcelona, 
l’urbanització dels entorns dels pous d’obra de la L9 a 
la ciutat per minimitzar els problemes que generen als 
veïns i al teixit comercial dels seus voltants.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. Iniciar els estudis i informes necessaris sobre la 
programació i l’execució del tram entre Berga i el túnel 
de Puymorens, com a continuació de l’autovia C-16 i 
com a part important de l’eix europeu E-9, i que possi-
bilitarà la connexió entre Barcelona i Toulouse (Fran-
ça).»

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. Incloure en els pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per la 2013 les dotacions pressupostàries ne-
cessàries per a: 

a) Executar la variant de Sagàs que és el darrer tram 
pendent d’executar de la carretera C-154.

b) Millorar la seguretat viària a les carreteres C-141 i 
C-63, entre els municipis de Salt i Amer, per tal de re-
duir la sinistralitat d’aquest tram de via.

c) La redacció del projecte de construcció del Túnel de 
la Bonaigua, entre el Pallars Sobirà i la Val d’Aran, pro-
jecte que haurà de contenir una previsió dels terminis 
per a l’execució de les obres.

d) Impulsar la construcció de la carretera B-500 entre 
Mollet i Badalona.

e) Licitar i adjudicar el projecte d’autovia C-12 entre 
Tortosa i Roquetes que forma part de l’Eix de l’Ebre.

f) Executar la carretera coneguda com a Ronda Nord 
de Figueres que ha de permetre millorar a l’estació de 
l’AVE.

g) Millorar l’estat de la C-55 entre Abrera i Manresa 
per garantir la seguretat dels usuaris de la via.

h) Donar solució als problemes que pateix l’asfalt en al-
guns trams de l’Eix Transversal C-25.

i) Impulsar l’execució pendent del metro del Vallès, tant 
a Sabadell com a Terrassa.

j) Implantar el servei de rodalies ferroviàries a les co-
marques de Tarragona, i dur a terme els estudis neces-
saris per preveure’n la implantació del servei de rodali-
es a les comarques de Girona i Lleida.»

8 Esmena núm. 8
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. Promoure entre les empreses catalanes que gestio-
nen infraestructures públiques arreu del món, l’impuls 
d’infraestructures estratègiques per a Catalunya.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou punt

«Reclamar al Govern de l’Estat que realitzi les inver-
sions corresponents a Catalunya en virtut de la dispo-
sició addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya de 2006. Aquesta és una condició sine qua 
non per tal que la Generalitat obtingui la capacitat fi-
nancera necessària per executar els projectes clau en 
matèria d’infraestructures al nostre país.» 

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou punt

«Donar prioritat a l’acabament de totes les obres que 
estan en curs a Catalunya, tot donant valor a la inver-
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sió efectuada i no posada en servei per tal de rendibi-
litzar-la socioeconòmicament.»

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’exercici de l’autogovern del po-
ble aranès
Tram. 302-00036/10

Esmenes presentades
Reg. 16932; 16978 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 22.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 16932)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre l’exercici de l’autogovern 
del poble aranès (tram. 302-00036/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Ciutadans

2. A vetllar per la protecció, el foment, l’ús, la difusió 
i el coneixement de la llengua pròpia de l’Aran, garan-
tint els drets que es deriven de la cooficialitat de llen-
gües a Catalunya, en el marc de la Constitució Espa-
nyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Carina Mejías Sánchez
Portaveu adjunta del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
16978)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’exercici de l’autogovern del poble aranès (tram. 302-
00036/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 2

2. A vetllar per la protecció, el foment, l’ús, la difusió 
i el coneixement de la llengua pròpia de l’Aran a través 
de la implementació de la Llei de l’Occità, de l’Aranès 
a l’Aran, amb una partida pressupostària específica 
del 5% del pressupost global de la Direcció General de 
Política lingüística.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

3. A treballar per garantir, en el marc del context eco-
nòmic i financer actual, al Consellh General d’Aran 
la suficiència financera per al exercici del seu autogo-
vern.»

3. A treballar per garantir, en el termini d’un mes, uns 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya que inclo-
guin la suficiència financera per a l’exercici de l’auto-
govern del Conselh Generau d’Aran.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Dolors Camats Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de salut sexual, 
afectiva i reproductiva i la interrupció volun-
tària de l’embaràs
Tram. 302-00037/10

Esmenes presentades
Reg. 16930; 16972; 16981; 16984 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 22.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 16930)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de salut sexual, afectiva i reproducti-
va i la interrupció voluntària de l’embaràs (tram. 302-
00037/10).



27 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 89

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 77

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Ciutadans

2. El Parlament de Catalunya ratifica el dret de les do-
nes a tenir el control i a decidir lliurement i respon-
sable sobre la seva sexualitat, inclosa la salut sexual 
i reproductiva, així com la maternitat i la interrupció 
voluntària de l’embaràs, lliure de pressió, discrimina-
ció i violència, i dins dels límits establerts a la legalitat 
vigent.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16972)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Maria Rosa Amo-
rós i Capdevila, diputada del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de sa-
lut sexual, afectiva i reproductiva i la interrupció vo-
luntària de l’embaràs (tram. 302-00037/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1. El Parlament de Catalunya rebutja qualsevol revi-
sió legislativa que comporti pèrdua de drets sobre salut 
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de 
l’embaràs.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

2. El Parlament de Catalunya ratifica el dret de les do-
nes a tenir el control i a decidir lliurement i respon-
sable sobre la seva sexualitat, inclosa la salut sexual 
i reproductiva, així com la maternitat i la interrupció 
voluntària de l’embaràs, lliure de pressió, discrimina-
ció i violència.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3. El Parlament de Catalunya constata que la Llei or-
gànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i repro-
ductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, ac-
tualment vigent: 

a) Garanteix els drets fonamentals de les dones en 
l’àmbit de la salut sexual i reproductiva i genera con-

dicions per la interrupció voluntària de l’embaràs amb 
garanties jurídiques i seguretat per la salut de les do-
nes. Aquesta llei s’adequa a les recomanacions interna-
cionals de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
entorn de l’anticoncepció i l’avortament sense riscos, 
els tractats internacionals subscrits per Espanya amb 
Nacions Unides i les resolucions del Consell d’Europa 
i del Parlament Europeu.

b) Prioritza i reforça les polítiques públiques de pro-
moció de la salut sexual i prevenció dels embarassos 
no desitjats, concretant l’accés universal a les presta-
cions, el desenvolupament polítiques educatives, co-
munitàries i sanitàries, i estableix un model integral 
de política de salut pública entorn de la salut sexual i 
reproductiva.

c) Respecta, seguint les diverses recomanacions d’ex-
perts internacionals i l’aplicació del dret comparat, la 
interrupció voluntària de l’embaràs de plaços terminis 
combinada amb determinats supòsits d’indicació tera-
pèutica, garantint a les dones l’adopció d’una decisió 
lliure i informada en un període concret de la gestació 
exercint l’«autodeterminació conscient».

d) Assegura la protecció de la intimitat i la confiden-
cialitat en la xarxa sanitària pública o vinculada a la 
mateixa que presta la interrupció voluntària de l’em-
baràs (a Catalunya amb un paper prioritari dels centres 
de salut i dels serveis d’ASSIR), així com la seguretat 
jurídica i els drets dels professionals sanitaris directa-
ment implicats, també regulant la objecció.

e) Reforça la seguretat jurídica en la pròpia regula-
ció dels supòsits legals de la interrupció voluntària de 
l’embaràs derogant la tipificació penal, tal com va ser 
expressada en la disposició derogatòria de la Llei or-
gànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i repro-
ductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.

f) Resta pendent del pronunciament del Tribunal Cons-
titucional sobre el recurs presentat pel PP.

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a blindar: 

a) Les polítiques públiques de promoció i de preven-
ció entorn la salut sexual, afectiva i reproductiva, de 
llarga tradició a Catalunya, i objectivament eficaces, i 
incorporades plenament a la Llei 18/2009, del 22 d’oc-
tubre, de salut pública, que crea l’Agència que al llarg 
d’aquest any ha d’incorporar de manera normalitzada 
aquestes polítiques en la compra de serveis.

b) La promoció d’hàbits i conductes afectives i sexu-
als saludables, amb actuacions a nivell universal (en 
l’àmbit escolar, comunitari i sanitari) i actuacions a ni-
vell específic en població vulnerable. que permetin una 
atenció de qualitat amb serveis accessibles a la salut 
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sexual, millorant la vivència de la sexualitat de mane-
ra integral, autònoma, diversa, igualitària, plaent, res-
ponsable, saludable i respectuosa al llarg de la vida, 
on els drets sexuals i reproductius de dones i homes, 
amb independència de les seves opcions i orientacions 
sexuals i identitat de gènere, quedin garantits.

– En l’àmbit d’actuacions universal: El Programa Salut 
i Escola, amb el Departament d’Ensenyament a través 
dels professionals d’infermeria de l’atenció primària 
en instituts d’educació secundària, clau per l’orien-
tació dels adolescents en la sexualitat responsable, la 
contracepció i la prevenció de les infeccions de trans-
missió sexual (ITS/VIH-SIDA).

– En l’àmbit sanitari: les garanties de l’accés universal 
a l’anticoncepció, en risc des de l’aprovació del Reial 
Decret-llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents 
per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional 
de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves 
prestacions, donat que aquest trenca amb la universa-
litat del sistema; la dispensació gratuïta de l’anticon-
cepció d’emergència en la xarxa sanitària pública i 
l’accés a aquesta des de les oficines de farmàcia co-
munitària; Mantenir les webs informatives interacti-
ves del Departament de Salut (canalsalut.gencat.cat, 
www.sexejoves.gencat.cat); generalitzar a tots els cen-
tres de salut de Catalunya el lideratge de les polítiques 
de promoció de la salut sexual, de la prevenció d’ITS/
VIH-SIDA (de manera conjunta amb les ONG i altres 
agents comunitaris) i embarassos no desitjats i de la 
protocol·lització dels IVE’s farmacològics, ofertant-los 
abans de les 8 setmanes d’embaràs a tots els centres de 
salut i ASSIR.

– En l’àmbit comunitari: la implicació dels agents de 
salut escolars, moviments socials i municipalisme, 
amb una visió compartida, comuna i integrada, per 
fomentar el benestar emocional, els hàbits saludables, 
l’afectivitat i socialització garantint l’accessibilitat a 
l’anticoncepció a tothom amb programes específics 
per la població més vulnerable, especialment joves i 
dones amb baix nivell formatiu i socio-econòmic, jo-
ves i dones que viuen en barris desafavorits, i joves i 
dones de centres tutelats.

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar a la Comissió de Salut de la Cam-
bra, en l’actual període de sessions, l’avaluació de les 
polítiques públiques de salut sexual, afectiva i repro-
ductiva i la seva avaluació del període 2003-2013, així 
com les propostes d’acció fins el 2015.»

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a 

a) demanar al govern espanyol la transferència de les 
competències exclusives en salut sexual i reproducti-
va i de la interrupció voluntària de l’embaràs, per tal 
de poder garantir els drets fonamentals de les dones 
en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva i generar 
condicions per la interrupció voluntària de l’embaràs 
amb garanties jurídiques i seguretat per la salut de les 
dones.

b) demanar que la transmissió de competències vagi 
acompanyada de la partida pressupostària necessà-
ria per tal que es puguin garantir les implementacions 
corresponents a la legislació que se’n desprendrà.

c) treballar per avançar en el camp dels drets de les 
dones sobre la seva salut sexual i reproductiva i de la 
interrupció voluntària de l’embaràs, garantint, com a 
mínim, que la llei vigent s’apliqui.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés Maria Rosa Amorós i Capdevila
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16981)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut se-
xual, afectiva i reproductiva i la interrupció voluntària 
de l’embaràs (tram. 302-00037/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la  
Generalitat a presentar a la Comissió de Salut de  
la Cambra, abans d’acabar l’any 2013, les polítiques 
públiques de salut sexual, afectiva i reproductiva i la 
seva avaluació del període 2011-2013, així com les 
propostes d’acció fins el 2015.»

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
16984)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Lorena Vicioso Adrià, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les esmenes a la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques de salut sexual, afectiva i reproductiva i la inter-
rupció voluntària de l’embaràs (tram. 300-00037/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al final del primer paràgraf

1. El Parlament de Catalunya rebutja la revisió anun-
ciada pel Govern de l’Estat de la Llei orgànica 2/2010, 
de 3 de març, de salut sexual I reproductiva i de la in-
terrupció voluntària de l’embaràs. Perquè això signifi-
caria un retrocés en la llibertat a decidir sobre el seu 
propi cos i en la garantia dels drets sexuals i drets re-
productius de les dones.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al final de l’apartat b del punt 4

b) La promoció d’hàbits i conductes afectives i sexu-
als saludables, amb actuacions a nivell universal (en 
l’àmbit escolar, comunitari i sanitari) i actuacions a ni-
vell específic en població vulnerable. Promoure una 
atenció de qualitat amb serveis accessibles a la salut 
sexual, constituint millorar la vivència de la sexuali-
tat de manera integral, autònoma, diversa, igualità-
ria, plaentera, responsable, saludable i respectuosa al 
llarg de la vida, on els drets sexuals i reproductius de 
dones i homes amb independència de les seves opcions 
i orientacions sexuals i identitat de gènere, queden ga-
rantits.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Dins de l’apartat b del punt 4

– En l’àmbit sanitari; les garanties de l’accés universal 
al anticoncepció, en risc des de l’aprovació del Reial 
Decret-llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents 
per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de 
Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves pres-

tacions, donat que aquest trenca amb la universalitat 
del sistema; la dispensado gratuïta de l’anticoncepció 
d’emergència en la xarxa sanitària pública i l’accés a 
aquesta des de les oficines de farmàcia comunitària; 
Mantenir les webs informatives interactives del De-
partament de Salut (canalsalut.gencat.cat, www.sexe-
joves.gencat.cat); generalitzar a tots els centres de salut 
de Catalunya el lideratge de les polítiques de promo-
ció de la salut sexual, de la prevenció d’ITS/VIH-Sl-
DA (de manera conjunta amb les ONG i altres agents 
comunitaris) i embarassos no desitjats i de la protocol 
lització dels IVE’s farmacologies, ofertant-los abans 
de les 8 setmanes d’embaràs a tots els centres de salut, 
centres especialitzats i ASSIR.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat c del punt 4

c) Dotació pressupostària suficient per a que els de-
partaments de salut i d’educació puguin portar a terme 
les polítiques de salut sexual, afectiva i reproductiva.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

Dolors Camats Luis Lorena Vicioso Adrià
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’atur i les mesures per a fomen-
tar l’ocupació
Tram. 302-00038/10

Esmenes presentades
Reg. 16928; 16933; 16985; 16993 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 22.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
16928)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marc Vidal Pou, dipu-
tat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atur 
i les mesures per a fomentar l’ocupació (tram. 302-
00038/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació, supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 1

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Crear llocs de treball per a persones en atur que no co-
bren cap prestació per desocupació beneficiaris del PIR-
MI, i acollir més gent al PIRMI.

I. Posar en marxa, al llarg del 2013, un programa de 
plans d’ocupació per a la creació de llocs de treball 
als que puguin accedir totes les persones inscrites a les 
Oficines de Treball que no cobrin prestació per deso-
cupació, la inserció laboral de les persones percepto-
res de la renda mínima d’inserció que pugui suposar la 
creació de 1500 llocs de treball directes durant un mí-
nim de sis mesos en coordinació amb les administra-
cions locals que faran l’oferta de professions i personal 
que necessitin a les Oficines de Treball.

II. Incrementar els recursos econòmics per tal que es 
pugui fer el pagament dels endarreriments de les sol-
licituds aprovades de la renda mínima d’inserció i per 
tal que permeti acollir a la RMl més persones que es 
troben en situació d’espera al PIRMI i millorar les ac-
cions de suport per a la integració laboral de les per-
sones perceptores.

III. En el termini de trenta dies, el Govern donarà res-
posta a tots els expedients de sol·licitud de reconeixe-
ment del dret a percebre la renda mínima d’inserció.

2 Esmena núm. 2
De modificació, supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 2

2. Fer un SOC més àgil, públic i, que coordini tot l’àmbit 
d’ocupació I orienti les persones de forma individualitza-
da i que defineixi estratègies de desenvolupament territo-
rial aprofitant al màxim les potencialitats dels territoris 
de Catalunya i potenciant la cooperació entre els dife-
rents nivells de l’administració.

Presentar davant del Parlament un projecte de Llei 
d’Ocupació durant l’any 2013 i endegar un programa 
de reformes del Servei d’Ocupació de Catalunya que 
estableixi: 

I. La definició del SOC com un servei públic que desti-
ni els seus recursos a fomentar: 

a. La diversificació i competitivitat productiva.

b. L’ocupabilitat de les persones en atur.

c. L’autocontenció en els mercats locals de treball.

d. La sostenibilitat ambiental i l’estalvi energètic de els 
activitats productives locals.

e. La cohesió social i la inclusió de les persones amb 
dificultats.

I bis. El caràcter autònom, central, públic i de qualitat 
del Servei d’Ocupació de Catalunya com a ens coordi-
nador, avaluador i inspector de totes les accions per a 
la millora de l’ocupació i el desenvolupament local que 
s’impulsin a Catalunya establint la cooperació i la col-
laboració amb el sistema d’ocupació de Catalunya de 
les administracions locals, els agents econòmics i soci-
als per garantir el màxim nivell d’eficàcia i eficiència.

II. L’oferta d’una Cartera de Serveis per a l’Ocupació 
i el Suport al Desenvolupament Socioeconòmic, que 
garanteixi com a dret subjectiu de les persones treba-
lladores la millora de l’ocupabilitat de les persones en 
situació d’atur i la millora del teixit productiu local. 
La Cartera de Serveis hauria d’incloure: programes 
especialitzats d’orientació i informació, de formació, 
programes mixtes de formació i treball, programes de 
foment a l’ocupació, programes de foment de l’empre-
nedoria i programes de desenvolupament local.

III. Un sistema d’informació únic basat en la cartera 
de serveis per a l’ocupació a utilitzar per tots els orga-
nismes que treballin per a l’ocupació, que reculli les 
dades de la persona usuària, els serveis que ha rebut 
i aquelles dades que serveixin per a un funcionament 
coordinat i eficient que hauria de desenvolupar proto-
cols de derivació de persones usuàries dels serveis pú-
blics d’ocupació, de dissenyar mecanismes compartits 
de recollida d’informació sobre les accions dutes a ter-
me amb les persones i crear metodologies conjuntes de 
treball entre els diferents serveis públics d’ocupació.

IV. Modificar Ordenar el sistema de relació del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya amb els seus agents col-
laboradors, definint com a socis-col·laboradors els ens 
locals amb competències en matèria de desenvolupa-
ment local i promoció de l’ocupació que s’haurà de 
traduir en un cofinançament de les actuacions a través 
de contractes-programa o convenis i amb els ens no 
públics com a clients-proveïdors que realitzin una fei-
na encarregada pel SOC amb qui s’hauran d’establir 
convenis o contractacions administratives amb una 
relació detallada d’encàrrecs i compromisos, passant 
del sistema de subvenció a l’establiment de contrac-
tes marc per tal de disminuir l’esforç burocràtic i ori-
entar-se a la planificació, la contractació l’execució i 
l’avaluació de resultats de les accions per a l’ocupació.

V. Dialogar i pactar amb els agents socials i els ens ges-
tors de formació ocupacional el nou model de relació 
contractual ens locals un nou model de gestió de les 
polítiques actives d’ocupació basat en contractes pro-
grama per l’ocupació i el desenvolupament territorial, 
convenis de suport a la definició i execució d’estratè-
gies de desenvolupament amb la intervenció territori-
al, convocatòries bianuals de programes específics de 
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desenvolupament local per a territoris que necessitin 
realitzar la definició de plans, programes i projectes 
de desenvolupament local i territorial i convocatòries 
de programes ocupacionals, de qualificació i mercat 
de treball.

VI. Continuar el procés de separació administrativa 
dels òrgans de control de justificacions documentals 
i els de verificació i seguiment de la pista d’auditoria, 
amb l’objectiu de tenir una gestió més eficient del SOC, 
més veraç i homologable a nivell europeu, evitant les 
penalitzacions que s’han patit per les actuacions en 
exercicis anteriors.

VII. Establir contractes programa o convenis de ca-
ràcter plurianual amb els ens definits com a socis-col-
laboradors públics i privats sense ànim de lucre que 
treballen per a l’ocupació en territoris específics per 
a definir el mecanisme d’acompliment de la prestació 
de la Cartera de Serveis per a l’Ocupació, sense desfer 
l’actual xarxa territorial del SOC, reservant un paper 
de lideratge i coordinació al SOC, establint funcions 
de cada actor, definint les complementarietats i evi-
tant les duplicitats. Desplegar aquest conjunt d’acords 
de tal forma que es cobreixi progressivament l’oferta 
d’aquesta Cartera de Serveis a tot Catalunya.

VIII. Establir contractes programa o convenis de ca-
ràcter plurianual amb tots els ens definits com a so-
cis-col·laboradors públics i privats sense ànim de lu-
cre que treballen per a l’ocupació en sectors productius 
específics per a definir el mecanisme d’acompliment 
de la prestació de la Cartera de Serveis per a l’Ocu-
pació, sense desfer l’actual xarxa territorial del SOC, 
reservant un paper de lideratge i coordinació al SOC, 
establint funcions de cada actor, es defineixin les com-
plementarietats i s’evitin les duplicitats. Per poder-ho 
fer, s’haurà d’impulsar la coordinació entre l’adminis-
tració local i l’administració autonòmica i garantir la 
concertació amb els agents en el territori.

IX. Establir mecanismes de seguiment, avaluació 
i millora dels contractes programa dels punts VIl i 
VIII conjuntament amb els agents socials i econòmics 
i els ens locals dels territoris i sectors corresponents.

X. Subscriure convenis o contractes administratius 
amb els ens no públics per aquelles matèries específi-
ques en què sigui necessària una especialització o per 
aquells territoris on no existeixin ens públics amb sufi-
cient capacitat tècnica per assumir accions concretes.

3 Esmena núm. 3
De modificació, supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 4

4. Reformar la Formació Professional per a que els Jo-
ves trobin feina i les persones aturades assoleixin un bon’ 
currículum què els permeti trobar feina: 

i. Establir un sistema de comunicació d’orientació i in-
formació de tota la formació professional que integri 
els seus subsistemes, porta d’entrada única. Aquest sis-
tema ha de ser gratuït i orientat a l’usuari i ha de poder 
garantir l’accés de les persones a tota la informació, 
l’orientació i l’assessorament per a la qualificació.

ii. Organitzar el sistema de certificacions i qualificaci-
ons professionals per agilitar la tramitació i reconeixe-
ment de títols, certificats de professionalitat i acredita-
cions parcials d’unitats de competència, i així facilitar 
a que estiguin integrades en els diferents subsistemes 
de la formació professional.

iii. Emprendre un programa de difusió de sistema 
d’equivalències entre unitats de competència, mòduls 
formatius, certificats de professionalitat i titulacions 
de formació professional inicial pera facilitar les con-
validacions i l’acreditació de competències dels treba-
lladors i treballadores.

iv. Establir un sistema d’acreditació de l’experiència 
laboral i de formació no formal obert permanentment 
que no depengui de l’establiment de convocatòries 
puntuals com fins ara.

v. Establir un calendari per a la Introducció de les equi-
valències d’unitats de competència i mòduls formatius 
a l’oferta de formació professional que sigui referent 
comú per a obtenir títols de FP inicial i Certificacions 
de Professionalitat de la Formació Ocupacional.

vi. Elaborar un mapa de necessitats formatives relaci-
onades amb les perspectives d’ocupació en coordina-
ció amb els agents socials i establir una planificació 
i un calendari per a fer que tota la Formació Ocupa-
cionals estigui orientada a l’obtenció de Certificats de 
Professionalitat.

vil. Coordinar el sistema d’equivalències entre unitats 
de competència, mòduls formatius, certificats de pro-
fessionalitat I titulacions de formació professional ini-
cial amb el catàleg europeu.

viii. Preparar centres de FP inicial i CIFO per a que 
puguin acreditar competències i oferir tot el sistema 
d’equivalències de la formació ocupacional i la forma-
ció inicial continuada.

ix. Emprendre un programa de difusió a les PI-
ME, organitzacions patronals i sindicals, gremis i al-
tres agents econòmics i socials, de la Formació Pro-
fessional dual, per a facilitar la integració laboral, 
després d’haver pactat el model d’aquesta formació 
dual d’acord amb els objectius del III Pla General de 
la FP de Catalunya, per tal que es garanteixin les con-
dicions laborals de les persones contractades.

x. Acordar amb les organitzacions socials i patronals 
els límits en relació al total de plantilles de perso-
nes contractades mitjançant la formació professional 
dual.
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4 Esmena núm. 4
De modificació, supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 5

5. Fer de la formació ocupacional una eina útil per tro-
bar feina: 

i. Modificar el requisit sobre les organitzacions i em-
preses de formació ocupacional que requereix que no-
més es puguin fer dos tipus de cursos per aula.

ii. Definir i desplegar una unitat de competència acci-
ons formatives relacionada amb coneixement de llen-
gües estrangeres. certificades d’acord amb els nivells 
europeus de classificació dels idiomes.

iii. Desplegar programes de formació ocupacional a 
distància en aquells àmbits on aquest tipus de forma-
ció pugui estar avaluada satisfactòriament ofereixi re-
sultats satisfactoris.

iv. impulsar la prestació de formació ocupacional en el 
centres públics d’FP inicial i, molt especialment, dels 
Programes de Qualificació Professional Inicial.

5 Esmena núm. 5
De modificació, supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 6

6. Més recursos a la formació continuada per a millorar 
la competitivitat de les nostres empreses i l’ocupabilitat 
dels seus treballadors i treballadores: 

i. Exigir al Govern de l’Estat a través de la Conferèn-
cia Sectorial el traspàs dels recursos de formació con-
tinuada de la Comissió Nacional Tripartita a la Ge-
neralitat de Catalunya per poder ser gestionats pel al 
Consorci de la Formació Continuada.

ii. Emprendre un programa de difusió a les PIME per 
a l’obtenció de Formació a demanda d’empresa, amb la 
seva corresponent bonificació per tal d’aconseguir mo-
bilitzar els recursos que actualment paguen empreses i 
treballadors catalans en les retencions de les seves nò-
mines cap a la formació contínua.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Dolors Camats Luis Marc Vidal Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 16933)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’atur i les mesures per a fomentar l’ocu-
pació (tram. 302-00038/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt abans del punt 1. Nova re-
dacció.

«0. Un cop negociat amb el Govern de l’Estat que l’in-
crement de la dotació pressupostària per a polítiques 
actives d’ocupació mantingui els mateixos criteris de 
proporcionalitat que tenia la dotació pressupostària 
del 2011, dedicar la mateixa dotació de recursos hu-
mans i econòmics que l’any 2011.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 1 de la moció

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Crear llocs de treball per a beneficiaris del PIR-
MI, acollir més gent al PIRMI.

Posar en marxa, al llarg del 2013, un programa de 
plans d’ocupació per a la inserció laboral de les perso-
nes perceptores de la renda mínima d’inserció que pu-
gui suposar la creació de 1500 llocs de treball directes 
durant un mínim de sis mesos finançant íntegrament 
amb fons addicionals del pressupost de la Generali-
tat de Catalunya i que al seu torn permeti acollir a la 
RMI més persones que es troben en situació d’espera 
al PIRMI. Tot garantint que, un cop acabat el progra-
ma de plans d’ocupació, cap participant haurà perdut 
drets d’accés a la RMI o a qualsevol altra prestació.» 

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 2 de la moció

«2. Fer un SOC més àgil, públic i, que coordini tot 
l’àmbit d’ocupació i orienti les persones de forma 
individua litzada.

Presentar davant del Parlament un projecte de Llei 
d’Ocupació de Catalunya durant l’any 2013 i endegar 
un programa de reformes del Servei d’Ocupació de 
Catalunya amb l’objectiu de garantir un servei públic 
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i de qualitat i regular la cooperació i la col·laboració 
amb el SOC de les administracions locals i dels agents 
econòmics i socials, per garantir el màxim nivell d’efi-
càcia i eficiència del sistema, que estableixi: [...]»

4 Esmena núm. 4
D’addició i supressió
GP Socialista

D’addició al final de l’apartat i del punt 2

«i. El caràcter autònom, central i públic del Servei 
d’Ocupació de Catalunya com a ens coordinador, ava-
luador i inspector de totes les accions per a la millora 
de l’ocupació que s’impulsin a Catalunya, i que inclo-
gui l’objectiu de la millora d’oportunitats laborals dels 
treballadors de més edat.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

De modificació de part de l’apartat ii del punt 2 de la 
moció

«ii. [...] de les persones en situació d’atur que satisfagui 
el dret a rebre orientació per a trobar feina [...]»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP Socialista

De modificació de part de l’apartat iii del punt 2 de la 
moció

«iii. Un sistema d’informació integrat basat en la Car-
tera de Serveis [...]»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP Socialista

De modificació de l’apartat iv del punt 2 de la moció

«[...] els seus agents col·laboradors generalitzant con-
tractes marc per tal de disminuir l’esforç burocràtic 
i orientar-se a la planificació, la contractació i l’ava-
luació de resultats de les accions per a l’ocupació.  
I mantenir les subvencions per als centres que acredi-
tin una expertesa especial i específica.» 

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP Socialista

De modificació de part de l’apartat v del punt 2 de la 
moció

«v. Dialogar i pactar amb els agents socials i la resta 
d’operadors de formació ocupacional [...]»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista

D’addició a l’apartat vii del punt 2 de la moció

«[...], reservant un paper de lideratge i coordinació 
compartits entre el SOC i els ens locals, establint fun-
cions de cada actor, definint les complementarietats i 
evitant les duplicitats [...]»

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP Socialista

De modificació de l’apartat viii del punt 2 de la moció

«[...], reservant un paper de lideratge i coordinació 
compartits entre el SOC i els ens locals, establint fun-
cions [...]»

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP Socialista

De modificació de l’apartat i del punt 3 de la moció

«i. Reordenar la normativa sobre les agències de col-
locació així com les condicions que han d’acomplir per 
participar en qualsevol programa públic d’ocupació, i 
on es prioritzi especialment per a l’activitat d’aquelles 
els casos de persones de difícil inserció.» 

12 Esmena núm. 12
De supressió
GP Socialista

De supressió de part de l’apartat ii del punt 3 de la 
moció

«ii. Instar el Govern de l’Estat a modificar el model 
implantat de relació amb les agències [...]»

13 Esmena núm. 13
D’addició
GP Socialista

D’addició al final de l’apartat iii del punt 3 de la moció

«[...] al finançament d’Agències de Col·locació, i garan-
tir la presència de la Generalitat en tots els programes 
extra territorials que l’afectin.»

14 Esmena núm. 14
D’addició
GP Socialista

D’addició a l’inici del punt 4 de la moció

«4. Garantir que totes les persones no graduades pu-
guin accedir a qualsevol procés de qualificació profes-
sional que millori la seva ocupabilitat a través de pro-
grames específics. Reformar la Formació Professionals 
per a que els joves [...]»
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15 Esmena núm. 15
De supressió
GP Socialista

De supressió de l’apartat ii del punt 4 de la moció.

16 Esmena núm. 16
De modificació
GP Socialista

De modificació al final de l’apartat iv del punt 4 de la 
moció

«iv. Establir un sistema d’acreditació de l’experiència 
laboral obert permanentment que no depengui de l’es-
tabliment de convocatòries puntuals amb dotació pres-
supostària.»

17 Esmena núm. 17
D’addició
GP Socialista

D’addició a l’inici del punt 5 de la moció

«5. Garantir que totes les persones no graduades puguin 
accedir a qualsevol procés de qualificació professional 
que millori la seva ocupabilitat a través de programes 
específics. Fer de la formació ocupacional una eina [...]»

18 Esmena núm. 18
De modificació
GP Socialista

De modificació de l’apartat iii del punt 5 de la moció

«iii. Desplegar programes de formació ocupacional 
amb el sistema de teleformació en aquells àmbits [...]»

19 Esmena núm. 19
D’addició
GP Socialista

D’addició a l’inici del punt 6 de la moció

«6. Garantir que totes les persones no graduades pu-
guin accedir a qualsevol procés de qualificació pro-
fessional que millori la seva ocupabilitat a través de 
programes específics. Més recursos a la formació con-
tinuada per a millorar la competitivitat [...]»

20 Esmena núm. 20
De modificació 
GP Socialista

De l’apartat i del punt 6

«i. Exigir al Govern de l’Estat el traspàs dels recursos 
de formació continuada al Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya i participar dels programes de 
gestió extraterritorials que li concerneixin.»

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16985)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·l-
ació al Govern sobre l’atur i les mesures per a fomen-
tar l’ocupació (tram. 302-00038/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

«1. Posar en marxa, al llarg del 2013, un programa que 
replantegi l’actual gestió tot i incidint en la inserció 
real de les persones perceptores de la renda mínima 
d’inserció que pugui suposar la creació de 1500 llocs 
de treball directes durant un mínim de sis mesos i que 
al seu torn permeti acollir a la RMI més persones que 
es troben en situació d’espera al PIRMI.» 

2 Esmena núm. 2
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

De l’apartat iv del punt 2 

«iv. Modificar, sempre que es pugui, el sistema de coor-
dinació del Servei d’Ocupació de Catalunya amb els 
seus agents col·laboradors passant del sistema de sub-
venció a l’establiment de contractes marc o contractes 
programa per tal de disminuir l’esforç burocràtic i ori-
entar-se a la planificació, la contractació i l’avaluació 
de resultats de les accions per a l’ocupació.» 

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’apartat v del punt 2 

«v. Dialogar i pactar amb els agents socials i els ens 
gestors de formació ocupacional el nou model de rela-
ció contractual.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’apartat viii del punt 2

«viii. Establir contractes programa amb tots els ens 
públics i privats sense ànim de lucre que treballen per 
a l’ocupació en sectors productius específics per a de-
finir el mecanisme d’acompliment de la prestació de 
la Cartera de Serveis per a l’Ocupació, sense desfer 
l’actual xarxa territorial del SOC, reservant un paper 
de lideratge i coordinació al SOC, establint funcions 
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de cada actor, es defineixin les complementarietats i 
s’evitin les duplicitats.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou apartat x al punt 2

«x. Totes aquestes mesures incloses al punt 2 seran 
acordades i implementades des dels òrgans de parti-
cipació del SOC.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. Regular les Agències de col·locació per atendre mi-
llor els casos més difícils.

i. Instar el Govern de l’Estat a modificar el model im-
plantat de relació amb les agències de col·locació per 
prioritzar les de caràcter social i sense ànim de lucre, 
les més implicades amb el teixit productiu i redefinir a 
la baixa els mínims de facturació exigits per a comptar 
amb finançament estatal.

ii. En cas contrari, la Generalitat desplegarà Desple-
gar una normativa pròpia que reguli l’activitat de les 
agències de col·locació així com les condicions que 
han d’acomplir per participar en qualsevol programa 
públic d’ocupació, i on es reservi especialment per a 
l’activitat d’aquelles els casos de persones de difícil in-
serció.

iii. En tot cas, exigir al Govern de l’Estat el traspàs 
de les partides previstes per a dedicar al finançament 
d’Agències de Col·locació.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat i del punt 4 

«i. Establir un sistema coordinat d’informació i orien-
tació professional que inclogui la informació relativa a 
tota la formació professional, integrant-hi la informa-
ció dels diferents subsistemes.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat ii del punt 4 

«ii. Mantenir l’actualització del catàleg de qualificaci-
ons professionals de Catalunya, referent per a l’acredi-
tació de competències professionals i per a la integra-
ció dels subsistemes.»

9 Esmena núm. 9
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

De l’apartat iii del punt 4

«iii. Emprendre un programa de difusió de sistema 
d’equivalències entre unitats de competència, mòduls 
formatius, certificats de professionalitat i titulacions 
de formació professional inicial per a facilitar les cor-
respondències i estimular l’acreditació de competènci-
es dels treballadors i treballadores.»

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’apartat v del punt 4

«v. Establir un calendari per a la introducció de les 
equivalències d’unitats de competència i mòduls for-
matius a l’oferta de formació professional que sigui re-
ferent comú que sigui referent comú per a obtenir títols 
de FP inicial i Certificacions de Professionalitat de la 
Formació Ocupacional.»

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat vii del punt 4

«vii. Coordinar el sistema d’equivalències entre uni-
tats de competència, mòduls formatius, certificats de 
professionalitat i titulacions de formació professional 
inicial amb el marc europeu de les qualificacions.» 

12 Esmena núm. 12
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

De l’apartat viii del punt 4

«viii. Preparar centres de FP inicial i CIFO perquè pu-
guin avaluar i acreditar competències i oferir formació 
de tot el sistema, tant de la formació professional ini-
cial com de la formació professional per a l’ocupació.»

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat ix del punt 4

«ix. Emprendre un programa de difusió a les PI-
ME, organitzacions patronals i sindicals, gremis, i al-
tres agents econòmics is socials, de la formació pro-
fessional dual, per facilitar la difusió d’aquest model 
formatiu i facilitar la inserció laboral.»
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14 Esmena núm. 14
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat ii del punt 5

«ii. Fomentar l’adquisició de competències comunica-
tives en llengua estrangera.»

15 Esmena núm. 15
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat iv del punt 5

«iv. Impulsar la prestació de formació ocupacional i, 
molt especialment, de Programes de Qualificació Pro-
fessional Inicial, en els centres d’FP inicial.»

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 16993)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi-
vas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·l-
ació al Govern sobre l’atur i les mesures per a fomen-
tar l’ocupació (tram. 302-00038/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 2

«2. Fer un SOC més àgil, públic i, que coordini tot 
l’àmbit d’ocupació i orienti les persones de forma indi-
vidualitzada i plenament orientades a resultats.

Presentar davant del Parlament un projecte de Llei 
d’Ocupació durant l’any 2013 i endegui un [...]»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 2

«iii. Un sistema d’informació únic basat en la Cartera 
de Serveis per a l’Ocupació a utilitzar per tots els or-
ganismes que treballin per a l’ocupació, que reculli les 
dades de la persona usuària, la seva formació, els ser-
veis que ha rebut i aquelles dades que serveixin per a 
un funcionament coordinat i eficient.»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 2

«vii. Establir contractes programa amb els ens públics 
i privats sense ànim de lucre que [...]».

«viii. Establir contractes programa amb els ens pú-
blics i privats sense ànim de lucre que treballen [...] per 
a l’Ocupació, sense desfer l’actual xarxa territorial del 
SOC, reservant [...]»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

«5. Fer de la formació ocupacional una eina útil per 
trobar feina: [...] 

iv. Impulsar la prestació de formació ocupacional en el 
centres d’FP inicial i, molt especialment, dels Progra-
mes de Qualificació Professional Inicial, de manera 
diferenciada i adaptada a perfils, edats i necessitats.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 6

«6. Més recursos a la formació continuada per a millo-
rar la competitivitat de les nostres empreses i l’ocupa-
bilitat dels seus treballadors i treballadores: [...]

ii. Emprendre un programa [...] cap a la formació con-
tínua, demanen al Consorci de la formació contínua 
una acció més directa per promoure que la bonificació 
es faci amb una realitat finalista.»

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la reformulació de l’Institut Cata-
là de la Salut
Tram. 302-00039/10

Esmenes presentades
Reg. 16935; 16973; 16982 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 22.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 16935)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la reformulació de l’Institut Català de la Salut (tram. 
302-00039/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 1 de la moció. Nova redacció.

«1. Assegurar que el procés d’evolució de l’empre-
sa pública Institut Català de la Salut (creada per Llei 
8/2007 aprovada per unanimitat), mantingui el caràc-
ter d’empresa pública, es dugui a terme amb l’acord 
dels agents implicats i els grups parlamentaris amb 
plena transparència en el tràmit legislatiu. Els objec-
tius de les mesures són la simplificació administrativa, 
desburocratització, la descentralització, la desconcen-
tració, l’autonomia dels centres amb participació dels 
professionals en la gestió, les aliances estratègiques de 
base territorial, l’eficiència i la sostenibilitat. El des-
envolupament de la Llei de l’Institut Català de la Salut 
ha de servir per l’acord en el marc del Pacte Nacional 
de Salut, previst en la moció 3/X que ha de permetre 
consolidar un sector públic de provisió d’empreses pú-
bliques i consorcis garant de la qualitat, equitat i efi-
ciència del redefinit Sistema Nacional de Salut a Ca-
talunya.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 2 de la moció. Nova redacció.

«2. Constituir el Grup Hospital Clínic com un ens pú-
blic consorciat de Govern i propietat patrimonial entre 
la Generalitat i la Universitat de Barcelona, garantint 
el consens amb tots els actors implicats i els grups par-
lamentaris, en el tràmit parlamentari, per tal de do-
nar estabilitat institucional i transparència i rendiment 
de comptes. Acordar la millor fórmula per l’autonomia 
de gestió, sense ànim de lucre, amb la implicació dels 

professionals per afavorir el lideratge assistencial, do-
cent i de recerca i innovació.» 

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 3 de la moció. Nova redacció.

«3. Elaborar, entre el Departament de Salut - CatSalut 
i el Govern del Grup Hospital Clínic, un pla econòmic-
financer 2014-2020 que busqui equilibri pressupostari 
i planifiqui inversions.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 4 de la moció. Nova redacció.

«4. Assegurar la plena transparència de la gestió del 
Grup Hospital Clínic-BarnaClínic a través del con-
tracte programa del CatSalut, els indicadors de la 
Central de Balanços, Central de Resultats i controls 
ordinaris en ordenament establert i l’Agència d’Infor-
mació, Avaluació i Qualitat.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 5 de la moció. Nova redacció.

«5. Garantir la suficiència financera del sistema sani-
tari públic sense nous ajustos en el pressupost del 2013 
per a mantenir l’accessibilitat, la qualitat i l’equitat. 
En el context del Pacte Nacional de la Salut acordar 
un model de finançament que permeti la sostenibilitat 
de la qualitat, equitat i eficiència del sistema sanitari 
públic a mig i llarg termini.» 

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu Marina Geli i Fàbrega
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16973)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·l-
ació al Govern sobre la reformulació de l’Institut Cata-
là de la Salut (tram. 302-00039/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1. Condicionar el procés de reformulació de l’ICS al 
consens amb els grups parlamentaris i amb acord dels 
professionals, els sindicats, el personal de direcció i 
gerència dels centres que permeti desenvolupar la Llei 
8/2007 de l’ICS, amb l’objectiu que l’activitat de l’ICS 
se sustenti en els valors de la simplicitat organitzati-
va, l’autonomia dels centres, la desconcentració i la 
descentralització territorial, el rigor pressupostari, els 
procediments d’avaluació de la gestió, la transparèn-
cia en la gestió i els resultats, la sostenibilitat, el dià-
leg amb els usuaris i els professionals i la participació 
d’aquests en la gestió. Aquest acord en el desenvolupa-
ment de la llei ha de servir com una de les bases en el 
marc del Pacte Nacional de la Salut, previst en la mo-
ció 3/X sobre polítiques de salut.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

2. Consensuar amb els grups parlamentaris el projecte 
que proposa el Departament de Salut per a l’Hospital 
Clínic, així com amb els professionals per tal que es 
pugui acordar al Parlament la futura forma jurídica 
de l’Hospital Clínic per donar estabilitat institucional i 
transparència en la gestió.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

5. Reclamar al govern de l’Estat espanyol els deutes 
que té pendents amb la Generalitat de Catalunya, i tre-
ballar per tal que el Pressupost de la Generalitat pel 
2013 tingui un sostre de dèficit que permeti no haver de 
prendre mesures pressupostàries injustes per les ciu-
tadanes i ciutadans de Catalunya, de manera que els 
ajustaments en el pressupost de Salut no perjudiquin 
les usuàries i usuaris de la Sanitat catalana.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16982)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·l-
ació al Govern sobre la reformulació de l’Institut Cata-
là de la Salut (tram. 302-00039/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

«1. Assegurar que el procés de reformulació de l’Ins-
titut Català de la Salut, mantenint el caràcter d’em-
presa pública, es dugui a terme amb el màxim consens 
amb els agents implicats i amb plena transparència 
d’acord amb el tràmit parlamentari adequat a les ca-
racterístiques del procés. La reformulació ha de per-
metre Impulsar el desenvolupament progressiu de la 
Llei 8/2007 de l’Institut Català de la Salut amb l’ob-
jectiu que l’activitat de l’ICS es sustenti en els valors de 
la simplicitat organitzativa, l’autonomia dels centres, 
la desconcentració i la descentralització territorial, el 
rigor pressupostari, els procediments d’avaluació de la 
gestió, la transparència en la gestió i els resultats, la 
sostenibilitat, el diàleg amb els usuaris i els professio-
nals i la participació d’aquests en la gestió i que aquest 
desenvolupament de la llei serveixi d’acord en el marc 
del Pacte Nacional de la Salut, previst en la Moció 3/X 
sobre polítiques de salut.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Assegurar que el procés de definició del govern i 
la gestió de l’Hospital Clínic, garantint que sigui sense 
ànim de lucre, es dugui a terme també amb el màxim 
consens amb els agents implicats i amb plena transpa-
rència d’acord amb el tràmit parlamentari adequat a 
les característiques del procés, per tal de donar màxi-
ma estabilitat a la institució. Així mateix, la nova natu-
ralesa jurídica sense ànim de lucre de l’Hospital Clínic 
ha de permetre aprofundir en la implicació dels profes-
sionals en la governança i la gestió de l’entitat, refor-
çant així la línia d’autonomia de gestió que ha contri-
buït a la posició de lideratge assistencial, docent i de 
recerca del centre.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. Instar els òrgans de govern de la institució a pre-
sentar un estudi econòmic sobre el qual es basi el futur 
de l’Hospital Clínic i la seva continuïtat com a centre 
de referència.»
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. Assegurar la plena transparència de la gestió i re-
sultats assistencials i de recerca de l’Hospital Clínic, 
Barnaclinic i entitats participades a través dels me-
canismes de control establerts per la legislació vigent, 
que impliquen la fiscalització dels seus comptes i ba-
lanços pels estaments preceptius per la seva naturale-
sa jurídica. Publicar els seus indicadors econòmics i 
assistencials a la Central de Resultats, que inclou indi-
cadors de la Central de Balanços, identificant el cen-
tre, tal com es realitza des de l’any 2012.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. Garantir que l’assignació pressupostària de l’any 
2013 en polítiques de salut mantingui, com a mínim, el 
mateix percentatge que l’any 2012, assegurant l’aten-
ció sanitària a la població d’acord amb el que es va 
establir en l’Acord de Govern de garanties de l’atenció 
sanitària pública a Catalunya del 12 d’abril de 2011. 
Alhora, reclamar al govern de l’Estat espanyol els deu-
tes pendents amb la Generalitat de Catalunya i treba-
llar per tal que el Pressupost de la Generalitat per al 
2013 tingui un sostre de dèficit que permeti no haver de 
prendre mesures injustes per als ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya, de forma que els ajustaments en el pres-
supost de salut no perjudiqui les usuàries i els usuaris 
de la sanitat catalana.»

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el procés per a constituir una 
banca pública al servei dels interessos col-
lectius
Tram. 302-00040/10

Esmenes presentades
Reg. 16929; 16936; 16974 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 22.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
16929)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el procés per a constituir una banca pública al servei 
dels interessos col·lectius (tram. 302-00040/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 1

1. A iniciar els tràmits per fusionar l’entitat finance-
ra Catalunya Banc amb l’Institut Català de Finances 
(ICF) i Avalis, que s’ha de convertir en la base a partir 
de la qual constituir la Banca Pública de Catalunya. En 
una segona fase s’hauria de promoure la integració al 
nou banc públic de tots els actius en mans del Sareb que 
es trobin a Catalunya.

1. A iniciar els tràmits i les negociacions per constituir 
un grup de banca pública de Catalunya integrat per 
l’Institut Català de Finances (ICF), Avalis i Catalunya 
Banc, separant les funcions de banca d’inversions de 
les de banca comercial. En una segona fase s’hauria 
de promoure la integració al nou banc públic de tots 
els actius en mans del Sareb que es trobin a Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Dolors Camats Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 16936)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
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ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el procés per a constituir una banca pública al servei 
dels interessos col·lectius (tram. 302-00040/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació de part del punt 2 de la moció

«2. A reclamar al Departament d’Economia i Conei-
xement de la Generalitat de Catalunya perquè elabori 
un projecte empresarial de banca pública de Catalunya 
i una anàlisi de viabilitat econòmica. Aquest projecte 
s’ha de redactar des de la perspectiva dels principis a 
partir del quals opera la banca ètica.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 6. Nova redacció.

«6. Fomentar els principis de la banca ètica en el sec-
tor privat financer, així com en l’educació dels consu-
midors per tal que siguem coneixedors d’aquests va-
lors.»

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16974)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i Gar-
cia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre el procés per a constituir una 
banca pública al servei dels interessos col·lectius (tram. 
302-00040/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Esmena de modificació dels punts 1, 2, 3, 4 i 5

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar les actuacions per transformar 
l’Institut Català de Finances en una Banca Pública 
mitjançant les actuacions següents: 

– Realitzar les actuacions necessàries davant dels or-
ganismes competents per a l’obtenció de la fitxa ban-
cària per a l’ICF per tal que pugui operar com a entitat 
de crèdit.

– Elaborar una estratègia global pel que fa a l’estruc-
tura del futur banc públic de Catalunya a partir dels 
diferents ens dependents de la Generalitat que actual-
ment realitzen actuacions de suport al finançament de 
l’economia productiva.

– Adaptar la normativa de l’Institut Català de Finan-
ces a la pròpia d’una banca pública en el moment en 
què s’assoleixi la condició d’entitat de crèdit.

– Treballar per tal que la nova banca pública pugui 
participar de l’obtenció de recursos i préstecs per part 
de les autoritats monetàries com el Banc Central Eu-
ropeu.

– Negociar amb el govern de l’estat sobre la possible 
integració en la nova banca pública catalana de les es-
tructures de les entitats financeres catalanes estatalit-
zades a través del FROB (Catalunya Banc i Caixa La-
ietana dins de Bankia), sempre amb caràcter previ a 
una possible venda de les participacions de l’estat en 
aquestes entitats.»

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la inseguretat ciutadana
Tram. 302-00041/10

Esmenes presentades
Reg. 16927; 16937; 16983; 16986; 16987 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 22.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
16927)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la insegure-
tat ciutadana (tram. 302-00041/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 6

6. Prohibir de forma immediata els anomenats some-
tents, incrementant la presència del Cos de Mossos 
d’Esquadra a les zones rurals que pateixen robatoris, 
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en aplicació del principi de que és a la Generalitat i 
no als particulars a qui correspon el manteniment de 
la seguretat.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 7

7. Aplicar la moratòria recomanada pel Síndic de 
Greuges en relació a l’ús de les bales de goma per part 
del Cos de Mossos d’esquadra, fins que el Parlament 
s’hagi pronunciat en relació a aquest tema.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 8

8. El Parlament de Catalunya ratifica l’acord adoptat 
el dia 16 de maig per la Comissió d’estudi dels models 
de seguretat i ordre públic i de l’ús de material antia-
valots en esdeveniments de masses instant al Depar-
tament d’Interior a lliurar de forma immediata a tots 
els grups parlamentaris l’informe elaborat pel Depar-
tament sobre l’ús de les bales de goma.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 9

9. El Parlament de Catalunya exigeix al Govern de 
l’Estat que faci efectius tots els pagaments pendents a 
la Generalitat, inclosos els derivats de l’Estatut d’Au-
tonomia de 2006, per tal de poder fer realitat el punt 1, 
així com la millora de les polítiques en matèria d’edu-
cació, salut, serveis socials, suport als municipis i tam-
bé de seguretat pública.

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 10

10. El parlament de Catalunya rebutja les declaraci-
ons del Ministre de l’Interior, qüestionant el caràcter 
integral del Cos de Mossos d’Esquadra reconegut a 
l’article 164.5 del vigent Estatut d’Autonomia.

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 11

11. El Parlament de Catalunya lamenta la decisió de la 
Presidenta del Grup Parlamentari del PP de renunciar 
al servei d’escorta del Cos de Mossos d’Esquadra, ja 
que aquesta actitud es pot considerar un menyspreu a 
la professionalitat d’aquest Cos.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 16937)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Saba-
té i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la inseguretat ciutadana (tram. 302-00041/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 2 de la moció

«2. Potenciar i reforçar el desplegament policial, al 
mateix nivell que l’estiu de 2012, en aquelles zones de 
Catalunya que patiran més l’impacte de la temporada 
d’estiu, com són la Regió Metropolitana de Barcelona, 
el Camp de Tarragona, Girona i Pirineus Occidental 
[...]»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

De modificació al punt 3 de la moció

«3. Convocar, en el termini d’un mes, la Junta de Segu-
retat prevista a l’article 164.4 de l’Estatut, sota la presi-
dència del president de la Generalitat, [...]»

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16983)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre la inseguretat ciutadana 
(tram. 302-00041/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 1

«1. En exercici de les competències de la Generalitat 
previstes a l’article 164 EAC, dotar al Cos de Mossos 
d’Esquadra de tants agents com siguin necessaris per 
garantir la seguretat pública a les diferents regions po-
licials, intentant arribar a la ratio de 2,5 agents per ca-
da mil habitants, sobretot en aquelles regions policials 
que més ho requereixin per necessitats puntuals o de 
forma estable.»

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 3

«3. Exigir al Govern de l’Estat el traspàs definitiu de 
les competències de seguretat que l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya atorga a la Generalitat, amb la do-
tació econòmica suficient per garantir un òptim servei 
públic, de manera que el cos dels Mossos d’Esquadra 
sigui la policia de referència a nivell europeu i interna-
cional a Catalunya, assegurant que aquest pugui par-
ticipar en la coordinació amb Europol, Interpol i els 
altres mecanismes de cooperació policial entre estats.»

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 4

«4. Que el Departament d’Interior i el Cos de Mossos 
d’Esquadra de la Generalitat exerceixin el lideratge en 
la coordinació entre les diferents cossos policials de 
Catalunya, amb la col·laboració de les forces de segu-
retat de l’Estat mentre el Cos dels Mossos d’Esquadra 
no sigui l’únic cos que juntament amb les policies lo-
cals integrin el sistema de seguretat pública a Cata-
lunya, per garantir l’eficàcia i seguretat dels disposi-
tius policials i per millorar la coordinació operativa, 
la transferència d’informació i la col·laboració entre 
cossos policials.»

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 5

«5. Promoure la celebració de Juntes de Seguretat Lo-
cals per reforçar el sistema de policia comunitària a 
Catalunya.»

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16986)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·l-
ació al Govern sobre la inseguretat ciutadana (tram. 
302-00041/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

«1. Negociar amb el Govern d’Espanya, si s’escau en 
el si del Consell de Política de Seguretat, l’augment de 
l’actual plantilla del Cos de Mossos d’Esquadra, per 
tal de poder completar la plantilla de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra com a policia inte-
gral finalitzant així el model de substitució acordat a la 
junta de seguretat de l’octubre de l’any 1994.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. Negociar amb el govern de l’Estat perquè es do-
nin més accés a determinades bases de caire policial 
d’abast internacional al cos de Mossos d’Esquadra, 
donat que els Mossos d’Esquadra estan desplegats ar-
reu del país.

Amb l’objectiu de millorar les pautes d’interacció i co-
ordinació inter-policial del cos de Mossos d’Esquadra 
amb altres cossos i organismes, tant estatals com in-
ternacionals. Així com els protocols i circuits sobre les 
formes de sistematitzar, organitzar i difondre la infor-
mació i altres eines de coneixement d’utilitat en la tas-
ca policial.

El sistema de policia de Catalunya ha de preparar-se, 
doncs, per incrementar la centralitat del cos de Mossos 
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d’Esquadra en qualsevulla manifestació d’inseguretat 
a Catalunya, esdevenir alhora la policia de referència 
i per a integrar-se plenament en els sistemes internaci-
onals de coordinació policial.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. Si totes aquestes negociacions amb l’Estat arri-
ben a materialitzar-se de manera positiva en principis 
d’acord, convocar la Junta de seguretat de Catalunya 
prevista a l’article 164.4 de l’Estatut perquè aquesta 
els pugui elevar a acords definitius.»

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 16987)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la inseguretat ciutadana (tram. 302-
00041/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 1

«1. Negociar amb el Govern d’Espanya, si escau en el 
si del Consell de Política de Seguretat, l’augment de 
l’actual plantilla del Cos de Mossos d’Esquadra, dins 
de les disponibilitats pressupostàries, per tal de poder 
arribar als 19.000 agents a l’estiu del 2016.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 4

«4. Establir un sistema permanent de coordinació en-
tre la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i 
la resta de cossos i forces de seguretat de l’Estat que 
actuen a Catalunya, per garantir l’eficàcia i [...].»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 6

«6. Incloure en els Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per l’any 2013 la dotació pressupostària 
necessària per facilitar armilles antibales lleugeres 
i guants antitall als agents que necessitin per raó del 
servei. D’acord amb la Resolució 45/X del Parlament 
de Catalunya la seva adquisició i lliurament s’ha de fer 
abans de finalitzar l’any 2013.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 7

«7. Incorporar en els Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per l’any 2013 la dotació pressupostària ne-
cessària per incrementar el nombre de vehicles desti-
nats al Cos dels Mossos d’Esquadra, especialment a 
Trànsit i a les Regions Policials.»

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
d’una diputada
Tram. 234-00015/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, 22.05.2013, DSPC-P 17

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de 
maig de 2013, ha estudiat el dictamen de la Comissió 
de l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 
del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades 
manifestades per la diputada Marta Pascal i Capdevila 
relatives a les activitats professionals, laborals o em-
presarials que exerceix i als càrrecs públics que ocupa, 
d’acord amb l’article 16.1.b del Reglament, el Ple del 
Parlament estableix la situació de compatibilitat de la 
diputada Marta Pascal i Capdevila.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

Declaració del Parlament de Catalunya amb 
motiu del dia internacional contra l’homofò-
bia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 401-00005/10

Lectura en el Ple
Sessió núm. 11, 22.05.2013, DSPC-P 17

El 17 de maig, dia internacional contra l’homofòbia, 
la lesbofòbia i la transfòbia, les institucions, les enti-
tats cíviques i els homes i les dones d’arreu del món 
commemoren la data en què, el 1990, l’Organització 
Mundial de la Salut va eliminar l’homosexualitat de la 
llista de trastorns sexuals.

El Parlament de Catalunya s’adhereix a aquesta jorna-
da i expressa, un cop més, la necessitat de continuar 
treballant contra tota mena de discriminacions, espe-
cialment per raó d’orientació afectiva i sexual, i la ne-
cessitat i la voluntat de continuar avançant en la con-
solidació de la defensa i el respecte dels drets de les 
persones.

En aquest sentit, els representants del poble de Catalu-
nya, des de les administracions públiques, al costat de 
les persones i les entitats cíviques, tenen la responsa-
bilitat de recordar i reivindicar el camí recorregut –en 
el qual Catalunya és un referent capdavanter en l’àmbit 
internacional– i, també, el camí que cal recórrer enca-
ra per a afrontar tantes situacions de desconeixement, 
de discriminació i de violència contra les lesbianes, els 
gais, els transexuals i els bisexuals (LGTB).

Per això, hom espera poder dotar Catalunya, en un fu-
tur ben pròxim, d’un marc legal que reforci els drets 
del col·lectiu LGTB i que permeti afrontar les manifes-
tacions i situacions de discriminació que pateix.

Catalunya demostrarà així, una vegada més i malgrat 
les grans dificultats del context de crisi, que és un país 
obert, plural, avançat i compromès amb el reconeixe-
ment i el respecte a les persones LGTB.

Nous països es van incorporant progressivament a 
aquest camí. Alguns ho han fet ben recentment (Uru-
guai i França), d’altres són en vies de fer-ho (Nova Ze-
landa), amb la força política i moral dels països social-
ment cohesionats.

El Parlament de Catalunya afirma que el reconeixe-
ment de les persones LGTB va lligat amb els concep-
tes de llibertat i de democràcia, i és també un indi-
cador del grau de maduresa cívica i democràtica d’un 
país i del grau de qualitat humana dels seus ciutadans.

Catalunya vol preservar i ampliar aquests valors, espe-
cialment davant els reptes de futur que té com a país, 
en un món cada cop més obert, més proper i més plu-
ral, en el qual tothom participa activament.

Per això, en aquesta diada internacional contra l’ho-
mofòbia, el Parlament fa una crida a la consciència i 
als valors humans de les persones de Catalunya i d’ar-
reu del món per a continuar avançant en la llibertat i 
la igualtat de les persones –contra tot rebuig, prejudi-
ci, hostilitat o discriminació–, valors que, com els de 
llibertat, respecte i solidaritat, encarna la jornada que 
avui es commemora.

Parlament de Catalunya, 22 de maig de 2013
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4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

Composició de la Comissió d’Estudi de la 
Seguretat Viària
Tram. 406-00001/10

Substitució de diputats
Reg. 16338 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que disposa el Reglament de la Cambra, i donada 
la baixa per maternitat de la diputada Alícia Alegret 
Martí, designa membre de la Comissió d’Estudi de la 
Seguretat Viària al diputat Pere Calbó i Roca mentre 
la diputada titular continuï de baixa.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

4.48. INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Composició de l’Intergrup de Suport a la Bi-
cicleta
Tram. 413-00002/10

Designació de membres
Reg. 16176 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 62 
del Reglament del Parlament, comunica que la repre-
sentant del Grup Parlamentari Socialista a l’Intergrup 
de Suport a la Bicicleta és la diputada Núria Ventura 
Brusca.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Lli-
bertat al Sàhara
Tram. 413-00003/10

Designació de membres
Reg. 16023; 16124 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 21.05.2013

Reg. 16023

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
62 del Reglament del Parlament, comunica que el re-
presentant del Grup Parlamentari de Ciutadans a l’In-
tergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara és el diputat 
José María Espejo-Saavedra Conesa.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Reg. 16124

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que el diputat Rafael Luna i Vivas ha estat designat 
membre l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre l’Informe sobre l’estat dels serveis soci-
als a Catalunya
Tram. 354-00068/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Rafael López i Rueda, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 13697).
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Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració, 21.05.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre els criteris per a l’aplicació de la Llei de 
l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, i 
sobre la situació de la llei de promoció de 
l’autonomia personal
Tram. 354-00070/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Eva Granados Galiano, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 14427).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració, 21.05.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans amb el con-
seller de Justícia sobre l’informe del Comitè 
Europeu per a la Prevenció de la Tortura i de 
les Penes o Tractes Inhumans o Degradants 
redactat arran d’una visita a Espanya al juny 
del 2012
Tram. 354-00071/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Sergio Santamaría San-
tigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 14721).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans, 22.05.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb 
la consellera de Benestar Social i Família 
sobre la situació dels centres residencials 
d’acció educativa
Tram. 354-00073/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 16007).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració, 21.05.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre els acords 
de la trobada del 15 de maig de 2013 en el 
marc de l’Acord estratègic 2013-2015
Tram. 354-00075/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 16248).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 22.05.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre els acords de 
la trobada del 15 de maig de 2013 en el marc 
de l’Acord estratègic 2013-2015
Tram. 354-00076/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 16248).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 22.05.2013.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de Joaquim 
Brugué, catedràtic de ciències polítiques de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de fe-
brer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00039/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.
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Proposta de compareixença de Fernando 
Pindado, ex-subdirector general de Partici-
pació Ciutadana, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 352-00040/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’empresa Syctel amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de 
la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00041/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma Prou amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00042/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la comissió promotora de la iniciati-
va legislativa popular per a la prohibició dels 
conreus transgènics amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 14 de 
la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciati-
va legislativa popular
Tram. 352-00043/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la comissió promotora de la inicia-
tiva legislativa popular de la renda garanti-
da de ciutadania amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 352-00044/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la comissió promotora de la inici-
ativa legislativa popular de la llei electoral 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 352-00045/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 
de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00046/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Reniu i Vilamala, professor de ciència polí-
tica i de l’Administració de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 352-00047/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Proposta de compareixença d’Enric Fossas 
Espadaler, catedràtic de dret constitucional 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 
de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00048/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Proposta de compareixença d’Enoch Albertí 
Rovira, catedràtic de dret constitucional de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00049/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Proposta de compareixença de Jordi Sauret 
Pont, llicenciat en ciències de la informació 
i doctor en sociologia, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 14 
de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la inici-
ativa legislativa popular
Tram. 352-00050/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Proposta de compareixença de Miquel Àn-
gel Cabellos Espiérrez, professor titular de 
dret constitucional de la Universitat de Gi-
rona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, 
del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa 
popular
Tram. 352-00051/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.
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Proposta de compareixença de Joan Rodrí-
guez, professor de ciència política de la Uni-
versitat de València, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 14 de 
la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciati-
va legislativa popular
Tram. 352-00052/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Proposta de compareixença de Xavier Ar-
bós i Marín, catedràtic de dret constitucio-
nal de la Universitat de Girona, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de 
la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00053/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Proposta de compareixença de Joaquim 
Brugué i Torruella, catedràtic de ciència po-
lítica i de l’Administració de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00054/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Proposta de compareixença de Joan Bote-
lla Corral, catedràtic de ciència política de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de fe-
brer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00055/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Proposta de compareixença de Fernando 
Pindado, ex-subdirector general de Foment 
de la Participació Ciutadana, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de 
la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00056/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Proposta de compareixença de José Manuel 
Pérez Tornero, director i catedràtic del De-
partament de Periodisme de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00057/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.
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Proposta de compareixença de Carme Valls, 
proponent de la iniciativa legislativa popular 
de la Llei electoral de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de 
la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00058/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Proposta de compareixença d’Òscar Rebo-
llo, professor de sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00059/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Proposta de compareixença de Víctor Cu-
esta López, professor de dret constitucional 
de la Universitat de Las Palmas de Gran Ca-
naria, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, 
del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa 
popular
Tram. 352-00060/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Proposta de compareixença de Vicky Bo-
laños, cofundadora del projecte “Qué hacen 
los diputados”, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 352-00061/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Vida Independiente amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00062/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 14426).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Ecom amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00063/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 14426).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’ONCE amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat
Tram. 352-00064/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 14426).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Dincat amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat
Tram. 352-00065/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 14426).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Persones Sordes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00066/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 14426).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana per a la Pro-
moció de les Persones Sordes (Accaps) amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00067/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 14426).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana per a la Inte-
gració del Cec amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00068/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 14426).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Cecs i Dis-
minuïts Visuals amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat
Tram. 352-00069/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 14426).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00070/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16122).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya
Tram. 352-00071/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16122).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Dincat amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00072/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16122).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació Ecom amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00073/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16122).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Persones Sordes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00074/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16122).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació ONCE amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00075/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16122).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Associacions Cata-
lanes de Pares i Persones Sordes (Acapps) 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00076/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16122).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Minusvàlids Físics 
Associats (Mifas) amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat
Tram. 352-00077/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16122).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació AICE amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00078/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16122).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Concemfe amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00079/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16122).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00080/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16122).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana pro Persones 
amb Sordceguesa (Apsocecat) amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00081/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16122).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana per a la Inte-
gració del Cec amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00082/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16122).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Discapacitat Visual Ca-
talunya: B1+B2+B3 amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00083/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16122).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00084/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16122).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00085/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16122).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Enginyers Industrials 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00086/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16122).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi Oficial de Treball Social 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00087/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16122).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00088/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16122).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Empresarial Catalana 
d’Autotransport de Viatgers amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00089/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16122).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi d’Empresaris de Cinemes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00090/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16122).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença de Xavier Grau 
Sabaté, delegat territorial de l’ONCE a Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00091/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
16187).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença de Salvador 
Castañer Sacrest, cap del Servei per a Afi-
liats de l’ONCE a Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00092/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
16187).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’Andrés Rueda 
Sánchez, president de l’Associació Catalana 
de Directors de Centres i Serveis d’Atenció a 
la Dependència Gerontològica, amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00093/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
16187).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00094/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
16187).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Gremi d’Empresaris de Cinema 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00095/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
16187).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença de Patrícia Car-
mona Hidalgo, presidenta de l’Associació de 
Persones amb Lesió Medul·lar i Grans Dis-
capacitats Físiques de Catalunya (Aspaym), 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00096/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
16187).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.
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Proposta de compareixença de Vicente Bo-
tella García del Cid, president de la Unió de 
Petites i Mitjanes Residències a Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00097/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
16187).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Recursos 
Assistencials amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00098/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
16187).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’Enric Rovira-
Beleta Cuyás, arquitecte i professor d’ar-
quitectura de la Universitat Internacional 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00099/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 16335).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença de Jordi 
Guasch i Asmerats, enginyer industrial, in-
terventor de la Junta de Govern del Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya i mem-
bre de la Comissió d’Acció Professional, 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00100/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 16335).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença de Raimon Ja-
né i Campos, enginyer industrial, director 
de recerca de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, president de la Federació d’As-
sociacions Catalanes de Pares i Persones 
Sordes i tresorer del Comitè Català de Re-
presentants de Persones amb Discapacitat, 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00101/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 16335).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’Antoni Gui-
llén, president d’ECOM, amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00102/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.
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Proposta de compareixença de Josep M. 
Ramírez, de la Fundació Guttmann, amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00103/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Paraplègics i Grans 
Minusvàlids de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00104/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’Enric Botí, 
en representació de l’ONCE, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00105/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’Antoni Mar-
tínez, de la Federació de Persones Sordes 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00106/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Associacions d’Im-
plantats Coclears amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat
Tram. 352-00107/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença de Ricard 
López, de l’Associació Catalana pro Perso-
nes amb Sordceguesa, amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00108/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença de Manel Martí, 
representant de l’Associació de Discapaci-
tats Visuals, amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00109/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana per a la Inte-
gració del Cec amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00110/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.
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Proposta de compareixença de Carme López, 
representant de Discapacitat Intel·lectual de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00111/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença de represen-
tants del Gremi d’Empresaris del Cinema 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00112/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00113/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelo-
na amb relació al Projecte de llei d’accessi-
bilitat
Tram. 352-00114/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Hostaleria de les Co-
marques de Girona amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00115/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Confederació de Comerç de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00116/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Museòlegs de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00117/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’acces-
sibilitat
Tram. 352-00118/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.
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Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00119/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’ONCE amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat
Tram. 352-00120/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Discapacitat Intel·lectual de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’acces-
sibilitat
Tram. 352-00121/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Ecom amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00122/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Persones Sordes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00123/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Associacions Cata-
lanes de Pares i Persones Sordes (Acapps) 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00124/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Salut Mental Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00125/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Comitè Català de Representants de 
Persones amb Discapacitat amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00126/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació Espanyola de Per-
sones amb Discapacitat Física i Orgànica 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00127/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana pro Persones 
amb Sordceguesa (Apsocecat) amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00128/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00129/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’acces-
sibilitat
Tram. 352-00130/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00131/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00132/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Gremi d’Empresaris de Cinema 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00133/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Empreses de Teatre 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00134/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00135/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00136/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00137/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Adif amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00138/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00139/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació Design for All amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00140/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’Enric Rovira-
Beleta, arquitecte especialista en accessibi-
litat, amb relació al Projecte de llei d’acces-
sibilitat
Tram. 352-00141/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença de Xavier Gar-
cia-Milà Lloveras, arquitecte especialista en 
accessibilitat, amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00142/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.
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Proposta de compareixença de Daniel 
Guasch Murillo, director acadèmic de la cà-
tedra d’accessibilitat, arquitectura, disseny i 
tecnologia per a tothom de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00143/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Centre Nacional de Tecnologies de 
l’Accessibilitat amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00144/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat de Barcelona amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00145/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Proposta de compareixença del president 
de l’Autoritat Catalana de la Competència 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris 
comercials i determinades activitats de pro-
moció
Tram. 352-00146/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16616).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Proposta de compareixença de Roberto 
Guirado Martínez, delegat a Catalunya de 
l’Associació Nacional de Grans Empreses 
Distribuïdores i membre del Consell Ciutat i 
Comerç de Barcelona amb relació a la Pro-
posició de llei d’horaris comercials i deter-
minades activitats de promoció
Tram. 352-00147/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16616).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Proposta de compareixença de Carme Biga-
tà Viscasillas, directora de relacions institu-
cionals de Value Retail Espanya, amb relació 
a la Proposició de llei d’horaris comercials i 
determinades activitats de promoció
Tram. 352-00148/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16616).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Proposta de compareixença de Josep Mo-
rell i Miró, president de la Unió de Polígons 
Industrials de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció
Tram. 352-00149/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16616).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.
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Proposta de compareixença del director ge-
neral de Comerç amb relació a la Proposició 
de llei d’horaris comercials i determinades 
activitats de promoció
Tram. 352-00150/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Proposta de compareixença de Sara Mo-
reno Colom, professora de sociologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i exper-
ta en usos del temps, amb relació a la Pro-
posició de llei d’horaris comercials i deter-
minades activitats de promoció
Tram. 352-00151/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’alcaldia d’Altafulla (Tarragonès) 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris 
comercials i determinades activitats de pro-
moció
Tram. 352-00152/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’alcaldia de Castelldefels (Baix 
Llobregat) amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activi-
tats de promoció
Tram. 352-00153/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’alcaldia de la Roca del Vallès (Va-
llès Oriental) amb relació a la Proposició de 
llei d’horaris comercials i determinades acti-
vitats de promoció
Tram. 352-00154/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió de Polítiques per a 
la Igualtat de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activi-
tats de promoció
Tram. 352-00155/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Comissió de Comerç i Turisme de 
la Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei d’horaris co-
mercials i determinades activitats de promo-
ció
Tram. 352-00156/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Comissió Dona i Igualtat de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris 
comercials i determinades activitats de pro-
moció
Tram. 352-00157/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Comissió de Comerç i Turisme de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comar-
ques amb relació a la Proposició de llei d’ho-
raris comercials i determinades activitats de 
promoció
Tram. 352-00158/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Regidoria de Comerç, Consum i 
Mercats de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei d’horaris comercials i deter-
minades activitats de promoció
Tram. 352-00159/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei d’horaris comercials i deter-
minades activitats de promoció
Tram. 352-00160/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’àrea de comerç de la Diputació de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activi-
tats de promoció
Tram. 352-00161/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Fascicle tercer
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Proposta de compareixença de Fernando 
José Huertas Colomina, director de la Bu-
siness School de la Fundació Universitària 
Eserp, amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activi-
tats de promoció
Tram. 352-00162/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16626).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Agrupació de Botiguers de Catalu-
nya amb relació a la Proposició de llei d’ho-
raris comercials i determinades activitats de 
promoció
Tram. 352-00163/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Oriol Amorós i 
March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Alícia Romero Llano, del Grup Par-
lamentari Socialista, José Antonio Coto Roquet, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 16769).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Nacional de Centrals 
de Compra i Serveis (Anceco) amb relació 
a la Proposició de llei d’horaris comercials i 
determinades activitats de promoció
Tram. 352-00164/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Oriol Amorós i 
March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Alícia Romero Llano, del Grup Par-
lamentari Socialista, José Antonio Coto Roquet, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-

va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 16769).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació de Comerç de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activi-
tats de promoció
Tram. 352-00165/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Oriol Amorós i 
March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Alícia Romero Llano, del Grup Par-
lamentari Socialista, José Antonio Coto Roquet, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 16769).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Gremis amb relació a la 
Proposició de llei d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció
Tram. 352-00166/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Oriol Amorós i 
March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Alícia Romero Llano, del Grup Par-
lamentari Socialista, José Antonio Coto Roquet, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 16769).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Cat-Dis amb relació a la Proposició 
de llei d’horaris comercials i determinades 
activitats de promoció
Tram. 352-00167/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Oriol Amorós i 
March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Alícia Romero Llano, del Grup Par-
lamentari Socialista, José Antonio Coto Roquet, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 16769).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació a 
la Proposició de llei d’horaris comercials i 
determinades activitats de promoció
Tram. 352-00168/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Oriol Amorós i 
March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Alícia Romero Llano, del Grup Par-
lamentari Socialista, José Antonio Coto Roquet, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 16769).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cecot amb relació a la Proposició 
de llei d’horaris comercials i determinades 
activitats de promoció
Tram. 352-00169/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Oriol Amorós i 
March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Alícia Romero Llano, del Grup Par-
lamentari Socialista, José Antonio Coto Roquet, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 16769).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell d’Empreses Distribuïdores 
d’Alimentació de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció
Tram. 352-00170/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Oriol Amorós i 
March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Alícia Romero Llano, del Grup Par-
lamentari Socialista, José Antonio Coto Roquet, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 16769).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comertia amb relació a la Proposi-
ció de llei d’horaris comercials i determina-
des activitats de promoció
Tram. 352-00171/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Oriol Amorós i 
March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Alícia Romero Llano, del Grup Par-
lamentari Socialista, José Antonio Coto Roquet, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 16769).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Barcelona Comerç 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris 
comercials i determinades activitats de pro-
moció
Tram. 352-00172/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Oriol Amorós i 
March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Alícia Romero Llano, del Grup Par-
lamentari Socialista, José Antonio Coto Roquet, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 16769).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Comerç Ciutadà 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris 
comercials i determinades activitats de pro-
moció
Tram. 352-00173/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Oriol Amorós i 
March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Alícia Romero Llano, del Grup Par-
lamentari Socialista, José Antonio Coto Roquet, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 16769).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec Comerç amb relació a la Pro-
posició de llei d’horaris comercials i deter-
minades activitats de promoció
Tram. 352-00174/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Oriol Amorós i 
March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Alícia Romero Llano, del Grup Par-
lamentari Socialista, José Antonio Coto Roquet, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 16769).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris 
comercials i determinades activitats de pro-
moció
Tram. 352-00175/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Oriol Amorós i 
March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Alícia Romero Llano, del Grup Par-
lamentari Socialista, José Antonio Coto Roquet, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 16769).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Proposta de compareixença de Marçal Tar-
ragó, economista, consultor i expert en co-
merç, amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activi-
tats de promoció
Tram. 352-00176/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16938).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Proposta de compareixença de Francisco 
Pérez, llicenciat en dret i ciències polítiques 
i expert en polítiques de comerç urbà, amb 
relació a la Proposició de llei d’horaris co-
mercials i determinades activitats de promo-
ció
Tram. 352-00177/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16938).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Sol·licitud de compareixença de Juan Jo-
sé Cortés, secretari general de l’Agrupació 
d’Entitats Municipals Descentralitzades de 
Catalunya, davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè exposi les seves propos-
tes al document de bases per a elaborar un 
avantprojecte de llei de governs locals
Tram. 356-00148/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Sol·licitud de compareixença de Josep Puig 
Belman, president de l’Agrupació d’Entitats 
Municipals Descentralitzades de Catalunya, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè exposi les seves propostes al docu-
ment de bases per a elaborar un avantpro-
jecte de llei de governs locals
Tram. 356-00149/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Sol·licitud de compareixença de Carles Viver 
i Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis 
Autonòmics, davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè presenti el document “In-
forme sobre els procediments legals a tra-
vés dels quals els ciutadans i les ciutadanes 
de Catalunya poden ser consultats sobre llur 
futur polític col·lectiu”
Tram. 356-00150/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.
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Sol·licitud de compareixença d’Ignacio Cosi-
dó Gutiérrez, director general de la Policia 
espanyola, davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre els casos 
d’espionatge polític
Tram. 356-00151/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Sol·licitud de compareixença de Jorge Fer-
nández Díaz, ministre d’Interior, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè infor-
mi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00152/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè presen-
ti la memòria d’aquest ens corresponent al 
2012
Tram. 356-00190/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana d’Univer-
sitats Públiques davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats perquè informi sobre 
la situació de les universitats públiques, les 
reformes necessàries, els informes dels ex-
perts de la Comissió de Governança del Sis-
tema Universitari i l’informe encarregat pel 
Ministre d’Educació
Tram. 356-00193/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 7, tinguda el 16.05.2013, DSPC-C 106.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Agència Catalana de Notícies davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè infor-
mi sobre els canvis en la plantilla d’aquesta 
agència
Tram. 356-00195/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè faci ba-
lanç de la seva gestió
Tram. 356-00196/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.
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Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Serveis Penitenciaris davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans perquè 
informi sobre la situació del Centre Peniten-
ciari de Figueres i de la presó Model
Tram. 356-00197/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans (reg. 14210).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 22.05.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Serveis Penitenciaris davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans perquè 
presenti l’informe del Comitè Europeu per a 
la Prevenció de la Tortura i de les Penes o 
Tractes Inhumans o Degradants redactat ar-
ran d’una visita a Espanya al juny del 2012
Tram. 356-00199/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 14722).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 22.05.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Serveis Penitenciaris davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans perquè 
informi sobre la seguretat dels centres peni-
tenciaris i les fugues d’interns
Tram. 356-00200/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 14723).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 22.05.2013.

Sol·licitud de compareixença de Pedro L. 
Yúfera, degà del Col·legi d’Advocats de Bar-
celona, davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans perquè informi sobre la situa-
ció de l’assistència jurídica gratuïta i del torn 
d’ofici
Tram. 356-00202/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans (reg. 14743).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 22.05.2013.

Sol·licitud de compareixença de Toni Vilà, 
membre del comitè d’experts col·laboradors 
en la redacció del document de bases de 
l’Avantprojecte de llei de l’autonomia perso-
nal, davant la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració perquè informi sobre l’estat 
d’aquest document de bases
Tram. 356-00205/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 15457).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 21.05.2013.

Sol·licitud de compareixença de Manel Pre-
tel, representant de l’entitat Retecork, da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per-
què expliqui les conclusions de l’informe 
“Avaluació econòmica de les externalitats 
positives dels boscos surers catalans”
Tram. 356-00213/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16019).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.
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Sol·licitud de compareixença de Guillem Ge-
nover, representant de l’Institut Català del 
Suro, davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè expliqui les conclusions de 
l’informe “Avaluació econòmica de les ex-
ternalitats positives dels boscos surers ca-
talans”
Tram. 356-00214/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16019).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Sa-
llent, director de Televisió de Catalunya, da-
vant la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals perquè informi sobre l’emissió del do-
cumental “Hola, Europa!”
Tram. 356-00215/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
16029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, 17.05.2013.

Sol·licitud de compareixença del secreta-
ri general de l’Esport davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè expliqui els cri-
teris per a atorgar subvencions a les fede-
racions i l’endeutament amb les entitats es-
portives
Tram. 356-00216/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16247).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 16.05.2013.

Sol·licitud de compareixença de Joan Car-
les Gallego, secretari general de Comissi-
ons Obreres, davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè expliqui els acords de la 
trobada del 15 de maig de 2013 en el marc 
de l’Acord estratègic 2013-2015
Tram. 356-00217/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16249).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria 
Álvarez, secretari general de la Unió General 
de Treballadors, davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè expliqui els acords 
de la trobada del 15 de maig de 2013 en el 
marc de l’Acord estratègic 2013-2015
Tram. 356-00218/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16249).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Sol·licitud de compareixença de Josep Gon-
zález, president de Pimec, davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui 
els acords de la trobada del 15 de maig de 
2013 en el marc de l’Acord estratègic 2013-
2015
Tram. 356-00219/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16249).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’Eusebi Cima, 
president de Fepime, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els 
acords de la trobada del 15 de maig de 2013 
en el marc de l’Acord estratègic 2013-2015
Tram. 356-00220/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16249).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

Sol·licitud de compareixença de Joaquim 
Gay de Montellà, president de Foment del 
Treball, davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè expliqui els acords de la 
trobada del 15 de maig de 2013 en el marc 
de l’Acord estratègic 2013-2015
Tram. 356-00221/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16249).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 22.05.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral sobre els criteris i l’estat dels serveis als 
parcs i espais naturals
Tram. 355-00043/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 3, tinguda el 
15.05.2013, DSPC-C 101.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Joaquim Brugué, cate-
dràtic de ciències polítiques de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00015/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Compareixença de Fernando Pindado, ex-
subdirector general de Participació Ciuta-
dana, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, 
del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa 
popular
Tram. 353-00016/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Compareixença d’una representació de 
l’empresa Syctel amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 353-00017/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.
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Compareixença d’una representació de la 
Plataforma Prou amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 353-00018/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Compareixença d’una representació de la 
comissió promotora de la iniciativa legisla-
tiva popular per a la prohibició dels conreus 
transgènics amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 353-00019/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Compareixença d’una representació de la 
comissió promotora de la iniciativa legisla-
tiva popular de la renda garantida de ciuta-
dania amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, 
del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa 
popular
Tram. 353-00020/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Compareixença d’una representació de la 
comissió promotora de la iniciativa legisla-
tiva popular de la llei electoral de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 
de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00021/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Advocats de Barcelona amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de 
la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00022/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Compareixença de Josep Maria Reniu i Vila-
mala, professor de ciència política i de l’Ad-
ministració de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 
de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00023/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.
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Compareixença d’Enric Fossas Espadaler, 
catedràtic de dret constitucional de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, 
de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00024/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Compareixença d’Enoch Albertí Rovira, ca-
tedràtic de dret constitucional de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 14 de la 
Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa 
legislativa popular
Tram. 353-00025/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Compareixença de Jordi Sauret Pont, llicen-
ciat en ciències de la informació i doctor en 
sociologia, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 353-00026/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Compareixença de Miquel Àngel Cabellos 
Espiérrez, professor titular de dret constitu-
cional de la Universitat de Girona, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, 
de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00027/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Compareixença de Joan Rodríguez, pro-
fessor de ciència política de la Universitat 
de València, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 353-00028/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Compareixença de Xavier Arbós i Marín, ca-
tedràtic de dret constitucional de la Univer-
sitat de Girona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 353-00029/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.
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Compareixença de Joan Botella Corral, ca-
tedràtic de ciència política de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00030/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Compareixença de José Manuel Pérez Tor-
nero, director i catedràtic del Departament 
de Periodisme de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 353-00031/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Compareixença de Carme Valls, proponent 
de la iniciativa legislativa popular de la Llei 
electoral de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 14 
de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la inici-
ativa legislativa popular
Tram. 353-00032/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Compareixença d’Òscar Rebollo, professor 
de sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 353-00033/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Compareixença de Víctor Cuesta López, 
professor de dret constitucional de la Uni-
versitat de Las Palmas de Gran Canaria, 
amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 
de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00034/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Compareixença de Vicky Bolaños, cofun-
dadora del projecte “Qué hacen los diputa-
dos”, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, 
del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa 
popular
Tram. 353-00035/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.
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Compareixença del portaveu de la Platafor-
ma “Prou morts a la C-55” i del president 
de la Federació d’Associacions de Veïns de 
Manresa davant la Comissió d’Interior per-
què informin sobre les possibles solucions a 
l’alta accidentalitat a la carretera C-55
Tram. 357-00041/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 16.05.2013, DSPC-C 105.

Compareixença de Juan José Cortés, secre-
tari general de l’Agrupació d’Entitats Munici-
pals Descentralitzades de Catalunya, davant 
la Comissió d’Afers Institucionals per a ex-
posar les seves propostes al document de 
bases per a elaborar un avantprojecte de llei 
de governs locals
Tram. 357-00140/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Compareixença de Josep Puig Belman, pre-
sident de l’Agrupació d’Entitats Municipals 
Descentralitzades de Catalunya, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals per a expo-
sar les seves propostes al document de ba-
ses per a elaborar un avantprojecte de llei 
de governs locals
Tram. 357-00141/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, 
director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per 
a presentar el document “Informe sobre els 
procediments legals a través dels quals els 
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya po-
den ser consultats sobre llur futur polític col-
lectiu”
Tram. 357-00142/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Compareixença d’Ignacio Cosidó Gutiérrez, 
director general de la Policia espanyola, da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals per-
què informi sobre els casos d’espionatge 
polític
Tram. 357-00143/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Compareixença de Jorge Fernández Díaz, 
ministre d’Interior, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
els casos d’espionatge polític
Tram. 357-00144/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.
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Compareixença del director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè presenti la me-
mòria d’aquest ens corresponent al 2012
Tram. 357-00145/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Compareixença del director de l’Agència 
Catalana de Notícies davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
els canvis en la plantilla d’aquesta agència
Tram. 357-00146/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Compareixença del director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè faci balanç de 
la seva gestió
Tram. 357-00147/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 98.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana d’Universitats Públiques 
davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats per a informar sobre la situació de 
les universitats públiques, les reformes ne-
cessàries, els informes dels experts de la 
Comissió de Governança del Sistema Uni-
versitari i l’informe encarregat pel ministre 
d’Educació
Tram. 357-00148/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió 
núm. 7, tinguda el 16.05.2013, DSPC-C 106.

Compareixença del conseller d’Interior da-
vant la Comissió d’Estudi dels Models de 
Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Materi-
al Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00149/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Or-
dre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esde-
veniments de Masses en la sessió núm. 2, tinguda el 
16.05.2013, DSPC-C 104.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural a la vicepresidenta del Govern
Tram. 330-00016/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 17519 / Coneixement: 24.05.2013

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el dia 23 
de maig de 2013, s’encarregarà del despatx del seu De-
partament la vicepresidenta del Govern i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals.

Cordialment,

Barcelona, 17 de maig de 2013

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 165/2013, de 17 de maig, d’en-
càrrec del despatx del conseller d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la vicepre-
sidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals el 
dia 23 de maig de 2013, és publicat al DOGC 6381, de 
23 de maig de 2013.
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4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
febrer del 2013
Tram. 337-00011/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 16305 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 21.05.2013

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes 
de febrer de 2013 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Atentament,

Barcelona, 15 de maig de 2013

Roger Loppacher i Crehuet

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat 1523/2004, in-
terposat pel Parlament contra la Llei de l’Es-
tat 57/2003, del 16 de desembre, de moder-
nització del govern local
Tram. 380-00008/07

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 14841 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal, compuesto por don Pascual Sa-
la Sánchez, Presidente, don Ramón Rodríguez Ar-
ribas, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José 
Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don 
Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de 
los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don 

Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y 
don Juan José González Rivas, ha pronunciado

En nombre del Rey

la siguiente

Sentencia

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1523-2004 
interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra la 
disposición final primera de la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del go-
bierno local, en la medida en que declara básicos los 
artículos 4.3, párrafo segundo y por conexión 4.2, úl-
timo inciso; 13.3; 20.1 d); 36.1 c), 73.3 y por conexión 
20.1 c) y 122.3; 85 bis.1 y 2; 123.1 c); 126.4; 128; 129.2, 
inciso primero; 130.1 B); 131 y 132; contra el artícu-
lo 126.2, párrafo segundo, inciso primero, y 126.5, 
primer inciso, todos ellos de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de régimen local en la 
redacción dada a la misma por el artículo primero de 
la 57/2003, de 16 de diciembre. Ha formulado alegaci-
ones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente la Ma-
gistrada doña Encarnación Roca Trías, quien expresa 
el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 10 
de marzo de 2004, el Letrado del Parlamento de Ca-
taluña, en la representación que ostenta, interpuso re-
curso de inconstitucionalidad contra la disposición fi-
nal primera de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
medidas para la modernización del gobierno local, en 
la medida en que declara básicos los artículos 4.3, pár-
rafo segundo y por conexión 4.2 último inciso; 13.3; 
20.1 d); 36.1 c), 73.3 y por conexión 20.1 c) y 122.3; 
85 bis 1 y 2; 123.1 c); 126.4; 128; 129.2 inciso primero; 
130.1 B); 131 y 132; contra el artículo 126.2, párrafo 
segundo, inciso primero, y 126.5 primer inciso, todos 
ellos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local (en adelante LBRL), en la re-
dacción dada a la misma por el artículo primero de la 
Ley 57/2003.

Comienza la demanda exponiendo de forma general 
los dos parámetros a partir de los cuales debe anali-
zarse la constitucionalidad de los preceptos impugna-
dos. En concreto, se refiere a la garantía constitucional 
de la autonomía local y a los títulos competenciales 
que asisten al Estado y a la Comunidad Autónoma en 
la materia. En cuanto al primero, el Letrado del Parla-
mento subraya la importancia de la organización ter-
ritorial y del elemento organizativo como elemento 
constitutivo de la autonomía de Cataluña y expone las 
líneas maestras de la doctrina constitucional sobre la 
garantía institucional de la autonomía local, conforme 
a lo señalado por el Consejo consultivo de la Genera-
litat de Cataluña.
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Con relación al segundo aspecto reseñado, tras recor-
dar la competencia exclusiva que ostenta la Genera-
litat sobre régimen local (art. 9.8 del Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña) se refiere a la competencia del 
Estado ex art. 149.1.18 CE para establecer las bases 
del régimen jurídico de las Administraciones públicas, 
negando que la garantía constitucional de la autono-
mía local sea un título atributivo de competencias al 
Estado para regular los aspectos destinados a garan-
tizar la autonomía local. Partiendo de la competencia 
estatal para dictar la legislación básica en materia de 
régimen local, y una vez sintetizada la doctrina del 
Tribunal Constitucional en materia de legislación bási-
ca con especial alusión a la recaída en materia de régi-
men local, considera el Letrado del Parlamento que la 
configuración que hace el legislador estatal, amén de 
comportar una uniformización del régimen local en 
aspectos no básicos, resulta inconstitucional por igno-
rar la autonomía local. Expuesto lo anterior, la deman-
da pasa a desgranar los argumentos en los que basa 
la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados, 
en concreto, la disposición final primera, el art. 126.2, 
párrafo segundo, inciso primero y el art. 126.5, primer 
inciso.

La impugnación de la disposición final primera se 
fundamenta en que se han declarado básicos determi-
nados preceptos que no pueden tener tal carácter. En 
relación al primero de ellos, el art. 4.3 LBRL, consi-
dera el Letrado del Parlamento que al establecer que, 
en defecto de previsión estatutaria, corresponderán a 
las mancomunidades todas las potestades enumeradas 
en el apartado 1 del artículo 4 siempre y cuando sean 
necesarias para el cumplimiento de su finalidad y de 
acuerdo con la legislación aplicable, vulnera la autono-
mía local por establecer una norma supletoria que en-
tra en vigor automáticamente si no se especifica en los 
estatutos qué potestades asume la mancomunidad. Pe-
ro, además, vulnera las competencias autonómicas en 
materia de régimen local, ya que condiciona la asun-
ción de las potestades del apartado primero del art. 4 
a una circunstancia indeterminada que corresponde 
supervisar al Estado, invocando en su apoyo la STC 
214/1989, de 21 de diciembre, de la que deriva que el 
Estado no puede atribuir competencias a las entidades 
locales del art. 3.2 LBRL, y por esta misma razón no 
estaría habilitado para determinar el contenido míni-
mo que deben tener los Estatutos de las mancomuni-
dades de municipios. Por conexión también resulta in-
constitucional, en opinión del Letrado del Parlamento, 
el último inciso del art. 4.2.

Sobre la inconstitucionalidad invocada del art. 13.3 
LBRL, argumenta el Letrado del Parlamento, en pri-
mer lugar, que carece de congruencia dogmática y 
lógica que la administración estatal fomente una de-
terminada actuación a llevar a cabo por las adminis-
traciones locales –fomento de la fusión de munici-
pios– y que debe ser aprobada por la Generalitat de 
Cataluña, que es la titular de la competencia para la 

alteración de los términos municipales. Considera, en 
segundo lugar, que el hecho de que tanto las Comu-
nidades Autónomas como los municipios sean desti-
natarios de la actividad de fomento que consagra este 
precepto no permite desconocer una competencia ex-
clusiva de la Comunidad Autónoma. Por último, seña-
la, la competencia estatal para fijar la regulación bási-
ca de la estructura de los entes locales y los criterios 
básicos a los que deben someterse las Comunidades 
Autónomas no alcanza a la fusión de municipios, com-
petencia exclusiva de la Comunidad Autónoma.

La creación por el art. 20.1 d) LBRL de la comisión 
especial de sugerencias y reclamaciones como órgano 
necesario de los municipios de gran población reduce 
en exceso, según argumenta el Letrado del Parlamen-
to, la competencia autonómica para aprobar la norma-
tiva de desarrollo de la estructura básica de los órganos 
locales y condiciona la potestad de auto organización 
de los entes locales, que podrían optar por una amplia 
diversidad de fórmulas permitiendo, en su lugar, la fi-
gura del síndico o defensor del ciudadano como lo han 
contemplado muchas Comunidades Autónomas en sus 
legislaciones. En definitiva, el Estado debía haberse li-
mitado a garantizar que en todos los entes locales debe 
existir un procedimiento u oficina para hacer llegar las 
sugerencias y reclamaciones. Por estas mismas razo-
nes se predica también la inconstitucionalidad del ar-
tículo 132 LBRL. El artículo 36.1 c) LBRL constituye 
una innovación sustancial del régimen de las Diputa-
ciones al atribuirles la competencia para la prestación 
de servicios de carácter supramunicipal, competencia 
que tiene carácter ejecutivo y no de mera cooperación 
económica para la realización de obras y servicios 
municipales, y que se deja en manos de las Diputa-
ciones sin intervención e incluso sin consentimiento 
de los municipios afectados. Considera el Letrado del 
Parlamento que una expansión de las competencias de 
las Diputaciones en los términos señalados las sitúa 
en una posición de dominio sobre el resto de entes lo-
cales que verían reducida su autonomía por una insti-
tución configurada para darles apoyo lo cual no tiene 
cabida en la garantía institucional de la autonomía del 
ente provincial y por ello el precepto es inconstituci-
onal. A la misma conclusión se llegaría a partir de la 
competencia de Cataluña en materia de régimen lo-
cal, de la que deriva la necesaria intervención de la 
institución autonómica, cuyas formas pueden ser muy 
diversas, en la configuración del ámbito de actividad 
propia de las entidades locales, por lo que la atribu-
ción de competencias a las Diputaciones, concluye la 
demanda, comporta una limitación de la autonomía de 
Cataluña.

El artículo 73.3 LBRL crea la figura del concejal no 
adscrito siendo así que esta nueva regulación es in-
constitucional ya que establece que los derechos 
económicos y políticos de los concejales no adscritos 
se ejercerá en la forma que determine el reglamento 
orgánico de cada corporación desconociendo la ca-
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pacidad normativa de la Generalidad para regular 
los aspectos no básicos del régimen estatutario de los 
electos locales, debiéndose extender la inconstitucio-
nalidad al resto del precepto y, por conexión, a los ar-
tículos 20.1 c) y 122.3.

El artículo 85 bis LBRL contiene una nueva regula-
ción de las formas de gestión de los servicios públicos 
locales. Considera la representación letrada que la au-
tonomía local comprende la facultad de elegir la forma 
en que han de prestarse los servicios públicos, pues la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad ve-
cinal está vinculada a su razón esencial de ser, siendo 
determinante la opinión de los usuarios en la elección 
de la forma concreta de prestación de los servicios pú-
blicos, tal y como se ha recogido en la legislación ca-
talana. Por otra parte, la legislación puede establecer 
un abanico de formas directas e indirectas, pero debe 
permitir, al legislador autonómico configurar los ele-
mentos no básicos de cada una de las diversas modali-
dades. Por ello, si bien tendría cabida en el concepto de 
bases que las formas de gestión de los servicios locales 
sean las establecidas en la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de organización y funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado, y el Real Decreto legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de contratos de las Administracio-
nes públicas, el hecho de que se fijen con tanto detalle 
las especialidades relativas al ámbito local y el conte-
nido de los estatutos de los organismos autónomos y 
entidades públicas empresariales, no deja margen para 
el desarrollo legislativo autonómico. Por ambos moti-
vos deben reputarse contrarios al orden constitucional 
y estatutario de distribución de competencias y a la 
autonomía local el art. 85 bis.1, primer párrafo a par-
tir de «con las siguientes especialidades» hasta el final 
del apartado 1 y el artículo 85 bis.2 LBRL.

Continúa la demanda refiriéndose al art. 123.1 c) 
LBRL para explicar que, si bien debe considerarse 
norma básica aquella que atribuye al Pleno la apro-
bación de los reglamentos orgánicos y especifica las 
materias que deben contener, no debe serlo la fijación 
de cuántos deben ser estos reglamentos ni la obliga-
toriedad de que haya uno para cada uno de los órga-
nos respecto de los cuales se exigen. En cuanto que 
el consejo social de la ciudad y la comisión especial 
de sugerencias y reclamaciones no pueden ser órganos 
preceptivos por vulnerar la autonomía local, también 
resultaría inconstitucional que la regulación deba rea-
lizarse obligatoriamente por un reglamento específico. 
Por otra parte, aun cuando la previsión según la cual, 
el reglamento orgánico debe regular los niveles esen-
ciales de la organización municipal sin perjuicio de la 
competencia del Alcalde para determinar su número 
y establecer los niveles complementarios inferiores, 
cumpliría los requisitos materiales para ser básica, la 
enumeración de los niveles esenciales en los términos 
formulados en el inciso que se inicia con partir de «en-
tendiendo por tales» hasta «órganos similares que cul-

minan la organización administrativa» excede lo que 
debe considerarse básico.

Considera el Letrado del Parlamento que vulnera la 
autonomía local el art. 128 LBRL al imponer a los 
Ayuntamientos la creación de distritos y no estable-
cerlos como opción voluntaria, y también el art. 129.2, 
primer inciso, LBRL al regular el nombramiento y ce-
se del órgano administrativo de asistencia jurídica al 
Alcalde. Con respecto a este último, entiende que la 
atribución de la competencia a la Junta de Gobierno 
local, para su cese y nombramiento, invade a la vez la 
capacidad legislativa autonómica que debería regular 
este extremo. Finalmente, para concluir con la incons-
titucionalidad de la disposición final primera, la repre-
sentación letrada del Parlamento catalán hace referen-
cia a los artículos 130.1 B) y 131 LBRL. El primero 
de ellos realiza una regulación en exceso minuciosa 
de cuáles deben ser los órganos directivos de la admi-
nistración municipal, por lo que vulnera la potestad 
de auto organización y la competencia legislativa au-
tonómica. Las mismas razones que las manifestadas 
al analizar el artículo 123.1 c) LBRL fundamentan la 
inconstitucionalidad de los artículos 131 y 132 LBRL 
en cuanto prevén la creación obligatoria de un consejo 
social de la ciudad, y de la comisión especial de suge-
rencias y reclamaciones.

Además de la disposición final primera, el Letrado del 
Parlamento impugna el segundo párrafo del artículo 
126.2 LBRL, conforme al cual el Alcalde puede nom-
brar como miembros de la Junta de Gobierno a perso-
nas que no tengan la condición de concejal hasta un 
máximo de un tercio de sus miembros. En su opinión, 
el art. 140 CE encomienda el gobierno y la adminis-
tración de los municipios al alcalde y concejales. La 
incorporación de miembros no electos a la Junta de 
Gobierno vulneraría el artículo 140 CE, que impide 
otorgar a personas no electas la participación en la for-
mación de voluntad del órgano de gobierno municipal.

Finalmente, se impugna el primer inciso del art. 126.5 
LBRL que, al imponer la obligación de que las reuni-
ones del Pleno sean secretas, infringe el principio de-
mocrático del artículo 1.1 CE, el principio de seguri-
dad jurídica (art. 9.3 CE) y el derecho a participar en 
los asuntos públicos mediante representantes.

En razón de lo expuesto, el Letrado del Parlamento 
de Cataluña concluye solicitando que se declare la in-
constitucionalidad de la disposición final primera de 
la Ley 57/2003, por relación a los preceptos señalados 
en el encabezamiento, y de los artículos 126.2, párrafo 
segundo, inciso primero y del primer inciso del artícu-
lo 126.5 LBRL.

2. Mediante providencia de 13 de abril de 2004, el Tri-
bunal Constitucional acordó admitir a trámite el re-
curso de inconstitucionalidad promovido por el Parla-
mento de Cataluña contra los preceptos mencionados 
en el encabezamiento de esta Sentencia, dar traslado 
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de la demanda y documentos presentados, en cumpli-
miento del artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados, 
al Senado y al Gobierno al objeto de que puedan per-
sonarse y formular alegaciones y, finalmente, ordenar 
la publicación de la incoación del recurso en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

3. El 28 de abril de 2004, tuvo entrada en este Tribunal 
un escrito del Presidente del Senado en representación 
de este último por el que se persona en el procedimi-
ento y ofrece su colaboración a los efectos del artículo 
88.1 LOTC, y el día 30 del mismo mes y año, se regis-
tra en el Tribunal escrito del Presidente del Congreso, 
comunicando que el Congreso de los Diputados no se 
personará en el proceso aunque se pone a disposición 
del Tribunal a los efectos oportunos.

4. Por escrito que tuvo entrada en el Tribunal Cons-
titucional el 7 de mayo de 2004, el Abogado del Es-
tado, actuando en la representación que ostenta, pre-
senta sus alegaciones que se resumen sucintamente a 
continuación.

Comienza la Abogacía del Estado recordando los as-
pectos esenciales de la garantía constitucional y su re-
lación con el art. 149.1.18 CE (SSTC 32/1981, 84/1982, 
214/1989 y 159/2001), título competencial que permite 
al Estado establecer los elementos esenciales que ga-
ranticen un régimen jurídico unitario aplicable a todas 
las administraciones locales, con menor intensidad en 
lo que se refiere al funcionamiento y organización de 
sus órganos, y mayor en aquellas cuestiones que inci-
den más directamente en su actividad externa. No obs-
tante, la finalidad de garantizar a los administrados un 
tratamiento común ante todas las administraciones lo-
cales conlleva que las bases establecidas por el Estado 
en materia de organización y funcionamiento, puedan 
acentuarse cuando inciden sobre el propósito mencio-
nado, sin olvidar el carácter básico de la calificación 
como funciones necesarias, de las de secretaría y con-
trol y fiscalización interna de la gestión económico-
financiera y presupuestaria, la contabilidad y tesore-
ría que se reservan a funcionarios con habilitación de 
carácter nacional.

Respecto a los preceptos legales impugnados, en re-
lación a los apartados 2 y 3 del art. 4 LBRL, señala 
la Abogacía del Estado que en las Mancomunidades, 
dado su origen convencional de abajo a arriba, las po-
testades de que disfruten serán las que, en virtud de 
su autonomía, incluyan los municipios constituyentes 
en los estatutos. El Tribunal Constitucional ha decla-
rado que la supresión de la potestad de aprobación por 
los órganos autonómicos de los estatutos de las man-
comunidades es una de las fórmulas constitucional-
mente posibles pues el legislador estatal puede váli-
damente optar por ampliar el alcance de la autonomía 
municipal, sin que ello pueda considerarse un exceso 
competencial. Sobre el artículo 13.3 LBRL se remite 
el Abogado del Estado a la STC 214/1989 que declaró 

la constitucionalidad del mencionado artículo. En rela-
ción con el art. 20.1 d) LBRL las alegaciones recuer-
dan cómo el carácter básico de la regulación relativa a 
la organización se acentúa cuando afecta a las relacio-
nes de las entidades locales con los administrados, re-
quisito que concurre en el caso de la comisión especial 
de sugerencias y reclamaciones.

Continúan las alegaciones con el análisis del artículo 
36.1 c) LBRL. Se considera que el derecho a la autono-
mía local de las Diputaciones provinciales impide que 
la regulación de sus competencias sea dejada a la in-
terpretación de cada Comunidad Autónoma aunque el 
Estado deba permitir opciones diversas. No se puede 
considerar que exista una vulneración estatutaria, por-
que, el haber establecido una competencia como inte-
grante de la autonomía provincial constitucionalmente 
garantizada, no impide que cada Comunidad Autóno-
ma desarrolle su modelo de gestión provincial.

En cuanto a la regulación de los denominados conce-
jales tránsfugas contenida en el art. 73.3 LBRL, reco-
noce la Abogacía del Estado no entender las razones 
de inconstitucionalidad invocadas, pues el precep-
to garantiza al concejal no adscrito las condiciones 
económicas en igualdad con los demás concejales ads-
critos pero, a la vez, impide que razones de enrique-
cimiento económico puedan fomentar este tipo de ac-
tividad. El Estado puede regular cómo es ejercitado 
el derecho reconocido en el art. 23.2 CE en el ámbito 
de la administración local en las condiciones ya esta-
blecidas por la doctrina constitucional, sin que pueda 
tomarse en cuenta que Cataluña hubiera legislado la 
cuestión con anterioridad, legislación autonómica que 
queda plenamente encuadrada en la nueva base. Sobre 
el art. 85 LBRL entiende el Estado que ninguno de los 
requisitos exigidos por la norma básica es despropor-
cionado en relación con la imagen que se tiene de un 
organismo autónomo o de una entidad pública empre-
sarial, sin que se impida el desarrollo de las bases por 
las Comunidades Autónomas, respetándose las potes-
tades de autoorganización local.

Continúa sus alegaciones con el art. 123.1 c) LBRL, re-
marcando que parece razonable y adecuado a los prin-
cipios constitucionales exigir que la fuente productiva 
de los reglamentos orgánicos sea el Pleno, tanto más 
cuanto todos ellos tienen en mayor o menor medida 
eficacia ad extra por estar referidos a órganos admi-
nistrativos que se relacionan con los administrados.

En lo que se refiere al art. 128 LBRL recuerda que el 
Estado puede establecer las directrices concretas que 
estén ligadas a los principios de descentralización y 
máxima proximidad de la gestión a los ciudadanos, fi-
nalidad a la que sirve la creación de distritos con los 
que se pretende una gestión desconcentrada para im-
pulsar la participación ciudadana en los asuntos mu-
nicipales, siendo así que su regulación atribuciones 
y recursos corresponde aprobarlos al Pleno sin más 
condición básica que la presidencia del distrito corres-
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ponda a un concejal. De la misma forma, la existen-
cia obligatoria, contemplada en el art. 129 LBRL, de 
un órgano responsable de la asistencia jurídica viene 
respaldada por el art. 103.1 CE, sin que ello lesione la 
autonomía local pues corresponde a la Junta de Gobi-
erno designar al responsable y por tanto es dueña del 
proceso de selección.

En cuanto al artículo 130.1 b) LBRL entiende la Abo-
gacía del Estado que la consideración de cuáles son los 
órganos directivos con exigencia para su desempeño 
de la condición de funcionario de carrera y la aplica-
ción del régimen de incompatibilidades del personal al 
servicio de la administración pública forma parte de 
las bases que el Estado puede fijar sobre función públi-
ca y régimen jurídico de las Administraciones públi-
cas y tiene cobertura en el art. 103 CE. Sobre los artí-
culos 131 y 132 LBRL entiende el Abogado del Estado 
que tienen la consideración de legislación básica por 
cuanto entre las bases del régimen jurídico de las Ad-
ministraciones locales se encuentran aquellas cuestio-
nes que afectan al diseño orgánico y funcional cuando 
van dirigidas a la finalidad de promover la participa-
ción ciudadana (art. 9.2 CE), la audiencia de los ciuda-
danos (art. 105 CE) y los principios de eficacia y co-
ordinación (art. 103.1 CE) siendo así que las funciones 
que se les atribuyen van encaminadas a la consecución 
de los mencionados principios.

Para finalizar, el Abogado del Estado analiza el art. 
126 LBRL que regula el régimen de organización de 
los municipios de gran población intensificando las 
competencias de representación, deliberación y deci-
sión del Pleno y otorgando las funciones de carácter 
ejecutivo a la Junta de Gobierno local. Por ello es po-
sible que sin merma del principio de representatividad 
se incorporen a la misma, órgano eminentemente eje-
cutivo, gestores de perfil profesional, configuración 
que, a mayor abundamiento, responde a la Carta Euro-
pea de la autonomía local.

5. Por providencia de 23 de abril de 2013, se señaló pa-
ra deliberación y votación de la presente Sentencia el 
día 25 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurdicos

1. El presente recurso de inconstitucionalidad se inter-
pone por el Parlamento de Cataluña contra la disposi-
ción final primera de la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de medidas para la modernización del gobierno 
local, en la medida en que declara básicos los artículos 
4.3, párrafo segundo y por conexión 4.2 último inci-
so; 13.3; 20.1 d); 36.1 c); 73.3 y por conexión 20.1 c) y 
122.3; 85 bis.1 y 2; 123.1 c); 126.4; 128; 129.2, inciso 
primero; 130.1.B); 131; así como contra el art. 126.2 
párrafo segundo, inciso primero y contra el art. 126.5, 
primer inciso.

Como ha quedado expuesto en los antecedentes, el 
Parlamento de Cataluña considera que la disposición 

final primera de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
en relación con los preceptos citados es inconstitucio-
nal por no respetar las competencias de la Generali-
tat de Cataluña en materia de régimen local y vulne-
rar la autonomía local. Además, en relación con el art. 
126.2, párrafo segundo, inciso primero, considera que 
se ha vulnerado el art. 140 CE, mientras que la vul-
neración que se predica del art. 126.5, primer inciso, 
afectaría a los arts. 1.1, 9.3 y 23.1 CE. Por el contrario, 
la Abogacía del Estado considera que todos los pre-
ceptos impugnados tienen cabida en el título compe-
tencial estatal del art. 149.1.18 CE, rechazando que en 
la redacción que les da el artículo primero de la Ley de 
medidas para la modernización del gobierno local, se 
vulnere la autonomía local. Asimismo, se rechaza que 
se hayan vulnerado por el art. 126 los otros preceptos 
constitucionales invocados en la demanda.

2. Debemos, en primer lugar, precisar el objeto del re-
curso de inconstitucionalidad en relación a la disposi-
ción final primera a cuyo tenor «Los preceptos conte-
nidos en esta ley, salvo la disposición adicional novena 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local, constituyen legislación bási-
ca del Estado en materia de régimen local, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 149.1.18 de la Consti-
tución». Solicita el Parlamento de Cataluña en el su-
plico de la demanda que se declare inconstitucional la 
disposición citada en la medida en que declara básicos 
determinados artículos. Así pues, aunque formalmen-
te lo que se impugna es la disposición final primera, 
el planteamiento de su posible inconstitucionalidad no 
tiene carácter autónomo, ya que carece de contenido 
sustantivo más allá de dotar del carácter formal de le-
gislación básica a determinados preceptos. Esta con-
clusión se ve corroborada por el hecho de que la de-
manda no solo invoque razones competenciales para 
la impugnación de la disposición final primera, sino, 
además, la vulneración de la autonomía local que se 
habría consumado, no por la falta de título competen-
cial, sino porque la regulación estatal no habría respe-
tado el núcleo mínimo indisponible de la autonomía 
local. Así pues, el análisis y, en su caso, la declara-
ción de inconstitucionalidad deberá realizarse de los 
concretos preceptos impugnados y cuando se deba a 
la vulneración de las competencias autonómicas, irá 
acompañada de la de la disposición final primera en 
lo que a ellos se refiera. Esta es la sistemática que uti-
lizaremos.

3. Procede también, con carácter previo, determinar 
el parámetro de control a utilizar en el presente pro-
ceso, pues al fundamentarse el recurso de inconstitu-
cionalidad, entre otros motivos, en la invasión de las 
competencias asumidas por la Comunidad Autónoma 
de Cataluña por la ley estatal, resulta de aplicación la 
doctrina de este Tribunal sobre el ius superveniens, 
en cuya virtud el control de las normas que incurren 
en un posible exceso competencial debe hacerse de 
acuerdo con las normas del bloque de constituciona-
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lidad vigentes en el momento de dictarse la Sentencia 
(STC 1/2011, de 14 de febrero, FJ2). Ello obliga a te-
ner en cuenta la incidencia que haya podido tener en el 
presente proceso la reforma del Estatuto de Autono-
mía de Cataluña llevada a cabo por la Ley Orgánica 
6/2006, de 19 de julio, en la medida en que la misma 
haya afectado a las competencias asumidas por la Co-
munidad Autónoma que ésta considera vulneradas.

4. Como quiera que la impugnación se basa, en una 
buena parte, en motivos competenciales, resulta nece-
sario determinar cuáles son los títulos competenciales 
de aplicación, cuestión en la que ambas partes coinci-
den. No así en su alcance.

En efecto, tanto el Parlamento de Cataluña como el 
Estado invocan la competencia sobre régimen local 
que atribuía a la Generalitat el art. 9.8 del Estatuto de 
Autonomía vigente cuando interpuso el recurso de in-
constitucionalidad y la competencia del Estado para 
dictar las bases del régimen jurídico de las Adminis-
traciones públicas. A este respecto, una temprana doc-
trina constitucional precisó que la competencia que 
atribuye al Estado el art. 149.1.18 CE, comprende la 
fijación de principios o criterios básicos en materia de 
organización y competencia de general aplicación en 
todo el Estado, (i) por ser el Estado un concepto que 
comprende todas las organizaciones propias de las na-
cionalidades y otros entes territoriales autónomos, (ii) 
por vincular sus principios por igual a todas las or-
ganizaciones que forman parte del mismo y (iii) por 
ser la garantía constitucional de la autonomía local de 
carácter general y configuradora de un modelo de Es-
tado (STC 32/1981, de 28 de julio, FJ 5).

Esto es, la legislación básica comprende los principios 
o bases, relativos a los aspectos institucionales –orga-
nizativos y funcionales– y a las competencias locales 
(STC 214/1989, de 21 de diciembre, FFJJ 1 y 4), pudi-
endo las Comunidades Autónomas legislar libremen-
te en el respeto a esas condiciones básicas. Esta es la 
interpretación, afirma la STC 32/1981, de 28 de julio, 
FJ 5, que debe darse al art. 149.1.18 CE, interpretación 
que, por lo demás, es la única compatible con el tenor 
literal de estos preceptos y la que, desde otra perspec-
tiva, permite armonizar los principios de unidad y au-
tonomía que la Constitución consagra.

Así pues, desde la consideración de la autonomía local 
como una garantía general del modelo territorial del 
Estado y de la condición de Administración pública 
atribuida por la norma fundamental a los entes loca-
les, no resultaría constitucionalmente legítimo que el 
diseño legislativo de la autonomía local quedara ex-
cluido de las reglas de distribución competencial que 
resultan de los arts. 148.1 y 149.1 CE y comprendida 
en la del art. 149.3 CE. Consecuencia de lo anterior, es 
que las competencias autonómicas en materia de régi-
men local tienen que serlo de desarrollo de las bases 
estatales que, tal y como se puede colegir de la STC 
240/2006, de 20 de julio, FJ 8, tienen los dos come-

tidos de concretar la autonomía local constitucional-
mente garantizada para establecer el marco definito-
rio del autogobierno de los entes locales directamente 
regulados por la Constitución, en primer lugar, y, en 
segundo lugar, de concretar los restantes aspectos del 
régimen jurídico básico de todos los entes locales que 
son, en definitiva, Administraciones públicas.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña ha sido modifi-
cado con posterioridad a la interposición de este recur-
so de inconstitucionalidad por la Ley Orgánica 6/2006, 
siendo ahora el art. 160 el que atribuye a la Generalitat 
competencias exclusivas y compartidas en materia de 
régimen local. Son competencias exclusivas, de acuer-
do con su apartado primero, las ejercidas sobre las re-
laciones entre las instituciones de la Generalitat y los 
entes locales, las técnicas de organización y de relación 
para la cooperación y la colaboración entre los entes 
locales y entre éstos y la Administración de la Genera-
litat, incluyendo las distintas formas asociativas, man-
comunadas, convencionales y consorciales; la determi-
nación de las competencias y de las potestades propias 
de los municipios y de los demás entes locales, en los 
ámbitos especificados por el artículo 84; el régimen de 
los bienes de dominio público, comunales y patrimo-
niales y las modalidades de prestación de los servici-
os públicos; la determinación de los órganos de gobi-
erno de los entes locales creados por la Generalitat y 
el funcionamiento y régimen de adopción de acuerdos 
de estos órganos y, finalmente, el régimen de los ór-
ganos complementarios de la organización de los entes 
locales. También el apartado tercero atribuye a la Ge-
neralitat competencia exclusiva en materia de régimen 
electoral de los entes locales creados por aquélla, con 
la excepción de los constitucionalmente garantizados. 
El resto de competencias en materia de régimen local 
son compartidas de acuerdo con lo establecido en el art. 
160.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC).

Ello no significa, sin embargo, que el título competen-
cial del Estado para la regulación del régimen local se 
haya visto eliminado por la reforma estatutaria pues, 
tal y como tenemos señalado en la STC 31/2010, de 28 
de junio, las previsiones estatutarias deben respetar en 
todo caso «[l]a competencia básica que al Estado cor-
responde en la materia en virtud de la reserva del art. 
149.1.18 CE, por cuanto la expresión «bases del régi-
men jurídico de las Administraciones públicas» englo-
ba a las Administraciones locales» (FJ 36), de donde 
concluimos, ya en relación al art. 160.1 EAC, que «al 
reconocer a la Comunidad Autónoma las competenci-
as examinadas en «exclusividad», lo hace de manera 
impropia y no impide que sobre dichas competencias 
autonómicas puedan operar plenamente las bases esta-
tales, específicamente las del art. 149.1.18 CE (en los 
términos ya expuestos en los fundamentos jurídicos 
60 y 64)» (FJ 100).

Por esta misma razón, al analizar el capítulo del Esta-
tuto dedicado al gobierno local dijimos que «en modo 
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alguno cuestionan los recurrentes que las Comunida-
des Autónomas y, en concreto, la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña, al amparo de las previsiones del art. 
149.1.18 CE puedan asumir, como efectivamente esta 
Comunidad Autónoma ha hecho (art. 160 EAC), com-
petencias en materia de «régimen local», expresión 
ésta que hemos identificado con el «régimen jurídico 
de las Administraciones Locales» (STC 214/1989, de 
21 de diciembre, FJ 1). Siendo ello así, como efectiva-
mente lo es, en principio ninguna objeción puede for-
mularse a que el Estatuto de Autonomía de la Comu-
nidad Autónoma, en tanto que su norma institucional 
básica, contenga las líneas fundamentales o la regula-
ción esencial, con el fin de vincular al legislador au-
tonómico, del régimen local en el ámbito territorial la 
Comunidad Autónoma, debiendo respetar en todo ca-
so las previsiones estatutarias, como es obvio, la com-
petencia básica que al Estado corresponde en la ma-
teria en virtud de la reserva del art. 149.1.18 CE, por 
cuanto la expresión «bases del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas» engloba a las Administra-
ciones locales (ibidem)» (FJ 36).

Es pues, a partir de la doctrina que este Tribunal tie-
ne acuñada sobre la legislación básica en materia de 
régimen local, que debemos afrontar el análisis de la 
controversia competencial que late en la impugnación 
de la disposición final primera de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las bases de régimen local 
(LBRL).

5. Siguiendo la sistemática que anticipamos en el fun-
damento jurídico 2, analizaremos en primer lugar la 
constitucionalidad de aquellos preceptos que se han 
impugnado mediante la impugnación de la disposición 
final primera.

a) En primer lugar, se impugnan los arts. 4.3, párrafo 
segundo y el último inciso del art. 4.2 LBRL, en la re-
dacción que les da la Ley de medidas para la moderni-
zación del gobierno local. Dice el art. 4 LBRL: 

«1. En su calidad de Administraciones públicas de 
carácter territorial, y dentro de la esfera de sus com-
petencias, corresponden en todo caso a los municipios, 
las provincias y las islas: 

a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización.

b) Las potestades tributaria y financiera.

c) La potestad de programación o planificación.

d) Las potestades expropiatoria y de investigación, 
deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.

e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de 
sus actos.

f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.

g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acu-
erdos.

h) Las prelaciones y preferencias y demás prerrogati-
vas reconocidas a la Hacienda Pública para los crédi-
tos de la misma, sin perjuicio de las que correspon-
dan a las Haciendas del Estado y de las comunidades 
autónomas; así como la inembargabilidad de sus bie-
nes y derechos en los términos previstos en las leyes.

2. Lo dispuesto en el número precedente podrá ser de 
aplicación a las entidades territoriales de ámbito in-
ferior al municipal y, asimismo, a las comarcas, áre-
as metropolitanas y demás entidades locales, debien-
do las leyes de las comunidades autónomas concretar 
cuáles de aquellas potestades serán de aplicación, ex-
cepto en el supuesto de las mancomunidades, que se 
rigen por lo dispuesto en el apartado siguiente.

3. Corresponden a las mancomunidades de municipi-
os, para la prestación de los servicios o la ejecución de 
las obras de su competencia, las potestades señaladas 
en el apartado 1 de este artículo que determinen sus 
Estatutos. En defecto de previsión estatutaria, les cor-
responderán todas las potestades enumeradas en dicho 
apartado, siempre que sean precisas para el cumplimi-
ento de su finalidad, y de acuerdo con la legislación 
aplicable a cada una de dichas potestades, en ambos 
casos.»

La representación letrada del Parlamento de Cataluña 
entiende que la atribución de potestades sujetas a la 
condición de que sean necesarias para cumplir su fin 
supone establecer un requisito que no corresponde va-
lorar ni supervisar al Estado, señalando, además, que 
la STC 214/1989, de 21 de diciembre, en su fundamen-
to jurídico 4 c), declaró que el Estado no puede atribu-
ir competencias a las entidades locales distintas de las 
constitucionalmente garantizadas y por tanto, tampo-
co potestades, ni estaría habilitado para determinar el 
contenido de los estatutos. Entiende, además, que el 
establecimiento de la norma supletoria que entra en vi-
gor automáticamente vulnera la autonomía local. Por 
su parte el Abogado del Estado alega que tanto la atri-
bución a los municipios constituyentes de la facultad 
para determinar sus potestades como también la re-
gla supletoria que rige en ausencia de previsión esta-
tutaria, son estrictamente necesarias para garantizar la 
autonomía de la entidad local constituida por la asoci-
ación de municipios, motivo por el cual no habría ex-
ceso en la base y tampoco, por tanto, invasión de las 
competencias autonómicas.

Pues bien, tras la modificación operada por la norma 
impugnada, se ha roto el tratamiento uniforme, en cu-
anto a potestades, que anteriormente tenían todas las 
entidades locales distintas de las constitucionalmen-
te garantizadas. Las mancomunidades de municipios 
son, ahora, objeto de una regulación específica y dis-
tinta en el apartado tercero. Tal y como señala la expo-
sición de motivos de la Ley de medidas para la moder-
nización del gobierno local, con ello se ha pretendido 
reforzar el papel de las mancomunidades de munici-
pios en nuestro sistema local, para lo cual el aparta-
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do tercero del art. 4 LBRL permite a las mancomuni-
dades asumir todas las que ostentan los entes locales 
constitucionalmente reconocidos.

Ello implica, en primer lugar, que son los municipi-
os constituyentes los que, al aprobar los estatutos, de-
terminan el régimen jurídico de las mancomunidades 
que crean, pues el reconocimiento de potestades im-
plica, a la postre, la aplicación de un régimen exor-
bitante del Derecho privado. Pero, en segundo lugar, 
ello supone que las Comunidades Autónomas no pu-
eden ya concretar, para limitarlas, como ocurre para 
el resto de entidades locales distintas de las constitu-
cionalmente garantizadas, qué potestades correspon-
den a las mancomunidades. Como complemento de lo 
anterior, el apartado tercero del art. 4 LBRL contiene 
una regla supletoria de directa aplicación cuando no 
haya previsión expresa en los estatutos sobre las po-
testades atribuidas a la mancomunidad, regla según la 
cual, las mancomunidades tendrán todas las potesta-
des siempre que sean necesarias para el cumplimiento 
de sus fines, que no pueden ser otros que la prestación 
de servicios o la ejecución de obras. De esta forma, 
también con respecto a la regla supletoria, ha queda-
do desplazada la competencia autonómica de desarro-
llo legislativo de las bases, pues aun cuando no quepa 
rechazar que las Comunidades Autónomas pudieran 
en sus leyes de desarrollo especificar en qué supues-
tos cada una de las potestades son necesarias para el 
cumplimiento de los fines, el desarrollo de esta labor 
tendría más que ver con una potestad legislativa simi-
lar a la reglamentaria que con la posibilidad de legislar 
libremente con sometimiento a la base establecida por 
el Estado.

Como señala la representación del Parlamento, en nu-
estra STC 214/1989, de 21 de diciembre, al analizar 
el alcance del título estatal para determinar las com-
petencias de las entidades locales tuvimos en cuenta 
la distinción entre las constitucionalmente consagra-
das y el resto de entidades locales. Y no cabe duda de 
que lo señalado para las competencias resulta también 
aplicable a las potestades pues, tal y como también di-
jimos en nuestra Sentencia 252/2005, 11 de octubre, 
FJ 4, para el ejercicio de la participación en el gobier-
no y administración de los asuntos en que consiste la 
autonomía local y que les atañen, y que constituye el 
contenido mínimo que el legislador debe respetar, las 
entidades locales han de estar dotadas de las potesta-
des, sin las que no es posible una actuación autónoma.

Así, en cuanto a las entidades locales reconocidas por 
la Constitución, dijimos en la STC 214/1989, de 21 de 
diciembre, FFJJ 3 y 4, que las leyes básicas pueden 
decir qué competencias corresponden en una materia 
compartida por ser ello necesario para garantizarles 
su autonomía (arts. 137 y 140 CE) y solo si excedieran 
de lo necesario para garantizar esta institución, se ha-
brían invadido competencias comunitarias, mientras 
que con relación a las entidades territoriales de ámbito 

inferior al municipal, comarcas, áreas metropolitanas 
y demás entidades locales, afirmamos que, puesto que 
el Estado estaría incidiendo en entidades locales que 
sólo las Comunidades Autónomas pueden crear, éste 
carecería de título competencial para determinar el 
nivel mínimo de competencias que les corresponden. 
Estas últimas son entidades con un fuerte grado de 
«interiorización» autonómica, por lo que corresponde 
a las Comunidades Autónomas determinar y fijar las 
competencias de las entidades locales que procedan a 
crear en sus respectivos ámbitos territoriales.

Debe repararse, sin embargo, en que si bien las man-
comunidades de municipios no son entidades locales 
constitucionalmente consagradas, tampoco han sido 
configuradas por el legislador básico como entidades 
cuya existencia dependa de la voluntad de las Comuni-
dades Autónomas. El art. 44.1 LBRL, reconoce a los 
municipios el derecho a asociarse en su doble verti-
ente de libertad de creación de mancomunidades y li-
bertad de no ser obligados a asociarse o a permane-
cer en ellas, en línea con lo establecido en el art. 19 
de la Carta europea de autonomía local, ratificada por 
España el 20 de enero de 1988, que reconoce el de-
recho de las entidades locales a cooperar y asociarse 
con otras entidades locales. Este reconocimiento del 
derecho de asociación para la prestación de servici-
os concretos y la ejecución de obras de competencia y 
responsabilidad de los municipios asociados, también 
reconocido en el art. 87.2 EAC vigente, determina la 
necesaria participación de los municipios constituyen-
tes en la elaboración de los estatutos o normas que ri-
gen el funcionamiento de la mancomunidad mediante 
una asamblea integrada por los concejales de los mu-
nicipios afectados, y que su aprobación se atribuya a 
los Plenos de los Ayuntamientos (art. 44.3 LBRL).

El hecho de que las mancomunidades se creen para la 
gestión de competencias municipales determina, tam-
bién, que los órganos de gobierno sean representati-
vos de los Ayuntamientos mancomunados (art. 44.2 
LBRL). Así pues, las mancomunidades son entidades 
locales, pues así las califica la Ley de bases de régi-
men local al incluir su regulación dentro del título IV, 
dotadas de personalidad y capacidad independiente de 
la de los Ayuntamientos mancomunados para el cum-
plimiento de los fines, pero, en la medida en que no 
son titulares de otros intereses que los de los munici-
pios encomendantes, participan de la autonomía que 
constitucionalmente se predica de los entes locales 
que las forman. Esta es, sin duda, la concepción que 
late en las SSTC 4/1981, 2 de febrero, FJ 7, y 214/1989, 
FJ 14. En la primera de ellas, en atención a los fines de 
la mancomunidad, declaramos la inconstitucionalidad 
de la facultad del Gobierno para denegar la aprobación 
de los estatutos por razones de interés público, por tra-
tarse de un control de oportunidad pero, al contrario, 
confirmamos la constitucionalidad del control de le-
galidad que podía ejercerse a través de su aprobación. 
Posteriormente, en la STC 214/1989, de 21 de diciem-
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bre, FJ 14, señalamos que la eliminación de la facultad 
de aprobación de los Estatutos por la administración 
de tutela tenía cabida en el art. 149.1.18. CE por cu-
anto el legislador básico había considerado preferible, 
dentro de las soluciones constitucionalmente posibles, 
erradicar esa manifestación de tutela optando por am-
pliar el alcance y contenido de la autonomía munici-
pal, sin que pudiera imputarse exceso competencial de 
ningún tipo.

Tal y como recordamos en las SSTC 32/1981, de 28 de 
julio, FJ 4; 76/1983, de 5 de agosto, FJ 19; 27/1987, de 
27 de febrero, FJ 2; 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 
2, existe una conexión entre la garantía constitucional 
de la autonomía local (arts. 137, 141 y 142 CE) y la 
competencia que ostenta el Estado sobre «las bases del 
régimen jurídico de las Administraciones públicas» 
(art. 149.1.18 CE), de tal forma que debe ser el legis-
lador estatal, con carácter general y para todo tipo de 
materias, el que fije unos principios o bases relativos 
a los aspectos institucionales (organizativos y funcio-
nales) y a las competencias locales, con cobertura en 
el art. 149.1.18 CE. En aplicación de esta doctrina solo 
podría concluirse que la regulación estatal impugnada 
excede del ámbito material de lo básico, si no fuera 
necesaria para garantizar la autonomía de los munici-
pios mancomunados. Resulta, sin embargo, que, reco-
nocido por la legislación básica el derecho de los mu-
nicipios a asociarse y establecidos por ésta los fines 
de la mancomunidad, la determinación de las potes-
tades mínimas que requiere la prestación del servicio 
concreto, o la ejecución de la obra de competencia de 
los municipios constituyentes, es un instrumento ne-
cesario para que la mancomunidad, e indirectamente 
los Ayuntamientos que la constituyen, pueda cumplir 
sus fines de la misma forma que las potestades atribui-
das a los municipios por el apartado primero del art. 4 
LBRL constituyen una garantía de su autonomía. De-
bemos, por ello, descartar la vulneración de la compe-
tencia de la Generalitat de Cataluña en este punto, y 
por tanto la inconstitucionalidad de los apartados 3 y 2 
en el inciso «excepto en el supuesto de las mancomu-
nidades, que se rigen por lo dispuesto en el apartado 
siguiente», ambos del art. 4 LBRL y de la disposición 
final primera en cuanto los declara básicos.

Entiende, además, el Letrado del Parlamento de Cata-
luña que vulnera la autonomía local el establecimiento 
de una regla supletoria que entra en vigor automática-
mente en ausencia de previsión estatutaria expresa. Tal 
y como tenemos señalado, no resulta posible definir a 
priori en qué consiste ese contenido o núcleo esenci-
al de la autonomía local con el que se pretende pre-
servar la institución en «términos reconocibles para la 
imagen que de la misma tiene la conciencia social en 
cada tiempo y lugar». Se desconoce si dicha garantía 
le priva prácticamente de sus posibilidades de existen-
cia real como institución para convertirse en un simple 
nombre. Por ello, la única interdicción claramente dis-
cernible es la de la ruptura clara y neta con esa imagen 

comúnmente aceptada de la institución que, en cuanto 
formación jurídica, viene determinada en buena parte 
por las normas que en cada momento la regulan y la 
aplicación que de las mismas se hace (STC 32/1981, 
28 de julio, FJ 3).

Los estatutos de la mancomunidad, adoptados por 
acuerdo de los Ayuntamientos constituyentes rigen, 
según el art. 44.2 LBRL, el funcionamiento de las 
mancomunidades, por lo que son los municipios qui-
enes, en ejercicio de su autonomía para la elaboración 
y aprobación de los estatutos, determinan qué potes-
tades de las contempladas en el art. 4.1 LBRL son ne-
cesarias para el cumplimiento de los fines encomen-
dados a las mancomunidades por ellos creadas, con 
el único límite de las leyes reguladoras de cada una. 
Solo en el caso de que los estatutos no contengan pre-
visión alguna, entraría en vigor la regla supletoria que 
garantiza que las mancomunidades contarán con las 
potestades que tienen atribuidas los municipios para 
el ejercicio de sus competencias, siempre que sean ne-
cesarias para el cumplimiento de sus fines, regla que 
podrá convertirse nuevamente en supletoria si los mu-
nicipios mancomunados decidieran modificar los esta-
tutos de la entidad local.

Así pues, como quiera que tanto el contenido de la re-
gla principal como la entrada en vigor de la supletoria 
dependen de la voluntad de los Ayuntamientos man-
comunados, debemos descartar que se haya vulnerado 
el contenido esencial de la autonomía municipal, pues 
ha quedado garantizada la facultad de elección de los 
municipios.

En definitiva, debemos rechazar la inconstitucionali-
dad del apartado 3, párrafo segundo y el último inci-
so del apartado segundo ambos del art. 4 LBRL, pu-
es no vulneran las competencias de las Comunidades 
Autónomas ni infringen la autonomía local.

b) El art. 13.3 LBRL dispone que «sin perjuicio de 
las competencias de las Comunidades Autónomas, el 
Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, 
económicos y culturales, podrá establecer medidas 
que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el 
fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos 
locales».

Razona el Letrado del Parlamento de Cataluña que 
este precepto vulnera la competencia exclusiva auto-
nómica para alterar los términos municipales pues, 
aunque no discute que, dentro de sus competencias, el 
Estado pueda legítimamente establecer el objetivo de 
mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públi-
cos, considera que no puede hacerlo mediante medidas 
de fomento encaminadas a propiciar la fusión munici-
pal, por cuanto la alteración de términos municipales 
es una competencia autonómica exclusiva. Estos obje-
tivos se pueden cumplir utilizando otras técnicas aso-
ciativas que requieran el acuerdo entre las entidades 
locales y la Generalidad de Cataluña.
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Antes de pronunciarnos sobre la controversia compe-
tencial planteada en torno al art. 13.3 LBRL, debe-
mos analizar la cuestión previa de la extemporaneidad 
del recurso pues, como reconoce la representación del 
Parlamento, aunque el art. 13 LBRL ha sido incluido 
entre los artículos que ha venido a modificar la Ley 
de medidas para la modernización del gobierno local, 
el apartado tercero mantiene su redacción primitiva y 
no fue en su día impugnado por el Parlamento de Ca-
taluña. Como quiera que formalmente se trata de una 
nueva ley, y que es doctrina reiterada de este Tribunal 
que el recurso de inconstitucionalidad es abstracto y 
dirigido a la depuración del ordenamiento, de forma 
que con el mismo no se defiende un interés propio de 
los recurrentes sino el interés general y la suprema-
cía de la Constitución (por todas, STC 1/2012, de 13 
de enero FJ 3), procede abordar el fondo de la impug-
nación realizada (STC 103/1999, de 3 de junio, FJ 2), 
sin que, por la misma razón, resulte aplicable la fuerza 
de cosa juzgada de las Sentencias desestimatorias de 
los recursos de inconstitucionalidad que impone el art. 
38.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

En nuestra Sentencia 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 
9, resolvimos la impugnación que de este mismo apar-
tado del art. 13 LBRL plantearon el Parlamento y la 
Junta de Galicia, por entender que se había vulnerado 
la competencia exclusiva autonómica para la alteración 
de términos municipales, declarando la constituciona-
lidad del apartado, ahora nuevamente impugnado, al 
estimar que la actividad de fomento no debe asociar-
se necesariamente a la competencia ejecutiva, pues no 
siempre excluye la intervención del legislador, y que 
ésta es legítima cuando el Estado dispone de la com-
petencia para fijar los criterios básicos a los que de-
be sujetar la Comunidad Autónoma el ejercicio de sus 
competencias. Indicamos entonces que esta actividad 
de fomento no limita la competencia autonómica pa-
ra la alteración de términos municipales que pueden 
acordar conforme a lo establecido en su legislación y 
con los únicos límites impuestos por los apartados pri-
mero y segundo del mismo artículo 13 LBRL, siendo 
así que esta actividad de fomento está dirigida no so-
lo a los municipios sino también a las Comunidades 
Autónomas que son quienes tienen la competencia pa-
ra materializar estas alteraciones territoriales. A pe-
sar del tiempo transcurrido desde aquella Sentencia, 
no hay razones que nos lleven a modificar o matizar lo 
entonces afirmado.

Como dijimos en las SSTC 159/2001, de 5 de julio FJ 
4; 52/2004, de 13 de abril, FJ 9, y 252/2005, de 11 de 
octubre, FJ 4, el constituyente no ha predeterminado el 
contenido concreto de la autonomía local, por lo que 
es el legislador constitucionalmente habilitado quien 
puede ejercer en uno u otro sentido su libertad inicial 
de configuración, con el único límite de que no esta-
blezca un contenido de la autonomía local incompati-
ble con el marco general perfilado en los arts. 137, 140 
y 141 CE. Corresponde al legislador estatal, con carác-

ter general, fijar los principios o bases relativos a los 
aspectos institucionales, organizativos y funcionales y 
a las competencias de las entidades locales constituci-
onalmente garantizadas (STC 240/2006, 20 de julio 
FJ 8). En consecuencia, el Estado debe regular, en el 
ámbito del art. 149.1.18 CE, los elementos que permi-
ten definir el modelo municipal común entre los que 
se encuentran el territorio, la población y la organiza-
ción, como recoge el art. 11.2 LBRL.

Por ello, sin perjuicio de la competencia exclusiva que 
el art. 148.1.3 CE atribuye a las Comunidades Autóno-
mas para la alteración de los términos municipales 
comprendidos en su territorio, forma parte de la com-
petencia estatal la regulación del elemento territorial y 
su relación con el resto de los elementos que compo-
nen la estructura municipal para configurar un mode-
lo municipal común, competencia básica que, por otra 
parte, no rechaza de plano el Parlamento autonómico 
en su demanda, al admitir expresamente la competen-
cia del Estado para regular las bases del procedimien-
to de alteración de los términos municipales. Resulta 
de lo expuesto que corresponde al Estado optar, de en-
tre los posibles, por un determinado modelo munici-
pal. Así, el Estado podía haberse inclinado por un mo-
delo minifundista, basado en la existencia de núcleos 
de población sin exigencia alguna de un mínimo terri-
torial, o por un modelo basado en mayores exigencias 
de población y territorio, si es que lo hubiera conside-
rado necesario para garantizar la viabilidad del ejerci-
cio de las competencias que se atribuyen a los munici-
pios y con ello su autonomía, o por una combinación 
de ambos en función de la realidad existente o, final-
mente, por un modelo que dejase un amplio margen de 
decisión a las Comunidades Autónomas para configu-
rar el elemento territorial de los municipios. Pues bien, 
esta última es la opción por la que se inclinó el legisla-
dor estatal en 1985 y ha confirmado la Ley de medidas 
para la modernización del gobierno local.

El art. 13 LBRL, distinguiendo entre municipios de 
nueva creación y los ya existentes, remite a la legisla-
ción autonómica la regulación de la creación de mu-
nicipios, con las dos únicas condiciones de que exista 
un núcleo de población territorialmente diferenciado 
y cuente con capacidad económica para el ejercicio de 
sus competencias, requisitos cuya constitucionalidad 
fue confirmada por la STC 214/1989, de 21 de dici-
embre, FJ 8. De ahí que corresponda al legislador au-
tonómico establecer, a su arbitrio, mayores exigencias 
de territorio y población para los municipios de nueva 
creación. En cuanto a la supresión de municipios y a la 
alteración de términos municipales, el legislador bási-
co se ha limitado a regular las bases del procedimiento 
y reservarse la posibilidad de establecer medidas que 
tiendan a fomentar la fusión de municipios, en aque-
llos casos en que la adecuada capacidad de gestión de 
los asuntos públicos requiera de mayores exigencias 
de población y territorio; pero sigue dejando en manos 
de las Comunidades Autónomas, como en el caso de 
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los municipios de nueva creación, la regulación de la 
fusión de municipios en función del modelo municipal 
por el que hayan optado.

Por ello, debemos rechazar la inconstitucionalidad del 
art. 13.3 LBRL y, en consecuencia, también de la dis-
posición final primera en lo que a éste se refiere.

c) Se impugna el art. 36.1 c) LBRL que atribuye a las 
Diputaciones provinciales la prestación de servici-
os de carácter supramunicipal. Considera el Letrado 
del Parlamento de Cataluña que la atribución de esta 
competencia a las Diputaciones, sin contar con el con-
sentimiento de los entes locales afectados, en aquellos 
campos en que los municipios y Consejos comarcales 
tienen plenas competencias, supone la reducción de la 
autonomía de estos entes locales por parte de una ins-
titución pensada para darles apoyo. Esta nueva compe-
tencia no tiene cobertura en la garantía constitucional 
de la autonomía provincial, en los términos en que ésta 
ha sido definida por la STC 109/1998, de 21 de mayo, 
FJ 2. Asimismo considera que vulnera la competencia 
de la Comunidad Autónoma al quedar desplazado el 
legislador autonómico. En contra de lo argumentado 
por el Parlamento, alega el Abogado del Estado que 
corresponde al Estado determinar las competencias 
que considera imprescindibles para garantizar la auto-
nomía provincial, siendo así que, posteriormente, cada 
legislador autonómico podrá completar la regulación 
básica en uno u otro sentido.

Dice el art. 36.1 c) LBRL que «son competencias pro-
pias de la Diputación las que les atribuyan, en este 
concepto, las leyes del Estado y de las Comunidades 
Autónomas en los diferentes sectores de la acción pú-
blica y en todo caso ... la prestación de servicios pú-
blicos de carácter supramunicipal o supracomarcal». 
La impugnación, como se viene de anticipar, se fun-
damenta no sólo en el aspecto competencial o despla-
zamiento de la competencia normativa de las Comuni-
dades Autónomas, sino también en la vulneración de 
la autonomía de municipios y comarcas. Dijimos en 
la STC 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 2, que el Es-
tado tiene competencia para fijar los principios bási-
cos en orden a las competencias que deba reconocer-
se a las entidades locales, garantizando, su derecho a 
intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al 
círculo de sus intereses, y fijando al respecto unas di-
rectrices para llevar a cabo la asignación de tales com-
petencias. También la STC 109/1998, de 21 de mayo, 
FJ 3, se pronunció sobre los apartados a y b) del art. 
36 LBRL, que atribuyen competencias, reconocien-
do que la delimitación de las atribuciones y la regu-
lación de la actividad instrumental para su ejercicio 
tenía el carácter material de legislación básica, pues 
servían para delimitar concretamente el régimen local 
autónomo que resulta de aplicación directa en todo el 
territorio nacional. La atribución de una nueva com-
petencia obedece al reforzamiento del papel de las en-
tidades provinciales que persigue la Ley de medidas 

para la modernización del gobierno local y de ahí su 
necesidad para la definición del modelo de autonomía 
provincial, modelo que, en contra de lo que afirma el 
recurrente, no queda limitado única y exclusivamente 
al desarrollo del contenido esencial de la garantía ins-
titucional que comprende la función de cooperación 
económica a la realización de obras y servicios muni-
cipales, o el apoyo a los municipios, según afirmamos 
en la STC 109/1998, de 21 de julio, sino que se extien-
de a aquello que resulte necesario para la definición 
del modelo común de autonomía provincial, con in-
dependencia del posterior desarrollo normativo de las 
bases que en todo caso corresponde a las Comunida-
des Autónomas. Es cierto, y con ello abordamos la se-
gunda de las cuestiones planteadas, que la ampliación 
de las competencias provinciales podría incidir en el 
ámbito de autonomía que tienen legalmente consagra-
da municipios y consejos comarcales, pero también lo 
es que la atribución de la nueva competencia afecta di-
rectamente al círculo de los intereses provinciales. Al 
existir distintas entidades locales superpuestas sobre 
una misma base territorial, la definición del modelo 
de autonomía de cada una de ellas incidirá, necesa-
riamente, en el resto, sin que desde el punto de vis-
ta constitucional, haya más limitaciones a la hora de 
configurar el modelo básico de autonomía que las que 
las que vienen determinadas por el respeto al conteni-
do esencial de la autonomía provincial, y el respeto al 
contenido esencial de la autonomía de esas otras enti-
dades locales en las que inciden que, para el caso de 
las comarcas, no es una autonomía constitucionalmen-
te garantizada en cuanto que la decisión sobre su pro-
pia existencia no depende de la Constitución sino de 
las Comunidades Autónomas. El precepto impugnado 
no puede considerarse, en modo alguno, contrario a 
la garantía constitucional de la autonomía provincial, 
pues ésta no sólo no se ha eliminado, sino que se ha 
ampliado con la atribución de una nueva competencia; 
pero tampoco, tal y como aparece legalmente formu-
lada, vulnera el núcleo esencial de la autonomía del 
resto de los entes locales, cuyas competencias no se 
han visto modificadas.

En consecuencia, debemos rechazar su inconstitucio-
nalidad del art. 36.1 c) LBRL, así como la de la dispo-
sición final primera en lo que a éste se refiere.

d) Dicen los apartados 1 y 2 del art. 85 bis LBRL: 

«1. La gestión directa de los servicios de la competen-
cia local mediante las formas de organismos autóno-
mos locales y de entidades públicas empresariales lo-
cales se regirán, respectivamente, por lo dispuesto en 
los artículos 45 a 52 y 53 a 60 de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Ad-
ministración General del Estado, en cuanto les resul-
tase de aplicación, con las siguientes especialidades: 

a) Su creación, modificación, refundición y supre-
sión corresponderá al Pleno de la entidad local, qui-
en aprobará sus estatutos. Deberán quedar adscritas a 
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una Concejalía, Área u órgano equivalente de la enti-
dad local, si bien, en el caso de las entidades públicas 
empresariales, también podrán estarlo a un organismo 
autónomo local.

Excepcionalmente, podrán existir entidades públicas 
empresariales cuyos estatutos les asignen la función 
de dirigir o coordinar a otros entes de la misma o dis-
tinta naturaleza.

b) El titular del máximo órgano de dirección de los 
mismos deberá ser un funcionario de carrera o laboral 
de las Administraciones públicas o un profesional del 
sector privado, titulados superiores en ambos casos, y 
con más de cinco años de ejercicio profesional en el 
segundo. En los municipios señalados en el título X, 
tendrá la consideración de órgano directivo.

c) En los organismos autónomos locales deberá existir 
un consejo rector, cuya composición se determinará en 
sus estatutos.

d) En las entidades públicas empresariales locales de-
berá existir un consejo de administración, cuya com-
posición se determinará en sus Estatutos.

El secretario del Consejo de Administración, que debe 
ser un funcionario público al que se exija para su in-
greso titulación superior, ejercerá las funciones de fe 
pública y asesoramiento legal de los órganos uniperso-
nales y colegiados de estas entidades.

e) La determinación y modificación de las condicio-
nes retributivas, tanto del personal directivo como del 
resto del personal, deberán ajustarse en todo caso a las 
normas que al respecto apruebe el Pleno o la Junta de 
Gobierno, según corresponda.

f) Estarán sometidos a controles específicos sobre la 
evolución de los gastos de personal y de la gestión de 
sus recursos humanos por las correspondientes conce-
jalías, áreas u órganos equivalentes de la entidad local.

g) Su inventario de bienes y derechos se remitirá anu-
almente a la concejalía, área u órgano equivalente de 
la entidad local.

h) Será necesaria la autorización de la concejalía, área 
u órgano equivalente de la entidad local a la que se 
encuentren adscritos, para celebrar contratos de cuan-
tía superior a las cantidades previamente fijadas por 
aquélla.

i) Estarán sometidos a un control de eficacia por la 
concejalía, área u órgano equivalente de la entidad lo-
cal a la que estén adscritos.

j) Cualquier otra referencia a órganos estatales efectu-
ada en la Ley 6/1997, de 14 de abril, y demás normati-
va estatal aplicable, se entenderá realizada a los órga-
nos competentes de la entidad local.

Las referencias efectuadas en el presente artículo a la 
Junta de Gobierno, se entenderán efectuadas al Pleno 
en los municipios en que no exista aquélla.

2. Los estatutos de los organismos autónomos locales 
y de las entidades públicas empresariales locales com-
prenderán los siguientes extremos: 

a) La determinación de los máximos órganos de di-
rección del organismo, ya sean unipersonales o cole-
giados, así como su forma de designación, con respeto 
en todo caso a lo dispuesto en el apartado anterior, con 
indicación de aquellos actos y resoluciones que agoten 
la vía administrativa.

b) Las funciones y competencias del organismo, con 
indicación de las potestades administrativas generales 
que éste puede ejercitar.

c) En el caso de las entidades públicas empresariales, 
los estatutos también determinarán los órganos a los 
que se confiera el ejercicio de las potestades adminis-
trativas.

d) El patrimonio que se les asigne para el cumplimien-
to de sus fines y los recursos económicos que hayan de 
financiar el organismo.

e) El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio 
y contratación.

f) El régimen presupuestario, económico-financiero, 
de contabilidad, de intervención, control financiero y 
control de eficacia, que serán, en todo caso, conformes 
con la legislación sobre las Haciendas Locales y con 
lo dispuesto en el capítulo III del título X de esta Ley.

3. Los estatutos deberán ser aprobados y publicados 
con carácter previo a la entrada en funcionamiento 
efectivo del organismo público correspondiente.»

Entiende el Letrado del Parlamento de Cataluña que si 
el primer apartado de este precepto se hubiera limita-
do a señalar que la gestión directa de los servicios de 
la competencia local se regirán respectivamente por lo 
dispuesto en los art. 45 a 52 y 53 a 60 de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la 
Administración General del Estado (en adelante LO-
FAGE), en lo que les resulte de aplicación, y no hu-
biera contemplado de forma tan detallada la regula-
ción de las especialidades para los servicios locales, 
la mencionada regulación reuniría las condiciones de 
lo básico. Al no haberlo hecho así, solicita la decla-
ración de inconstitucionalidad de la disposición final 
primera, en relación con el art. 85 bis LBRL, en su 
primer párrafo, a partir de «con las siguientes especia-
lidades» hasta el final, y del apartado segundo de este 
mismo precepto, que regula el contenido de los Esta-
tutos de los organismos autónomos locales y de las en-
tidades públicas empresariales. Existe, en su opinión, 
una vinculación directa entre la libertad de elección 
por la entidad local de la forma concreta de prestación 
de los servicios municipales, la potestad de autoorga-
nización y a la autonomía local, pues la forma en que 
se deben prestar los servicios esenciales está vincula-
da a su razón de ser, que no es otra que la satisfacción 
de los intereses de los vecinos que deben poder parti-
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cipar a la hora de elegir la forma societaria concreta 
para gestionar un servicio público, tal y como estable-
ce el art. 244 del Decreto Legislativo catalán 2/2003, 
de 28 de abril. Por otra parte, la regulación de las es-
pecialidades relativas al ámbito local y al contenido 
de los estatutos de las entidades instrumentales, forma 
parte de la competencia del legislador autonómico so-
bre desarrollo de las bases. Por el contrario, entiende 
el Abogado del Estado que el art. 149.1.18 CE otor-
ga al Estado una competencia para regular aquellos 
aspectos que permitan que este tipo de entes puedan 
ser reconocidos como tales, no siendo desproporcio-
nado ninguno de los requisitos exigidos en relación a 
la imagen que se tiene de ellos en el Derecho adminis-
trativo, sin que se impida el desarrollo legislativo por 
parte de las Comunidades Autónomas y menos aún la 
libertad de elección de las entidades locales entre las 
distintas formas de gestión, ni su competencia autoor-
ganizativa, que se manifiesta también en la aprobación 
de los estatutos.

Debemos rechazar la alegación según la cual, se ha-
bría vulnerado la autonomía local por la eliminación 
de la capacidad de las entidades locales para elegir una 
forma u otra de gestión de los servicios de su compe-
tencia, sin que se ofrezca razón alguna más allá del 
carácter pormenorizado de la regulación estatal en lo 
relativo a las especialidades de estos organismos en el 
ámbito local y al contenido necesario de los estatutos. 
Tal y como alega el Abogado del Estado, ninguna de 
las determinaciones del art. 85 bis.1 LBRL impide a 
las entidades locales elegir la forma de gestión que es-
timen más adecuada para la prestación de los servicios 
de su competencia. El art. 85 bis.1 a) LBRL se limi-
ta a señalar que la creación de organismos autónomos 
y entidades públicas empresariales se acordará por el 
Pleno de la entidad también competente para aprobar 
sus Estatutos, quedando en sus manos la elección, a la 
vista de las reglas de organización que el legislador es-
tablece para las entidades instrumentales locales, en-
tre las formas de gestión directa o indirecta a las que 
se refiere el art. 85.2 LBRL, y configurar el régimen 
de sus entidades instrumentales, dentro del marco le-
galmente establecido, mediante la aprobación de los 
estatutos. Todo ello, sin que el Letrado del Parlamento 
haya intentado siquiera justificar cuáles de estas reglas 
o porqué todas ellas en su conjunto vulneran el conte-
nido esencial que constituye ese núcleo irreductible de 
la autonomía local que les hace recognoscibles para la 
imagen que de la misma tiene la conciencia social en 
cada tiempo y lugar (STC 109/1998, FJ 2) y garantiza 
el gobierno de los intereses que les son propios.

En consecuencia, debemos rechazar la inconstituci-
onalidad del art. 85 bis.1, primer párrafo a partir de 
«con las siguientes especialidades» hasta el final del 
apartado 1 y el artículo 85 bis.2 LBRL, apartados 1 y 
2 del art. 85 bis LBRL por vulneración de la garantía 
institucional de la autonomía local.

Se plantea, en segundo lugar, la vulneración de las 
competencias autonómicas por una legislación básica 
que se remite a la LOFAGE para la regulación de los 
organismos autónomos y entidades públicas empresa-
riales locales y, después, regula sus especialidades. Lo 
que se niega es, pues, la competencia del Estado para 
establecer las especialidades de los organismos públi-
cos locales. Forma parte de la competencia estatal pa-
ra regular la organización de las entidades instrumen-
tales locales, ex art. 149.1.18 CE, aquellos aspectos que 
son necesarios para establecer un modelo común que, 
en todo caso, garantice un tratamiento común a los ad-
ministrados, sin que exista razón alguna, que tampo-
co alega la representación del Parlamento de Cataluña, 
que permita afirmar que la competencia del Estado 
solo alcanza el establecimiento de un modelo, común 
para el Estado y las entidades locales –mediante la 
técnica de la remisión a la LOFAGE–, debiendo ser 
las Comunidades Autónomas las que, en ejercicio de 
su competencia de desarrollo legislativo de las bases 
estatales, lo modulen para las entidades locales. Como 
quiera que la demanda carece de cualquier tipo de ar-
gumentación sobre el exceso en que habría incurrido 
el Estado al regular cada una de las especialidades del 
apartado impugnado, no podemos desvirtuar la pre-
sunción de constitucionalidad de las normas con rango 
de ley impugnadas (STC 248/2007, de 13 de diciem-
bre, FJ 1).

Debemos, en consecuencia, rechazar la inconstitucio-
nalidad del inciso, del primer párrafo, del apartado 1 
del art. 85 bis.1 LBRL, desde «con la siguientes espe-
cialidades» hasta el final, así como la de la disposición 
final primera en lo que a éste se refiere.

e) Se analizará a continuación, por razones de sis-
temática, la impugnación de una serie de preceptos 
que regulan determinados órganos de los municipios 
de gran población que compartirían, en opinión del 
Parlamento catalán, las mismas causas de inconstitu-
cionalidad. Se trata, en concreto, de los arts. 20.1 d) y 
132 LBRL, que se refieren a la comisión especial de 
sugerencias y reclamaciones; 128 LBRL, que regula 
los distritos municipales; 129 LBRL, relativo a la ase-
soría jurídica; 130 LBRL, sobre órganos superiores y 
directivos; 131 LBRL, que regula el consejo social de 
la ciudad y, finalmente, por conexión con los anterio-
res, el art. 123.1 c) LBRL

La razón invocada por el Letrado del Parlamento au-
tonómico es, en esencia, que el diseño acabado que 
impone la Ley de medidas para la modernización del 
gobierno local de los órganos municipales, en los mu-
nicipios de gran población, no deja margen para el de-
sarrollo legislativo de la estructura organizativa por 
parte de las Comunidades Autónomas y tampoco pa-
ra la potestad de autoorganización de las entidades lo-
cales. En esta crítica de inconstitucionalidad subyace 
el reproche de la contradicción que existiría entre el 
propósito anunciado en la exposición de motivos de la 
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Ley medidas para la modernización del gobierno local 
de terminar con el criterio uniformista del régimen lo-
cal tradicional, estableciendo un régimen especial pa-
ra las grandes urbes o municipios de gran población, 
y el incremento de la densidad normativa de las bases 
estatales sobre los órganos de los grandes municipios.

La reforma operada por la Ley de medidas para la mo-
dernización del gobierno local en el modelo de orga-
nización municipal pretende, según su exposición de 
motivos, dar respuesta a las necesidades de los muni-
cipios altamente poblados para los que resulta insufi-
ciente el modelo municipal existente, necesidades que 
fueron puestas de manifiesto en el acuerdo del Pleno 
del Senado de 27 de marzo de 2003 («Boletín Oficial 
de las Cortes Generales» núm. 628, de 31 de marzo de 
2003) por el que se aprueba el dictamen de la Comisi-
ón de las Entidades Locales en relación con el informe 
sobre las grandes ciudades y las áreas de influencia 
urbanas. En dicho acuerdo se pone el acento en la ne-
cesidad de acercar la política local a los ciudadanos y 
de reforzar su estructura y funcionamiento. En él se 
destaca, en lo que en este momento interesa, el interés 
en potenciar los mecanismos de participación ciuda-
dana y de protección de los derechos de los vecinos 
frente a la Administración, para lo que se recomien-
da la creación de órganos específicos como el consejo 
social de la ciudad y, en segundo lugar, la necesidad 
de intensificar el acercamiento de la administración al 
ciudadano, creando divisiones territoriales internas en 
aquellos municipios en que por su tamaño, dispersión 
o diversidad, sea necesario garantizar que los proble-
mas de cada zona del territorio tienen cabida en la po-
lítica municipal, facilitando la participación vecinal. 
Para ello, se establece un nuevo diseño organizativo, 
caracterizado por la ampliación de los órganos bási-
cos de existencia preceptiva en los municipios de gran 
población.

El diseño básico de la organización municipal había 
comprendido tradicionalmente, los órganos de gobier-
no y de representación directamente enraizados en el 
art. 140 CE: Alcalde, tenientes de Alcalde, Pleno, Co-
misión de gobierno y, en ausencia de regulación auto-
nómica, un órgano representativo de estudio, informe 
o consulta de los asuntos del Pleno y seguimiento del 
ejecutivo local La organización complementaria cor-
respondía diseñarla a las Comunidades Autónomas. 
Tras la reforma operada por la Ley de medidas para 
la modernización del gobierno local en los municipios 
de gran población, el elenco de órganos que componen 
esta organización básica se ha ampliado, con la cor-
relativa disminución de la organización complemen-
taria cuya regulación corresponde a las Comunidades 
Autónomas y a la potestad organizativa de los entes 
locales.

Este Tribunal se ha pronunciado ya sobre el alcance 
de las competencias estatales y autonómicas en mate-
ria de organización local. Así, en la STC 32/1981, de 

28 de julio, FJ 5, señalamos que aun cuando la garan-
tía constitucional es de carácter general y configura-
dora de un modelo de Estado, pues corresponde a és-
te fijar los principios o criterios básicos en materia de 
organización y competencia de general aplicación en 
todo el Estado, debe permitir opciones diversas, pues 
la potestad normativa de las Comunidades Autónomas 
no es en estos supuestos de «carácter reglamentario». 
Asimismo, con motivo de la impugnación del artícu-
lo 20.3 LBRL que remitía a los reglamentos orgáni-
cos la regulación de órganos complementarios muni-
cipales en el marco de la regulación básica, dijimos 
que en materia organizativa local la Constitución con-
templa tres ámbitos normativos –Estado, Comunida-
des Autónomas y municipios– y, de acuerdo con este 
modelo constitucional, entendimos que si bien el reco-
nocimiento a los municipios de la potestad de autoor-
ganización no plantea problema constitucional alguno, 
el límite no puede venir dado por el respeto de los ór-
ganos necesarios establecidos por la ley básica esta-
tal, debiéndose reconocer un espacio normativo para 
el desarrollo autonómico en materia de organización 
municipal (STC 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 6). 
Por último, en relación al título competencial del art. 
149.1.18 CE, tenemos señalado que la definición de las 
bases, en el ámbito de la legislación compartida, tie-
ne por objeto crear un marco normativo unitario, de 
aplicación a todo el territorio nacional, dentro del cual, 
las Comunidades Autónomas dispongan de un margen 
de actuación que les permita, mediante la competencia 
de desarrollo legislativo, establecer los ordenamientos 
complementarios que satisfagan sus peculiares intere-
ses. Por ello, en principio, debe entenderse que excede 
de lo básico toda aquella ordenación que, por su mi-
nuciosidad y detalle, no deje espacio alguno a la com-
petencia autonómica de desarrollo legislativo, margen 
del legislador estatal que resulta menor en aquellas cu-
estiones que se refieran a organización y funcionami-
ento internos de los órganos que en aquellas otras que 
inciden en su actividad externa y sobre todo cuando 
afectan a la esfera de los derechos de los administra-
dos (STC 50/1999, de 6 de abril, FJ 3).

De la doctrina expuesta se puede concluir que la nor-
mativa básica en materia de régimen local debe ir di-
rigida a identificar aquel núcleo del ordenamiento que 
requiere de elementos comunes o uniformes en fun-
ción de los intereses generales a los que sirve el Es-
tado y que esta definición solo debe incluir aquellos 
aspectos que sean necesarios, sin quepa agotar todo el 
espacio normativo que debe corresponder al legislador 
autonómico, en especial en las cuestiones relacionadas 
con la organización y funcionamiento interno de los 
órganos.

f) Se impugnan los arts. 20.1 d) y 132 LBRL que se re-
fieren a la comisión especial de sugerencias y reclama-
ciones, cuya existencia es preceptiva en los municipios 
de gran población y puede crearse en aquellos otros en 
que así lo prevea el Reglamento orgánico o se apruebe 
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con el voto favorable de la mitad más uno del numero 
legal de los miembros del Pleno, y el art. 131 LBRL, 
que consagra la existencia necesaria en estos munici-
pios del consejo social.

El Letrado del Parlamento de Cataluña justifica la in-
constitucionalidad de estos preceptos, en que la exis-
tencia necesaria de estos órganos, con el detalle con 
que se ha regulado, elimina la posibilidad de desarro-
llo legislativo autonómico, y la potestad de autoorga-
nización de los entes locales, cuya autonomía exige 
que pudieran optar por una amplia diversidad de fór-
mulas de entre las establecidas por la legislación auto-
nómica. De ahí que debamos concluir que la duda de 
inconstitucionalidad solo se refiere a la regulación de 
la comisión especial de sugerencias y reclamaciones 
en los municipios de gran población, pero no se ex-
tiende a aquellos otros en que su creación se deja a la 
voluntad municipal.

Por su parte, el Abogado del Estado insiste en la ex-
tensión de las bases, cuando se refieren a las relaciones 
de las entidades locales con los administrados, y con-
sidera que la composición y funcionamiento de estos 
órganos puede ser desarrollada por la legislación au-
tonómica o por las normas de autoorganización de las 
corporaciones locales.

Los preceptos impugnados prevén lo siguiente: 

«Art. 20

1. La organización municipal responde a las siguientes 
reglas: ...: d) La Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones existe en los municipios señalados en 
el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo 
acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta 
del número legal de sus miembros, o así lo disponga su 
Reglamento orgánico.»

«Art 132. Defensa de los derechos de los vecinos

1. Para la defensa de los derechos de los vecinos an-
te la Administración municipal, el Pleno creará una 
Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones, 
cuyo funcionamiento se regulará en normas de carác-
ter orgánico.

2. La Comisión especial de Sugerencias y Reclama-
ciones estará formada por representantes de todos los 
grupos que integren el Pleno, de forma proporcional al 
número de miembros que tengan en el mismo.

3. La citada Comisión podrá supervisar la actividad 
de la Administración municipal, y deberá dar cuen-
ta al Pleno, mediante un informe anual, de las que-
jas presentadas y de las deficiencias observadas en el 
funcionamiento de los servicios municipales, con es-
pecificación de las sugerencias o recomendaciones no 
admitidas por la Administración municipal. No obs-
tante, también podrá realizar informes extraordinari-
os cuando la gravedad o la urgencia de los hechos lo 
aconsejen.

4. Para el desarrollo de sus funciones, todos los ór-
ganos de Gobierno y de la Administración municipal 
están obligados a colaborar con la Comisión de Suge-
rencias y Reclamaciones.»

«Art.131. El Consejo Social de la Ciudad

1. En los municipios señalados en este título, existirá 
un Consejo Social de la Ciudad, integrado por repre-
sentantes de las organizaciones económicas, sociales, 
profesionales y de vecinos más representativas.

2. Corresponderá a este Consejo, además de las funci-
ones que determine el Pleno mediante normas orgáni-
cas, la emisión de informes, estudios y propuestas en 
materia de desarrollo económico local, planificación 
estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos.»

Pues bien, más allá de lo establecido para los muni-
cipios de régimen general, uno de los objetivos de la 
nueva regulación orgánica de los municipios de gran 
población es el reforzamiento de la participación y la 
protección de los derechos de los ciudadanos, especi-
almente necesaria cuanto mayor es la población, pues 
la organización municipal se hace más compleja y se 
difumina, en buena medida, la proximidad a los admi-
nistrados. La definición de estos objetivos, y en espe-
cial, la necesidad de reforzar, más allá de los ya exis-
tentes, los instrumentos de protección de los derechos 
de los administrados en municipios con necesidades 
específicas, forma parte de la competencia estatal para 
fijar las bases del régimen jurídico de las Administra-
ciones públicas, lo que ni siquiera discute la represen-
tación letrada del Parlamento de Cataluña.

Para el cumplimiento de este objetivo básico, el legis-
lador estatal ha optado por un modelo de protección 
de derechos que se caracteriza por estar concentrado 
en un único órgano, cuya función viene a completar el 
sistema de distribución de atribuciones entre órganos 
de gobierno en los municipios de gran población.

El Pleno ha quedado configurado en este tipo de mu-
nicipios como un órgano con potestad normativa, de 
debate de las grandes políticas locales, de adopción de 
decisiones estratégicas y de control del poder «ejecuti-
vo», función ésta última en la que se enmarca la com-
petencia de informe de este órgano y la obligación que 
se le impone de presentar al Pleno sus informes. En 
efecto, el art. 132.3 LBRL regula el contenido del in-
forme anual, que incluirá las quejas presentadas, las 
deficiencias observadas y las sugerencias que no han 
sido admitidas por la administración, y contempla la 
existencia de informes extraordinarios, con un conte-
nido que no se especifica, en situaciones de especial 
urgencia o necesidad. La regulación del contenido del 
informe ordinario y la previsión de informes extraor-
dinarios garantiza que, en todos los municipios, el Ple-
no cuente con la información que le permita ejercer 
su función de control, sin perjuicio de aquellos otros 
contenidos que puedan establecerse por la legislación 
autonómica de desarrollo o por las entidades locales.
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En cuanto a su composición, el art. 132.2 LBRL prevé 
que estará formada por los grupos políticos, con re-
presentación proporcional a la que tienen en el Pleno, 
a diferencia de lo que establece, por ejemplo, el art. 
59 del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, que 
aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de 
régimen local de Cataluña al regular el síndic munici-
pal de greuges. La atribución de la función de control 
a un órgano integrado por concejales, así como la exi-
gencia de que la representación de los grupos políticos 
sea proporcional a la que ostentan en el Pleno, encu-
entran cobertura en el título del art. 149.1.18 CE, pues 
inciden directamente en las atribuciones de los repre-
sentantes electos y definen la regla de formación de la 
voluntad del órgano que se considera más acorde con 
el principio del mandato representativo.

La regulación de esta comisión se completa con la 
obligación de colaboración de todos los órganos de 
gobierno y administración, que es necesaria para ga-
rantizar el correcto ejercicio de la función que tiene 
atribuida y la previsión según la cual las normas que 
regulan el funcionamiento de este órgano deben tener 
naturaleza orgánica (art. 132.1 LBRL), lo que conlleva 
la exigencia de un especial consenso entre los grupos 
políticos para su aprobación. La exigencia de mayoría 
absoluta no es sino una regla de funcionamiento del 
Pleno, pues afecta a la formación de la voluntad de es-
te órgano de gobierno municipal, siendo así que tal y 
como señalamos en nuestra Sentencia 33/1993, de 1 de 
febrero, FJ 3, «es evidente que uno de los aspectos sus-
tanciales del modelo de autonomía local garantizado 
en todo el Estado atañe al funcionamiento democráti-
co de los órganos de gobierno de las Corporaciones 
Locales y, dentro de él, en concreto, a lo que afecta 
al quorum y mayorías necesarias para la adopción de 
acuerdos de los órganos colegiados superiores, ya que 
los preceptos relativos a estas cuestiones definen pre-
cisamente un modelo de democracia local».

A la vista de lo expuesto, debemos concluir que la 
existencia preceptiva de un órgano específico con el 
que se pretende obtener un nivel adecuado de protec-
ción de los derechos de los vecinos en aquellos mu-
nicipios en que, por sus especiales características, re-
sulta necesario establecer mecanismos especiales que 
intensifiquen dicha protección, así como las normas 
que regulan su composición, funcionamiento, funcio-
nes y sus relaciones con el Pleno, responden a la finali-
dad de la competencia estatal, que no es otra que iden-
tificar el núcleo de elementos comunes o uniformes 
del modelo de autonomía municipal, en función de los 
intereses generales de los que el Estado es exponente. 
Esta competencia estatal alcanza a la regulación de la 
«composición, estructura y competencias de los órga-
nos de las Administraciones públicas» (SSTC 32/1981, 
FJ 6 y 50/1999, de 6 de abril, FJ 3), teniendo en cuenta 
que, por tratarse de un órgano cuya función principal 
consiste en la protección de los derechos de terceros, 
en atender sus reclamaciones y hacer las correspondi-

entes sugerencias a la Administración municipal (art. 
132.1 y 3 LBRL), resulta necesaria una mayor intensi-
dad de regulación para garantizar un tratamiento co-
mún de los administrados. Además, no se ve impe-
dida la competencia del legislador autonómico para 
desarrollar la regulación básica, pues ni se excluye la 
competencia de las Comunidades Autónomas para la 
regulación de la organización complementaria de los 
municipios de gran población en la medida en que el 
art. 20.2 LBRL, aplicable a todo tipo de municipios, 
no ha sido modificado, ni la atribución al Pleno de la 
competencia de autoorganización para regular este ór-
gano excluye la competencia autonómica para el desa-
rrollo legislativo, pues el art. 123.1 c) LBRL se limita a 
atribuir al Pleno la regulación de la comisión especial 
de sugerencias y reclamaciones, sin exigir que ello se 
realice en el marco exclusivo de la legislación básica.

Debemos, por las mismas razones, descartar que la 
existencia preceptiva del consejo social de la ciudad 
vulnere la competencia autonómica para el desarrollo 
de las bases. Como decíamos, es objetivo prioritario 
reforzar la participación de los ciudadanos en el go-
bierno y administración municipal, propósito que si 
bien se extiende a todos los municipios, adquiere una 
mayor intensidad en los de gran población. El legis-
lador parte de la idea de que los mecanismos de par-
ticipación de la LBRL eran insuficientes y que es ne-
cesario establecer otros de carácter vinculante que 
garanticen unos niveles mínimos comunes de partici-
pación. Así lo señala la exposición de motivos de la 
Ley de medidas para la modernización del gobierno 
local al afirmar que «se ha manifestado como insufi-
ciente, por su carácter meramente declarativo, el trata-
miento que de la participación ciudadana se hace en la 
ley de bases de régimen local [...] y si bien es cierto que 
en este ámbito hay que conceder amplios márgenes a 
la potestad de autoorganización de las entidades loca-
les, también lo es que la legislación básica estatal debe 
permitir contener unos estándares mínimos concretos 
que permitan la efectividad de dicha participación [...]
siendo los diversos mecanismos participativos creados 
e impulsados por la ley, tanto con carácter general co-
mo los que más adelante se señalarán para los munici-
pios a los que resulta de aplicación el título X de la ley, 
colocan a nuestro régimen local en la línea avanzada 
de promoción de la participación que está adquiriendo 
cuerpo en todo el continente, impulsada por el Conse-
jo de Europa, y de la que es una importante manifes-
tación la Recomendación de su Comité de Ministros 
Rec (2001) 19, que ha servido de fuente de inspiración 
para esta reforma».

En este sentido, además de la participación funcional 
que exige la ley estatal para todo tipo de municipios 
(art. 70 bis LBRL), el legislador estatal ha optado por 
imponer una participación orgánica en los de gran po-
blación, que consiste en la incorporación de los ciuda-
danos a órganos que intervienen de forma activa en la 
toma de decisiones. Y para definir este elemento co-
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mún, resulta imprescindible determinar su forma y al-
cance, esto es, la composición mínima del órgano en 
el que se integran y sus funciones. En este sentido, la 
legislación básica ha recogido la participación direc-
ta de los ciudadanos a través de organizaciones repre-
sentativas de los intereses económicos, sociales, pro-
fesionales y vecinales en la adopción de determinadas 
decisiones que tienen una especial incidencia en la po-
lítica urbana, y ha limitado su participación a una fun-
ción meramente consultiva a través del informe, estu-
dio y propuesta en materia de desarrollo económico y 
social, planificación estratégica de la ciudad y grandes 
proyectos urbanos. Por otra parte, ni el art. 131 ni el 
123 LBRL establecen la directa subordinación a la le-
gislación básica de la regulación que de este órgano 
realice el reglamento orgánico, pues la remisión a la 
regulación municipal no excluye expresamente la po-
sibilidad de desarrollo de estas bases por el legislador 
autonómico. En definitiva, la regulación que el precep-
to destina a este órgano consultivo, sirve a la finalidad 
de garantizar un nivel común de participación de la 
sociedad en las grandes decisiones de la política ur-
bana sin que supongan una normativa pormenorizada 
que excluya, a priori, la posibilidad de desarrollo por 
parte del legislador autonómico.

En cuanto a la alegada vulneración de la autonomía lo-
cal, debemos señalar que su garantía constitucional en 
cuanto «garantía de los elementos esenciales» o «nú-
cleo primario del autogobierno», ni otorga a los muni-
cipios una potestad de autoorganización ilimitada, ni 
les dota, como parece derivarse de la argumentación 
del Letrado del Parlamento de Cataluña, de total liber-
tad para decidir sobre cualesquiera órganos distintos 
de los que derivan directamente del art. 140 CE. El le-
gislador estatal bien podía haber optado por reconocer 
una mayor capacidad de autoorganización a los muni-
cipios para que, en función de sus necesidades, adop-
taran la decisión última sobre el modelo organizativo. 
Pero en este caso, el legislador estatal ha considera-
do que la adecuada gestión y gobierno de los intereses 
municipales, la garantía de la participación de los ciu-
dadanos, más allá del derecho fundamental reconoci-
do en el art. 23.1 CE, y la protección de los derechos 
de los vecinos requieren, de un lado, la existencia de 
un órgano representativo encargado de la protección 
de sus derechos y, de otro, la creación de un órgano 
consultivo en que se encuentren representados los ciu-
dadanos a través de sus organizaciones. Constatada 
esta finalidad, y dado el amplio margen de regulación 
que resta para la ordenación por norma orgánica de 
la composición, funciones y funcionamiento de ambos 
órganos, no puede considerarse vulnerada la garantía 
institucional de la autonomía local.

Así pues, debemos rechazar la inconstitucionalidad de 
los arts. 20.1 d), 132 y 131 LBRL, así como la de la 
disposición final primera en lo que a ellos atañe.

g) Se impugna la disposición final primera en relación 
con la obligación contemplada en el art. 128 LBRL, 
de crear, en los municipios de gran población, divisio-
nes territoriales dotadas de órganos de gestión descon-
centrada o distritos, por considerar que esta competen-
cia corresponde a los municipios, por lo que se estaría 
vulnerando su autonomía constitucionalmente garan-
tizada. Frente a ello, el Abogado del Estado considera 
que esta obligación está ligada a la realización de una 
gestión desconcentrada para impulsar la participación 
en la gestión de los asuntos municipales, dejando espa-
cio al Ayuntamiento para crearlos y coordinarlos y re-
gular las atribuciones y recursos de que están dotados, 
así como su organización sin más límite que la reserva 
de la presidencia del distrito a un concejal.

Antes de la reforma operada por la Ley de medidas 
para la modernización del gobierno local, estaba pre-
vista la creación por los municipios de órganos terri-
toriales de gestión desconcentrada (art. 24.1 LBRL), 
aunque correspondía a los Ayuntamientos decidir en 
qué medida eran necesarios y determinar su organiza-
ción, funciones y competencia. Ello se mantiene en los 
municipios de régimen general. El legislador estatal 
ha considerado, sin embargo, que en los municipios de 
elevada población o especial complejidad, como son 
los regulados en el título X, la participación de los ve-
cinos en la gestión municipal requiere necesariamente 
de su existencia pues, como señala la exposición de 
motivos de la Ley, los órganos territoriales desconcen-
trados no solo están orientados a garantizar una ges-
tión adecuada y eficaz de los intereses municipales por 
lo que supone de desplazamiento de atribuciones des-
de los órganos centrales de gobierno y administración 
hacia los órganos desconcentrados de los distritos, si-
no, sobre todo, a intensificar la participación ciudada-
na, estableciendo un nivel mínimo común para todos 
ellos.

Como señalamos en relación con la comisión especial 
de sugerencias y reclamaciones, la garantía institucio-
nal de la autonomía local no comprende una potestad 
de autoorganización ilimitada pues, en materia orga-
nizativa local, existe una triple competencia normativa 
que no cabe ignorar. En este caso, la regulación básica 
remite al Pleno la fijación del porcentaje mínimo de 
los recursos presupuestarios, que debe gestionarse de 
forma desconcentrada, su creación, la división en dis-
tritos, la determinación y regulación de sus órganos, y 
las competencias de sus órganos representativos y par-
ticipativos, sin perjuicio de las competencias del Al-
calde para determinar la organización y competencias 
de su administración ejecutiva. Ello deja un importan-
te margen de desarrollo a los municipios para que, a la 
vista de sus necesidades concretas, puedan realizar el 
diseño definitivo de su organización. En consecuen-
cia, debemos rechazar que la imposición obligatoria 
de una organización desconcentrada vulnere la auto-
nomía municipal.
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Por los motivos expuestos debemos confirmar la cons-
titucionalidad del art. 128 LBRL.

h) El art. 129 LBRL, declarado básico por la disposi-
ción final primera, crea un nuevo órgano responsable 
de la asistencia jurídica al Alcalde, a la junta de gobi-
erno local y a los órganos directivos, cuyas funciones 
comprenden el asesoramiento jurídico y la representa-
ción en juicio del Ayuntamiento. Su titular es nombra-
do por la Junta de Gobierno entre quienes reúnan los 
requisitos de estar en posesión del título de licenciado 
en Derecho y ostentar la condición de funcionario de 
carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o 
de las entidades locales a los que se exija, para su in-
greso, el título de doctor, licenciado, ingeniero, arqui-
tecto o equivalente, o ser funcionarios con habilitación 
de carácter estatal (disposición adicional segunda de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del 
empleado público, que ha derogado los arts. 92, 98 y 
99 LBRL).

No cuestiona el Letrado del Parlamento de Cataluña la 
existencia necesaria de dicho órgano ni tampoco los 
requisitos que se exigen a su titular, sino únicamente 
el inciso «su titular será nombrado y separado por la 
Junta de Gobierno local». Así pues, sería la atribución 
a un concreto órgano de gobierno de la competencia 
para nombrar y cesar al titular del órgano la que vul-
neraría, a un mismo tiempo, la potestad de autoorga-
nización de la entidad local y la capacidad legislativa 
autonómica a la que, según el recurrente, corresponde-
ría regular este extremo. No justifica, sin embargo, por 
qué considera que excede de lo básico la atribución de 
esta facultad a la junta de gobierno, cuando no llega a 
la misma conclusión sobre el art. 127.1 i) LBRL, que 
atribuye a la junta de gobierno el nombramiento y cese 
de los titulares de los órganos directivos, a excepción 
del Secretario General del Pleno cuyo nombramiento 
y, por tanto cese, corresponde al Presidente del Pleno, 
de acuerdo con el art. 122.5 LBRL.

La regulación de los órganos de gobierno municipal 
forma parte de la competencia básica del Estado para 
el desarrollo directo de los arts. 137 y 140 CE. En la 
medida en que el gobierno municipal se encomienda 
a diferentes órganos con muy distinta composición, la 
distribución entre ellos de las atribuciones municipa-
les constituye un elemento esencial de la definición del 
funcionamiento democrático municipal (STC 33/1993, 
1 de febrero FJ 3) y, por tanto, del modelo de autono-
mía municipal común por el que ha optado el legisla-
dor estatal. La existencia de la asesoría jurídica como 
órgano de asistencia al que se ha venido en denominar 
«ejecutivo local» –Alcalde, Junta de Gobierno y órga-
nos directivos–, responde a ese nuevo modelo muni-
cipal que, como señala la exposición de motivos de la 
Ley de medidas para la modernización del gobierno 
local, persigue «atender a la necesidad de un liderazgo 
claro y diáfano ante la sociedad, lo que exige ejecuti-
vos con gran capacidad de gestión para actuar rápida 

y eficazmente». Fruto de esta concepción, la Junta de 
Gobierno ha asumido la mayoría de las competenci-
as de ejecución que antes correspondían al Pleno lo 
que, agravado por la complejidad de la gestión admi-
nistrativa en los municipios de gran población, justifi-
ca tanto la existencia preceptiva de este órgano, como 
la atribución del nombramiento a la Junta de Gobierno 
de la que depende y ante la que debe responder, de la 
misma forma que el asesoramiento legal al Pleno y sus 
comisiones se encomienda al Secretario del Pleno que 
es nombrado por su Presidente. En la medida en que la 
atribución de esta competencia a la Junta de Gobierno 
sirve para perfilar ese modelo común organizativo que 
se considera imprescindible para garantizar una ges-
tión adecuada de los intereses locales en los munici-
pios de especial complejidad, debe descartarse que el 
art. 129 haya vulnerado las competencias autonómicas 
de desarrollo legislativo de las bases estatales.

A esta misma conclusión debemos llegar con respecto 
a la invocada vulneración de la garantía institucional 
de la autonomía local, en la medida en que compren-
de una potestad de autoorganización de las entidades 
locales que no puede ser ignorada por el legislador. La 
autonomía local no incluye la facultad de diseñar, sin 
límite alguno, el modelo de distribución de atribucio-
nes de los órganos de gobierno. Debe tenerse en cuen-
ta, además, que el legislador básico ha dejado en ma-
nos de la Junta de Gobierno, la elección del titular de 
este órgano directivo, que solo está condicionada por 
el cumplimiento de los requisitos exigidos y que no 
han sido cuestionados por el recurrente.

i) Entiende el Parlamento de Cataluña que el art. 126.4 
LBRL, al prever como órgano de existencia precepti-
va el órgano de apoyo a la Junta de Gobierno, elimina 
la competencia de desarrollo normativo de la Comu-
nidad Autónoma y vulnera la autonomía local, pues 
debe formar parte de la competencia de autoorgani-
zación de los municipios de gran población el poder 
optar por diferenciar o no las funciones de represen-
tación política y la de asesoramiento jurídico y fe pú-
blica.

El art. 126.4 prevé: 

«La Secretaría de la Junta de Gobierno Local corres-
ponderá a uno de sus miembros que reúna la condición 
de concejal, designado por el Alcalde, quien redactará 
las actas de las sesiones y certificará sobre sus acuer-
dos. Existirá un órgano de apoyo a la Junta de Gobi-
erno Local y al concejal-secretario de la misma, cuyo 
titular será nombrado entre funcionarios de Adminis-
tración local con habilitación de carácter nacional. Sus 
funciones serán las siguientes: 

a) La asistencia al concejal-secretario de la Junta de 
Gobierno Local.

b) La remisión de las convocatorias a los miembros de 
la Junta de Gobierno Local.
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c) El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes 
del día y actas de las reuniones.

d) Velar por la correcta y fiel comunicación de sus 
acuerdos.«

Como se señaló con anterioridad, la Ley de medidas 
para la modernización del gobierno local ha supuesto, 
para los municipios de gran población, un cambio de-
finitivo en la concepción tradicional de los órganos de 
gobierno municipales pues, llevada por la necesidad 
de agilizar y reforzar la eficacia de la Administración 
municipal, ha diseñado una Junta de Gobierno local 
dotada de amplias funciones de naturaleza ejecutiva. 
A esta modificación responde, sin duda, la separación 
entre la función de fe pública del órgano colegiado (re-
dacción de actas y certificación de acuerdos) que, en 
todo caso, debe ser desempeñada por un concejal mi-
embro de la misma, y la función de apoyo técnico que 
se profesionaliza al reservarse a un funcionario con 
habilitación de carácter estatal. La imposición de este 
modelo profesionalizado de asistencia técnica a la Jun-
ta de Gobierno forma parte de ese modelo común que, 
por otra parte, conlleva la determinación de una fun-
ción de carácter preceptivo y reservada a funcionari-
os con habilitación de carácter estatal, cuya existencia 
misma, como consecuencia de su alta cualificación, se 
considera básica (STC 25/1983, de 7 de abril, FJ 4), 
sin que pueda considerarse vulnerada la autonomía 
local, vulneración que en opinión del Parlamento de 
Cataluña se produciría siempre y cuando se imponga 
al municipio la existencia de un determinado órgano. 
Como hemos señalado también, la competencia para 
autoorganización municipal no es ilimitada, cuando la 
existencia preceptiva de un órgano de apoyo técnico a 
la Junta de Gobierno reservado, además, a funcionari-
os de habilitación de carácter estatal, no afecta a ese 
núcleo irreductible necesario para el autogobierno de 
los intereses municipales.

Debemos por ello rechazar la inconstitucionalidad del 
art. 126.4 LBRL y de la disposición final primera en lo 
que a éste se refiere.

j) Se recurre por la representación del Parlamento de 
Cataluña la disposición final primera en relación con 
el art. 130.1 B) LBRL pues si bien admite que la divi-
sión entre órganos superiores y directivos se ajusta a la 
competencia básica del Estado, entiende que no así lo 
hace la regulación excesivamente minuciosa, a modo 
de lista cerrada, de cuáles son los órganos directivos. 
Ello vulneraría tanto la competencia del legislador au-
tonómico como la potestad de autoorganización local.

En la relación de órganos directivos se incluyen los 
titulares de distintos órganos. En primer lugar, aque-
llos que tienen encomendada una función directiva de 
ejecución de programas –coordinadores generales y 
directores generales u órganos equivalentes–. En se-
gundo lugar, los titulares de órganos con una función 
material concreta –el titular de la Asesoría jurídica–, 

o a los que se encomienda la gestión centralizada de 
funciones públicas, como es el caso del titular del ór-
gano de gestión tributaria, que asume las funciones 
públicas que atribuye al municipio la legislación tribu-
taria. Finalmente, una última categoría de directivos 
que, por tener atribuidas funciones públicas precepti-
vas cuya responsabilidad está reservada a funcionarios 
con habilitación de carácter estatal, forman parte del 
sistema de empleo público, pues acceden al puesto por 
los sistemas legales de provisión de puestos de trabajo, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional 
octava LBRL y la disposición final primera de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del emplea-
do público. Estos son el Secretario del Pleno, el titular 
del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno local y al 
Concejal-secretario y el Interventor general munici-
pal. Esta relación de directivos se completa, en el art. 
130.2 LBRL, con los titulares de los máximos órganos 
de dirección de organismos autónomos locales y enti-
dades empresariales, precepto éste que, sin embargo, 
no ha sido recurrido.

Para resolver la cuestión planteada, debemos tener en 
cuenta si la determinación de una relación de directi-
vos locales responde a la finalidad de establecer los 
criterios generales de regulación de la organización 
municipal, conforme a objetivos de interés público y 
si para ello es necesario establecer una enumeración 
cerrada (STC 25/1983, FJ 4). Argumenta el Abogado 
del Estado que la consideración de determinados car-
gos como órganos directivos, en cuanto exige estar en 
posesión de requisitos específicos y conlleva la apli-
cación de la legislación sobre incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones públicas, 
obedece a los objetivos de servir con objetividad al in-
terés público y a la imparcialidad en el ejercicio de las 
funciones públicas que consagra el art. 103 CE y, por 
tanto, forma parte de la competencia estatal básica.

Conforme a lo establecido en el art. 130.4 LBRL, tan-
to los órganos superiores como los directivos quedan 
sometidos al régimen de incompatibilidades contem-
plado en la Ley 53/1984, de incompatibilidades al ser-
vicio de la Administración pública y en otras normas 
estatales y autonómicas que resulten de aplicación. Por 
otra parte, con posterioridad a la interposición de este 
recurso, la disposición adicional 9.5 del Real Decreto 
Legislativo 2/2008, que aprueba el texto refundido de 
la Ley del suelo, ha venido a añadir una disposición 
adicional decimoquinta a la Ley de bases de régimen 
local, que contempla, además, la aplicación de las li-
mitaciones al ejercicio de actividades privadas del art. 
8 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de 
los conflictos de intereses de los miembros del Gobier-
no y de los altos cargos de la Administración General 
del Estado, en los mismos términos previstos para los 
concejales y el alcalde. Ambas regulaciones pretenden 
garantizar la imparcialidad y objetividad en el ejerci-
cio de las funciones que se encomiendan a los órganos 
directivos, por lo que sirven al objetivo perseguido por 
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la legislación básica, en cuanto al establecimiento de 
un régimen común que incide, además, en la igualdad 
de tratamiento de los administrados. Ahora bien, una 
cosa es que la regulación de las incompatibilidades de 
los órganos directivos forme parte de la competencia 
del Estado para establecer las bases y otra que, para 
el cumplimiento de este propósito, resulte necesario 
establecer una relación cerrada y pormenorizada de 
los directivos. En efecto, para conseguir esta finalidad 
bastaría con prever la aplicación de un determinado 
régimen de incompatibilidades para los órganos di-
rectivos, definiendo las características o funciones que 
deben reunir para considerarse tales. Así, por otra par-
te, lo acredita la disposición adicional decimoquinta 
LBRL, que extiende el régimen de incompatibilidades 
de los órganos directivos a los titulares de órganos, sin 
relacionar cuáles son, que ejerzan funciones de gestión 
o ejecución de carácter superior, ajustándose a las di-
rectrices generales fijadas por el órgano de gobierno 
de la corporación, adoptando al efecto las decisiones 
oportunas y disponiendo para ello de autonomía den-
tro de esas directrices generales.

Por las mismas razones, la exigencia de determinados 
requisitos de formación y experiencia en la función 
pública que, sin duda, responde a la finalidad de me-
jorar la eficacia de la gestión administrativa, garanti-
zando un nivel mínimo de profesionalización de los 
nombrados, no requiere establecer un elenco tasado de 
órganos directivos, tanto más cuanto ni es una exigen-
cia que se impone a todos los directivos, ni tampoco es 
aplicable a los órganos incluidos en la relación de pu-
estos de trabajo, e incorporados al sistema de empleo 
público, que se proveen por los sistemas establecidos 
para la provisión puestos de trabajo reservados a este 
cuerpo. La profesionalización a la que sirve la exigen-
cia del requisito de pertenecer a algún cuerpo de fun-
cionarios para los que se exija un título universitario 
de nivel superior, incluido el de funcionarios de habi-
litación de carácter estatal, adquiere todo su sentido 
para los altos cargos, pero no resulta de aplicación al 
resto de órganos directivos, reservados a funcionarios 
en servicio activo.

Así pues, aun respondiendo la regulación de una serie 
de órganos directivos a los objetivos de interés general 
que justifican su regulación con carácter común para 
todos los municipios, el establecimiento de una enu-
meración cerrada de los mismos eliminaría la com-
petencia de desarrollo legislativo de las Comunidades 
Autónomas sin que, por lo hasta aquí expuesto, exista 
justificación para ello. No obstante, el precepto impug-
nado admite una interpretación conforme con lo hasta 
aquí afirmado pues, en la medida en que se limita a 
relacionar, dentro de los órganos directivos, los titula-
res de órganos que pertenecen a la organización básica 
de los municipios de gran población, no impide a las 
leyes autonómicas que completen, dentro de su com-
petencia para regular la organización complementaria, 
este elenco de órganos directivos.

k) Directamente relacionados con las cuestiones an-
teriormente expuestas se encuentran los dos reparos 
de constitucionalidad, que el Letrado del Parlamento 
autonómico imputa al art. 123.1 c) LBRL. De un la-
do alega que este precepto impone la existencia de un 
reglamento orgánico específico para la regulación de 
cada uno de los órganos que en él se enumeran, cuan-
do lo básico no puede llegar a determinar si es un so-
lo reglamento orgánico o varios y, sobre todo, cuando 
dos de los órganos a los que se refiere, el consejo soci-
al de la ciudad y la comisión especial de sugerencias 
y reclamaciones, no son de existencia obligatoria. En 
segundo lugar, considera que la regulación de los nive-
les esenciales, en cuanto se refiere a los coordinadores 
generales a los que define y también a los directores 
generales u órganos equivalentes, llega a una defini-
ción excesivamente detallada, por lo que habría que 
eliminar el inciso que comienza «entendiendo por ta-
les» hasta «órganos similares que culminan la organi-
zación administrativa».

Dentro de las atribuciones del Pleno, el art. 123.1 c) 
LBRL señala lo siguiente: «La aprobación y modifica-
ción de los reglamentos de naturaleza orgánica. Ten-
drán en todo caso naturaleza orgánica: [...] la regula-
ción del Consejo Social de Ciudad [...] la regulación 
de la Comisión Especial de sugerencias y reclamaci-
ones.»

No hay base alguna en el precepto impugnado para 
entender que se exige un reglamento específico para 
cada uno de ellos, como tampoco la hay para conside-
rar que existe una prohibición de regulación conjunta 
de todos ellos en el mismo reglamento, pues la norma 
se limita a exigir que la regulación de ambos órganos 
se realice en una o varias disposiciones reglamenta-
ria aprobadas con un determinado quórum. Por otra 
parte, declarada la constitucionalidad de los arts. 129 
y 132 LBRL debemos descartar, por las mismas razo-
nes, la inconstitucionalidad del art. 123.1 c) por refe-
rirse al consejo social de la ciudad y a la comisión es-
pecial de sugerencias y reclamaciones como contenido 
necesario del reglamento o reglamentos orgánicos.

Se invoca también, por el Parlamento de Cataluña la 
inconstitucionalidad del inciso de este mismo precep-
to destinado a determinar los niveles esenciales de la 
organización municipal, desde «entendiendo por ta-
les» hasta «u órganos similares que culminan la or-
ganización administrativa», por considerar que se 
establece una definición tan detallada de los niveles 
esenciales de organización, que excede de lo que pue-
de considerarse básico. Por otra parte, el Abogado del 
Estado considera que como este precepto atribuye al 
Pleno la competencia para la aprobación de normas o 
reglamentos orgánicos cuya eficacia alcanza las relaci-
ones entre corporaciones locales y vecinos, forma par-
te de lo básico.

El apartado citado señala que tendrán naturaleza 
orgánica «la determinación de los niveles esenciales 
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de la organización municipal, entendiendo por tales 
las grandes áreas de gobierno, los coordinadores gene-
rales, dependientes directamente de los miembros de 
la Junta de Gobierno Local, con funciones de coordi-
nación de las distintas Direcciones Generales u órga-
nos similares integradas en la misma área de gobier-
no, y de la gestión de los servicios comunes de éstas u 
otras funciones análogas y las Direcciones Generales 
u órganos similares que culminen la organización ad-
ministrativa, sin perjuicio de las atribuciones del Al-
calde para determinar el número de cada uno de tales 
órganos y establecer niveles complementarios inferi-
ores.»

Pues bien, el precepto impugnado se limita a reser-
var al reglamento orgánico la definición de los niveles 
de la organización municipal, que el legislador bási-
co ha considerado esenciales para garantizar la efica-
cia de la Administración municipal en los municipios 
de gran población. Es decir, un primer nivel distribui-
do por áreas materiales de actividad con competencias 
de coordinación y un segundo de nivel inmediatamen-
te inferior que culmine la organización administrativa. 
La reserva al reglamento orgánico, en cuanto exige un 
quórum especial para su aprobación, forma parte de la 
competencia estatal básica, pues afecta al proceso mis-
mo de formación de la voluntad del Pleno. Por otra par-
te, la definición de estos niveles organizativos sirve a 
un objetivo de interés general y no elimina la compe-
tencia normativa de las Comunidades Autónomas, pues 
la atribución al alcalde de la facultad de crear órganos 
organizativos complementarios, que este mismo artícu-
lo reconoce, debe realizarse en el marco de lo estableci-
do por la legislación autonómica de desarrollo.

Por las razones expuestas debe rechazarse la incons-
titucionalidad art. 123.1 c) LBRL y de la disposición 
final primera en lo que a este se refiere.

l) Se impugna la disposición final primera de la Ley de 
medidas para la modernización del gobierno local, por 
declarar básico el art. 73.3 LBRL y, por conexión, los 
arts. 20.1 c) y 122.3 de la misma norma legal. Entiende 
la representación letrada del Parlamento de Cataluña 
que este precepto es inconstitucional en la medida en 
que establece que los derechos económicos y políti-
cos de los concejales no adscritos se ejercerán en la 
forma que determine el reglamento orgánico de cada 
corporación; se afirma que se desconoce la capacidad 
normativa de la Generalitat de Cataluña para regular 
los aspectos no básicos del régimen estatutario de los 
electos locales. Por el contrario, entiende el Abogado 
del Estado que el precepto impugnado se limita a es-
tablecer la situación de los concejales tránsfugas, ga-
rantizando las mismas condiciones económicas que a 
los demás concejales adscritos a grupos políticos, pe-
ro impidiendo que puedan fomentarlo razones de enri-
quecimiento económico.

Debemos señalar, en primer lugar, que los reproches 
de los recurrentes no van dirigidos a la totalidad de la 

regulación que, sobre grupos políticos y régimen es-
tatutario de los electos, contiene el art. 73.3 LBRL si-
no, única y exclusivamente, a lo atinente a la figura 
del concejal no adscrito. Aunque el Letrado del Par-
lamento no justifique en forma alguna las razones, la 
impugnación se extiende, a los arts. 20.1 c) y 122.3 
LBRL, otros dos artículos que inciden en los derechos 
políticos de los concejales no adscritos. Estos artícu-
los contemplan la participación de los grupos políti-
cos, mediante concejales pertenecientes a los mismos, 
en proporción al número de regidores que tengan en 
el Pleno en los órganos de estudio, informe o consulta 
de los asuntos sometidos al Pleno, en los municipios 
de régimen general, o en las comisiones del Pleno, en 
los municipios de gran población. En segundo lugar, la 
impugnación únicamente está basada en la remisión a 
la competencia normativa del Pleno del municipio de 
la regulación de los derechos económicos y políticos 
de los concejales no adscritos.

El tenor literal del art. 73.3 LBRL es el siguiente: «Los 
derechos económicos y políticos de los miembros no 
adscritos no podrán ser superiores a los que les hu-
biesen correspondido de permanecer en el grupo de 
procedencia, y se ejercerán en la forma que determi-
ne el Reglamento orgánico de cada corporación». Es-
te precepto se limita a atribuir al reglamento orgánico 
la regulación del ejercicio de los derechos económi-
cos y políticos de los concejales no adscritos, como 
manifestación de la potestad normativa inherente a la 
autonomía municipal. Ello sin perjuicio de que, en el 
ejercicio de su competencia normativa, el Pleno deba 
necesariamente respetar lo establecido tanto en la le-
gislación estatal, a la que tampoco este apartado se re-
fiere, como en la legislación autonómica de desarrollo, 
razón por la cual debe descartarse la inconstituciona-
lidad del art. 73.3 LBRL y, por conexión, los arts. 20.1 
c) y 122.3 y de la disposición final primera en lo que a 
estos se refiere.

6. La representación letrada del Parlamento de Cata-
luña impugna, asimismo, el art. 126.2, párrafo segun-
do, inciso primero LBRL en la redacción que le da la 
Ley de medidas para la modernización del gobierno 
local. Dice este inciso que «[e]l Alcalde podrá nom-
brar como miembros de la Junta de Gobierno Local a 
personas que no ostenten la condición de concejales, 
siempre que su número no supere un tercio de sus mi-
embros, excluido el Alcalde».

En opinión del recurrente, la inconstitucionalidad se 
basa en que la incorporación de no electos a la Junta 
de Gobierno vulnera el art. 140 CE, que encomien-
da el gobierno y administración municipal al alcalde 
y concejales, como manifestación de la opción consti-
tucional por una administración democrática. El Abo-
gado del Estado señala, por el contrario, que la Junta 
de Gobierno ha quedado constituida como un órgano 
de manifiesto perfil ejecutivo y profesional, que viene 
exigido por la complejidad de las funciones técnicas 
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que debe afrontar, quedando el principio representati-
vo residenciado en el Pleno. Por otra parte señala que 
esta configuración responde al modelo europeo de go-
bierno local reflejado en la Carta europea de la autono-
mía local, cuyo art. 3.2 prevé que los órganos electivos 
colegiados puedan disponer de órganos ejecutivos res-
ponsables ante ellos mismos.

La Ley de medidas para la modernización del gobier-
no local, como ya señalamos anteriormente, ha mo-
dificado el diseño de gobierno en los municipios de 
gran población para establecer una separación clara 
de funciones entre el órgano en el que se residencia el 
principio representativo, y el órgano de carácter ejecu-
tivo que aúna las competencias de dirección política o 
gobierno con la dirección de la administración muni-
cipal. Este órgano no está integrado únicamente por 
electos, pues el precepto impugnado permite al Alcal-
de nombrar, como miembros de la Junta de Gobierno 
local, a personas que no ostenten dicha condición, si-
empre que su número no supere el tercio de sus miem-
bros, excluido el Alcalde, garantizándose en todo caso 
una mayoría de miembros electos, al exigirse para la 
válida constitución del órgano colegiado que el núme-
ro de miembros electos presentes supere a los miem-
bros presentes que no ostentan dicha condición.

Por ello, en los municipios de gran población, el Ple-
no ha perdido sus competencias administrativas pues, 
como señala la exposición de motivos de la ley im-
pugnada, se configura como el gran órgano de deba-
te de las grandes políticas municipales y de adopción 
de las decisiones estratégicas; es, además, el órgano 
que ejerce la competencia reglamentaria, y fiscaliza y 
controla la actuación del Alcalde y su equipo de go-
bierno (art. 122 LBRL). Por el contrario, la Junta de 
Gobierno local se constituye como un órgano colegi-
ado que asume las competencias administrativas que, 
en los municipios de régimen común, corresponden al 
Pleno y al Alcalde, pero también se convierte en un 
órgano esencial de colaboración en la dirección polí-
tica del Ayuntamiento pues el alcalde –que conserva 
la presidencia el órgano colegiado y la capacidad de 
nombrar y cesar libremente a sus miembros–, com-
parte la dirección política con la Junta de Gobierno 
local que es, tal y como la define el art. 126.1 LBRL, 
«el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, cola-
bora de forma colegiada en la función de dirección 
política que a éste corresponde y ejerce las funciones 
ejecutivas y administrativas que se señalan en el art. 
127 de esta ley».

Tal y como hemos señalado en reiteradas ocasiones, 
entre otras en la STC 240/2006, de 20 de julio, FJ 8, el 
constituyente no predeterminó el contenido concreto 
de la autonomía local, por lo que el legislador podrá 
ejercer en uno u otro sentido su libertad inicial de con-
figuración, siempre que sea compatible con el marco 
general perfilado en los art. 137, 140 y 141 CE. Asi-
mismo hemos afirmado que la garantía constitucional 

de la autonomía local requiere que se dote a las enti-
dades locales de una autonomía o capacidad efectiva 
para ordenar y gestionar una parte importante de los 
asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su propia 
responsabilidad y en beneficio de sus habitantes, así la 
define el art. 3.1 de la Carta europea de la autonomía 
local.

Este marco constitucional aparece profundamente en-
raizado en el principio democrático que se plasma, de 
forma expresa, en el art. 140 CE con la elección de 
concejales y alcalde, y en el art. 141.2 CE, que enco-
mienda el gobierno y administración de las provinci-
as a Diputaciones u otras corporaciones de carácter 
representativo. El principio representativo es, tambi-
én, fundamento de la autonomía local de la que son 
titulares las islas, pues aunque el art. 141.4 CE no se 
refiera expresamente al mismo, como sí lo hace en el 
caso de municipios y provincias, «el carácter repre-
sentativo de los órganos a los que corresponde la di-
rección política de los entes locales constituye un con-
cepto inherente a este concepto de autonomía local» 
(STC 132/2012, de 19 de junio, FJ 3). En esta Senten-
cia señalamos, además, en relación a los consejos in-
sulares, que el carácter necesariamente representati-
vo de los órganos de dirección política «es compatible 
con la existencia, en el seno de esos entes locales, de 
órganos cuya integración no se encuentre enteramente 
reservada a los miembros electos de la corporación, 
al primar en ellos el perfil ejecutivo. En el bien en-
tendido que éstos deberán responder de su acción an-
te aquéllos, que, precisamente por reunir la condición 
de órganos representativos, son los únicos facultados 
para dirigir la acción de las Administraciones locales 
en ejercicio de ese núcleo de la autonomía local que, 
según dijimos en la STC 193/1987, de 9 de diciembre, 
FJ 4, –consiste, fundamentalmente en la capacidad de 
decidir libremente, entre varias opciones legalmen-
te posibles, de acuerdo con un criterio de naturaleza 
esencialmente política’(STC 4/1981, fundamento jurí-
dico 3)» (FJ 3).

Pero igualmente dijimos que «además de que no ca-
be equiparar automáticamente los consejos insulares a 
los ayuntamientos, debe señalarse que, como más ade-
lante se expondrá con mayor detalle, esta regulación 
de los consejos insulares constituye una singularidad 
propia de su régimen jurídico que, como más adelante 
se razonará, no atenta contra la autonomía local, con-
cretada en el autogobierno de la isla como entidad lo-
cal a través de corporaciones de carácter representati-
vo. En tal sentido, y como ya se adelantó, la respuesta 
que ahora debamos dar a la cuestión de si la regulación 
contenida en la Ley de consejos insulares que permi-
te designar como miembros o titulares de los órganos 
referidos a quienes no tienen la condición de electos 
contraviene la normativa básica sobre régimen local, 
no prejuzga la que este Tribunal haya de pronunciar en 
su momento al resolver el recurso de inconstitucionali-
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dad núm. 1523-2004» (STC 132/2012, de 19 de junio, 
FJ 3), que es el objeto de esta Sentencia.

Pues bien, si como hasta ahora hemos señalado, el prin-
cipio representativo constituye el fundamento de la au-
tonomía local y por tanto es predicable de todas las en-
tidades locales constitucionalmente garantizadas, este 
principio ha sido consagrado para los municipios con 
una intensidad especial, mediante una regulación bas-
tante más minuciosa, que contrasta con la menor den-
sidad normativa con que la norma fundamental lo ha 
recogido para islas y provincias. En efecto, si el carác-
ter representativo de los órganos de dirección política 
de las islas deriva directamente de la garantía institu-
cional de la autonomía local consagrada en el art. 137 
CE, el art. 141.2 CE prevé, ya expresamente, para las 
provincias, que su gobierno y administración autónoma 
estarán encomendados a Diputaciones u otras corpo-
raciones de carácter representativo. Pero, para los mu-
nicipios, el art. 140 CE, va aún más allá, al atribuir el 
gobierno y administración a los Ayuntamientos, inte-
grados por alcaldes y concejales, imponiendo la elec-
ción democrática de sus integrantes. Por ello debemos 
señalar, en primer lugar, que el mencionado precepto 
constitucional atribuye al alcalde y concejales tanto el 
gobierno como la administración municipal, esto es, y 
sin perjuicio de la dificultad que puede conllevar a me-
nudo la delimitación de ambas funciones, tanto la alta 
dirección de la política municipal en lo que supone de 
adopción de decisiones con criterios esencialmente po-
líticos, como también la suprema dirección de la Admi-
nistración municipal a la que se refiere, junto al resto de 
Administraciones públicas, el art. 103 CE. En segundo 
lugar, el art. 140 CE no atribuye las funciones de go-
bierno y administración municipal a una corporación 
representativa como hace el art. 141.2 CE para las pro-
vincias, sino a un ayuntamiento compuesto únicamente 
por alcalde y concejales. Éstos podrán ejercitarlas, bien 
individualmente, bien mediante su integración en órga-
nos colegiados, decisión ésta que corresponde adoptar 
al legislador básico, en desarrollo directo del art. 140 
CE, al diseñar los órganos de gobierno municipales. 
Pero, además, el citado precepto exige que concejales y 
alcaldes sean elegidos democráticamente, como mani-
festación del derecho fundamental de participación en 
los asuntos públicos, consagrado en el art. 23 CE, en 
su doble vertiente de derecho a participar directamente 
o por representantes libremente elegidos y derecho de 
acceder en condiciones de igualdad a los cargos públi-
cos. Los concejales son elegidos por sufragio universal, 
igual, libre directo y secreto en la forma establecida por 
la ley. El alcalde, por los concejales o por los vecinos. 
En definitiva, el art. 140 CE otorga una especial legi-
timación democrática al gobierno municipal, tanto en 
su función de dirección política, como de administra-
ción, que contrasta, sin duda, con el diseño que la pro-
pia Constitución establece para el Gobierno del Estado 
(art. 97 y 98 CE). Un plus de legitimidad democrática, 
frente a la profesionalización, que, en todo caso, debe 

ser respetada por el legislador básico al configurar ese 
modelo común de autonomía municipal.

Por las razones expuestas debemos declarar la in-
constitucionalidad del artículo 126.2, párrafo segun-
do, inciso primero LBRL, inconstitucionalidad que se 
limita única y exclusivamente a la facultad que se re-
conoce al alcalde para nombrar como miembros de la 
Junta de Gobierno a personas que no ostenten la con-
dición de concejales, pero no se extiende a la regula-
ción de dicho órgano. Pero antes de pronunciar el fallo 
de inconstitucionalidad y consiguiente nulidad a que 
conduce nuestro razonamiento, es preciso determinar 
cuál es el alcance y efectos que corresponde atribu-
ir a dicho fallo y, en tal sentido, debemos establecer 
que han de considerarse situaciones consolidadas no 
susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta 
Sentencia las nacidas con anterioridad a la fecha de su 
publicación. Y todo ello sin perjuicio de la libertad de 
organización de los Ayuntamientos del funcionamien-
to de la actividad de asesoramiento a sus órganos de 
gobierno, en el marco de la legislación aplicable.

7. Se impugna, por último, el primer inciso del apar-
tado quinto del art. 126 LBRL en la redacción dada 
al mismo por la Ley de medidas para la moderniza-
ción del gobierno local, a cuyo tenor: «las deliberaci-
ones de la Junta de Gobierno Local son secretas». La 
obligación de secreto de las deliberaciones de la Junta 
de Gobierno local en los municipios de gran pobla-
ción frente a la regla general de no publicidad del art. 
70.1, último inciso, LBRL vulnera, según el recurren-
te, el principio democrático del art. 1.1 CE, el princi-
pio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE y el derecho 
de participación en los asuntos públicos mediante re-
presentantes, reconocido en el art. 23.1 CE. La deman-
da carece de una mínima argumentación que permita 
deducir las razones por las cuales se entiende existe la 
infracción denunciada.

Tal y como hemos señalado en nuestra STC 237/2007, 
de 8 de noviembre, FJ 3, la impugnación de normas 
debe ir acompañada con una fundamentación que per-
mita a las partes a las que asiste el derecho de defensa 
(en este caso, al Abogado del Estado), así como a es-
te Tribunal, conocer las razones por las cuales los re-
currentes entienden que las disposiciones cuestionadas 
vulneran el orden constitucional. Por ello, resulta car-
ga de los recurrentes, no sólo abrir la vía para que el 
Tribunal pueda pronunciarse, sino también colaborar 
con la justicia del Tribunal, mediante un análisis clari-
ficador de las cuestiones que se suscitan; si no se atien-
de esta exigencia, no podrá desvirtuarse la presunción 
de constitucionalidad de normas con rango de ley. En 
aplicación de esta doctrina y a falta de cumplimiento 
por el recurrente de la carga procesal expresada, no 
puede este Tribunal entrar a valorar la impugnación 
del art. 126 e) LBRL en la redacción dada al mismo 
por la Ley de medidas para la modernización del go-
bierno local.
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Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constituci-
onal, por la autoridad que le confiere la Cons-
titución de la nación española,

Ha decidido

1º Estimar parcialmente el presente recurso de incons-
titucionalidad y en consecuencia: 

a) Declarar constitucional el art. 130.1 B) de la Ley 
7/1985, reguladora de las bases de régimen local, en la 
redacción dada al mismo por el artículo primero de la 
57/2003, de 16 de diciembre, siempre que se interprete 
de acuerdo con lo señalado en el fundamento jurídico 
5 j) de esta Sentencia, y la disposición final primera de 
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para 
la modernización del gobierno local en cuanto le atri-
buye carácter básico.

b) Declarar inconstitucional y nulo, en los términos 
establecidos en el fundamento jurídico 6 de esta Sen-
tencia, el inciso «El Alcalde podrá nombrar como mi-
embros de la Junta de Gobierno local a personas que 
no ostenten la condición de concejales, siempre que su 
número no supere un tercio de sus miembros, exclui-
do el Alcalde», del párrafo segundo, del artículo 126.2 
de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen 
local, en la redacción dada al mismo por el artículo 
primero de la 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas 
para la modernización del gobierno local.

2º Desestimar el recurso en todo lo demás.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dada en Madrid, a veinticinco de abril de dos mil trece.

Votos particulares 

Voto particular que formula el Magistrado don Andrés 
Ollero Tassara, al que se adhiere el Magistrado don 
Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, respecto a la 
Sentencia del Pleno de fecha 25 de abril de 2013 dic-
tada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1523-
2004.

En el ejercicio de la facultad que nos confiere el art. 
90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría 
del Pleno, dejo constancia de mi opinión discrepan-
te puesta ya de manifiesto durante la deliberación de 
la Sentencia que ha resuelto el recurso de inconstitu-
cionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña 
contra la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas 
para la modernización del gobierno local.

1. Para ningún mediano conocedor de la teoría del De-
recho es un secreto la inevitable relevancia práctica 
de la interpretación de las normas. De ahí la impor-
tancia de que el órgano juzgador mantenga un mode-

lo interpretativo uniforme, procurando evitar que una 
insuprimible pre-comprensión de su objeto derive en 
una imprevisible y azarosa elección del método en que 
busca fundamento. De lo contrario, podría ocurrir que 
mientras en una resolución se evoca un árbol vivo, 
al que no cabría condenar a ser víctima del presun-
to páramo de una interpretación literalista, en otra sea 
ésta la que predomine sin reparar en su poco razona-
ble alcance práctico.

2. Queda fuera de discusión que el artículo 140 de nu-
estra Constitución «garantiza la autonomía de los mu-
nicipios», de la que serán expresión «sus respectivos 
Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Con-
cejales». Deducir de este precepto que solo estos pu-
edan asumir toda imaginable función de «gobierno y 
administración» no solo desafía el sentido común, an-
te la obvia existencia de funcionarios locales, sino que 
implica atribuirse el monopolio de qué se entiende por 
gobierno y administración, despojando al legislador de 
toda capacidad de desarrollo al respecto, en todo aque-
llo que –como ocurre, a mi modo de ver, en este ca-
so– no ha sido diáfanamente explicitado por el consti-
tuyente, que no ha recurrido a esos mismos términos de 
modo unívoco dentro del propio texto constitucional.

En consecuencia no puedo compartir la declaración 
como «inconstitucional y nulo» del «párrafo segundo, 
inciso primero, de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
de medidas para la modernización del gobierno local»; 
es decir, que pueda el Alcalde «nombrar como miem-
bros de la Junta de Gobierno Local a personas que no 
ostenten la condición de concejales, siempre que su 
número no supere un tercio de sus miembros, excluido 
el Alcalde».

3. Dado que el carácter no imperativo de la citada pre-
visión descarta todo determinismo heterónomo, solo 
cabe imaginar que resulte vulnerada la autonomía mu-
nicipal, entendiendo –de modo más o menos consci-
ente– que esta llevaría aparejado un peculiar concepto 
de democracia, que obligaría a que los ciudadanos ele-
gidos como representantes monopolizaran exhaustiva-
mente toda tarea de gobierno o administración. Resul-
ta obvio que ello no ocurre en más amplios niveles, 
donde –de aplicarse tal concepto– tanto los Ministros 
del Gobierno de la Nación como los Consejeros de las 
Comunidades Autónomas habrían de ser parlamenta-
rios elegidos de modo directo por los propios ciuda-
danos.

Que la comparación no resulta improcedente pare-
ce claro si se tiene en cuenta la propia exposición de 
motivos de la norma tachada de inconstitucional. Es-
ta no solo considera que «atender a la necesidad de 
un liderazgo claro y diáfano ante la sociedad» exige 
contar con «ejecutivos con gran capacidad de gestión 
para actuar rápida y eficazmente», sino que aspira pre-
cisamente a posibilitar mayor efectividad democráti-
ca y participativa a la actividad política en municipi-
os no particularmente favorecedores –como resalta 



27 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 89

4.87.10. INFORMACIó 151

el apartado IV de la citada exposición– de una coti-
diana cercanía vecinal. Se pretendería evitar que un 
grupo municipal mayoritario, erigido en poder ejecuti-
vo, convierta en mero espectador al resto de los repre-
sentantes, como de hecho no pocas veces ha acabado 
ocurriendo. Deslindando la función ejecutiva y su ne-
cesario control –lo que no es ciertamente una novedo-
sa ocurrencia– se pretende «responder a la exigencia 
de un debate político abierto y creativo sobre las prin-
cipales políticas de la ciudad, así como profundizar 
en el control de la acción de un ejecutivo reforzado, 
lo que implica que el Pleno desarrolle sus potenciali-
dades deliberantes y fiscalizadoras». Se aspira pues a 
«configurar al Pleno como un verdadero órgano de de-
bate de las grandes políticas locales que afectan al mu-
nicipio y de adopción de las decisiones estratégicas».

Sin perjuicio del pronóstico –que no corresponde a es-
te Tribunal establecer– sobre las posibilidades de éxito 
en el empeño, parece claro que no puede estimarse tan 
ajeno a la realidad como para considerarlo un modo 
neto de anular la democracia municipal. No lo consi-
dera así desde luego la Carta europea de la autonomía 
local, que el artículo 10.2 de la Constitución nos invita 
a no ignorar; como es sabido, el artículo 3.2 de la cita-
da Carta prevé que los órganos electivos colegiados lo-
cales «pueden disponer de órganos ejecutivos respon-
sables ante ellos mismos», como en esta ocasión era el 
caso. En efecto, en el epígrafe siguiente al declarado 
nulo, la Ley establece: «La Junta de Gobierno Local 
responde políticamente ante el Pleno de su gestión de 
forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad di-
recta de cada uno de sus miembros por su gestión».

No puede tampoco razonablemente considerarse que 
el legislador, exclusivamente preocupado de la efica-
cia ejecutiva, no haya ponderado tal propósito con las 
exigencias de control democrático, cuando el número 
de miembros de la Junta de Gobierno local no conce-
jales no puede en ningún caso superar un tercio de la 
tercera parte de los miembros del Pleno municipal. Se 
impone de este modo una cautela que, por cierto, no 
se han visto obligados a introducir los ordenamientos 
que también han pretendido delimitar más claramente 
las funciones de regulación, control y administración 
en Ayuntamientos medianos y grandes. Valga como 
ejemplo Italia, donde la condición de miembro de la 
Junta es incompatible con la de concejal en municipios 
de más de 15.000 habitantes. Establecer que cabe ve-
tar constitucionalmente esa facultad a un alcalde inde-
pendiente de los partidos, elegido directamente «por 
los vecinos» (lo que el mismo artículo 140 no excluye), 
impidiéndole seleccionar siquiera a un tercio de su 
previamente reducido (otro tercio) equipo de gobierno 
me parece exagerado.

4. Resulta adicionalmente preocupante que no se 
hayan calibrado las consecuencias inmediatas deri-
vadas del fallo, descartando toda fórmula transitoria 
que tenga en cuenta que este se produce más de nueve 

años después de presentado el recurso. Como consecu-
encia, al confeccionarse las listas electorales que con 
carácter cerrado se han presentado ya repetidamente 
a los electores, ha podido darse por supuesto que, de 
asumirse responsabilidades de gobierno, cabría enco-
mendar a personas particularmente expertas el desem-
peño de responsabilidades de mayor alcance técnico, 
sin necesidad de disminuir el número de concejales 
que pudieran dedicarse de modo más completo al con-
tacto político con los ciudadanos. Cabría pensar que 
quienes, sin ser concejales, hayan venido desarrollan-
do esas tareas ejecutivas podrían seguir llevándolas a 
cabo como asesores; si se tiene en cuenta que la propia 
ley había establecido que sus «derechos económicos y 
prestaciones sociales serán los de los miembros elec-
tivos», sugerirlo demostraría un notable desconocimi-
ento de la situación que, en el mejor de los casos de 
modo transitorio, está viviendo nuestro país.

Partiendo de estas reflexiones, me veo obligado a emi-
tir mi Voto particular.

Madrid, a veinticinco de abril de dos mil trece

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 6777/2012, in-
terposat pel president del Govern de l’Es-
tat contra els articles 59 i 64.4 i l’apartat 7 
de la disposició addicional sisena de la Llei 
3/2012, del 22 de febrer, de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 381-00004/09

Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre 
la suspensió
Reg. 12464 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

Tribunal Constitucional

Pleno

Magistrados: Excms. Srs. don Pascual Sala Sánchez, 
don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón 
Reyes, don Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asua Ba-
tarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Fran-
cisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación 
Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando 
Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas

Núm. registro: 6777-2012

Asunto: Recurso de inconstitucionalidad 6777-2012
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Fallo: 1º Levantar la suspensión del apartado 7 de la 
disposición adicional sexta de la Ley 3/2012, de 22 de 
febrero, de modificación del texto refundido de la Ley 
de urbanismo de Cataluña aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, así como de la nu-
eva redacción dada al art. 167 de este texto refundido 
por el art. 59 de la misma Ley 3/2012, salvo en el inci-
so de su apartado 1 «para generar actividad económi-
ca en áreas deprimidas», que se mantiene.2º Mantener 
asimismo la suspensión del inciso «para generar acti-
vidad económica en áreas deprimidas» del apartado 
1 del art. 167 del texto refundido de la Ley de urba-
nismo de Cataluña en la nueva redacción dada por del 
art. 59 de la Ley 3/2012, así como del nuevo apartado 
5 del artículo 187 de este texto refundido introducido 
por el apartado 4 del art. 64 de la Ley 3/2012, de 22 
de febrero.

Auto

Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro General 
de este Tribunal Constitucional el día 30 de noviembre 
de 2012, el Abogado del Estado, en nombre del Presi-
dente del Gobierno, interpuso recurso de inconstituci-
onalidad contra los artículos 59, 64.4 y apartado sépti-
mo de la disposición adicional sexta de la Ley 3/2012, 
de 22 de febrero, de modificación del texto refundido 
de la Ley de urbanismo de Cataluña aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 agosto.

El Abogado del Estado invocó el art. 161.2 CE a fin de 
que se acordase la suspensión de los preceptos impug-
nados en el presente recurso de inconstitucionalidad.

2. Por providencia de 11 de diciembre de 2012 el Pleno 
del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección 
Cuarta, acordó admitir a trámite el recurso de incons-
titucionalidad y dar traslado de la demanda y docu-
mentos presentados, conforme establece el art. 34 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), 
al Congreso de los Diputados y al Senado así como 
a la Generalitat de Cataluña y al Parlamento de Ca-
taluña, por conducto de sus Presidentes, al objeto de 
que en el plazo de quince días pudieran personarse en 
el proceso y formular las alegaciones que estimaren 
convenientes. Asimismo, se tuvo por invocado por el 
Presidente del Gobierno el art. 161.2 de la Ley Orgáni-
ca del Tribunal Constitucional (LOTC), lo que, a su 
tenor y conforme dispone el art. 30 LOTC, produce 
la suspensión de la vigencia y aplicación de los pre-
ceptos impugnados desde la fecha de interposición del 
recurso –30 de noviembre de 2012– para las partes del 
proceso y desde el día en que aparezca publicada la 
suspensión en el «Boletín Oficial del Estado» para los 
terceros, lo que se comunicó a los Presidentes del Go-
bierno de la Generalitat de Cataluña y del Parlamento 
de Cataluña. Por último, también se ordenó publicar 

la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Es-
tado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
luña».

3. El Presidente del Senado, mediante escrito registra-
do el día 19 de diciembre de 2012, comunicó que la 
Mesa de la Cámara, en su reunión de ese mismo día, 
había acordado que la Cámara se personase en este 
procedimiento y ofrecer su colaboración a los efectos 
del art. 88.1 LOTC.

4. Mediante escrito registrado el 20 de diciembre de 
2012, el Presidente del Congreso de los Diputados co-
municó que la Cámara se personaba en el proceso, 
ofreciendo su colaboración.

5. Por escrito registrado el 4 de enero de 2013, la Abo-
gada de la Generalitat de Cataluña presentó sus ale-
gaciones interesando la desestimación del recurso de 
inconstitucionalidad y solicitando el levantamiento de 
la suspensión que pesa sobre los preceptos impugna-
dos por las razones que, resumidamente, se exponen 
a continuación: 

a) En relación con el art. 59 de la Ley 3/2012, que 
da nueva redacción al art. 167 del Decreto Legislati-
vo 1/2010, la Abogada de la Generalitat de Cataluña 
señala que el precepto no ha introducido modificaci-
ones substantivas, sino que se ha limitado a fusionar 
los anteriores arts. 166 y 167 del Decreto Legislativo 
1/2010, y afirma que la previsión que se estima incons-
titucional, relativa a la posibilidad de ceder o enaje-
nar terrenos por precio inferior a su valoración con 
la finalidad de generar actividad económica en áreas 
deprimidas, es una prescripción que ya se establecía 
en el art. 159 de la Ley 2/2002, de urbanismo, y que 
fue posteriormente incluida en el Decreto Legislativo 
1/2005 y en el Decreto Legislativo 1/2010. Tratándose, 
pues, de una regulación que se viene aplicando desde 
hace diez años, sin que hasta ahora haya sido impug-
nada por posible inconstitucionalidad, la Abogada de 
la Generalitat estima que no parece que puedan ale-
garse daños de difícil o imposible reparación para el 
interés público estatal o el de terceros que justifiquen 
el mantenimiento de la suspensión de su vigencia.

b) La Abogada de la Generalitat explica, a continua-
ción, que el apartado 4 del art. 64 de la Ley 3/2012 
añade un nuevo apartado 5 al art. 187 del Decreto Le-
gislativo 1/2010 que somete la primera utilización y 
ocupación de los edificios y construcciones a comuni-
cación previa y elimina la licencia de primera ocupa-
ción, lo que responde a que ésta es una medida redun-
dante porque la actividad edificatoria ya está sujeta a 
un control ex ante, al inicio de la obras mediante la 
licencia de edificación, y a un control ex post, una vez 
finalizadas las obras. Se persigue con ello una simpli-
ficación administrativa que se encuentra en línea con 
la idea de la eliminación de trabas o requisitos admi-
nistrativos injustificados o desproporcionados, recogi-
da, en el ámbito europeo, en la Directiva 2006/123/
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CE, relativa a los servicios de mercado interior y, en 
el ámbito nacional, tanto en la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre libre acceso a las actividades de ser-
vicio y su ejercicio, como en la Ley 25/2009, de 22 
de diciembre, de modificación de diversas leyes para 
su adaptación a aquella directiva y en la propia Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento ad-
ministrativo común, que no sólo ha generalizado el si-
lencio positivo, sino también regulado la declaración 
responsable y la comunicación previa.

Por otra parte, el sometimiento a comunicación pre-
via, argumenta la Abogada de la Generalitat, no im-
plica riesgo de vulneración de la legalidad urbanística 
si tenemos en cuenta que la actividad edificatoria ya 
ha sido sometida a otros controles (licencia urbanísti-
ca de edificación), mientras que el mantenimiento de 
un sistema de doble licencia (de edificación y de ocu-
pación) supone, por un lado, una carga «manifiesta-
mente gravosa para el interesado» y, por otro, un cos-
te de gestión, en términos de recursos administrativos 
materiales y personales, que resultan desproporciona-
dos en relación con los beneficios que genera y que, 
además, es «particularmente inadecuada en los actua-
les momentos de crisis económica global en la que los 
escasos recursos públicos deben destinarse a satisfacer 
demandas sociales prioritarias».

El mantenimiento de la suspensión, alega la Abogada 
de la Generalitat, «implicaría mayores cargas para los 
terceros afectados y ocasionaría perjuicios a los ayun-
tamientos competentes sobre el control de la primera 
ocupación de los edificios puesto que deberían reor-
ganizar sus servicios administrativos para asumir el 
doble control que supone la licencia de primera ocupa-
ción, distrayendo estos recursos de otras necesidades 
públicas prioritarias» mientras que el levantamiento 
de la suspensión «no provoca daños reales y directos 
al interés público general ni al de terceros».

El riesgo futuro de vulneración de la legalidad urba-
nística considera la Abogada que es «poco probable» 
puesto que la actividad de edificación está sujeta ya 
a licencia urbanística y, además, si la edificación re-
alizada es contraria a la legalidad urbanística, la ad-
ministración municipal está habilitada, desde el mo-
mento en que se produce la comunicación previa, para 
ejercer sus potestades de inspección y de protección 
de la legalidad.

c) Finalmente, respecto al apartado 7 de la disposición 
adicional sexta de la Ley 3/2012, la Abogada de la Ge-
neralitat comienza señalando que la demanda formu-
lada por el Abogado del Estado incurre en error pu-
es imputa a este apartado la vulneración del régimen 
jurídico del dominio público marítimo-terrestre cu-
ando, en realidad, regula el régimen de intervención 
administrativa sobre los terrenos de propiedad priva-
da colindantes con el dominio público marítimo-ter-
restre incluidos en la zona de servidumbre de protec-

ción. En consecuencia, argumenta la Abogada de la 
Generalitat, el Abogado del Estado ha incumplido su 
carga de fundamentar la inconstitucionalidad del pre-
cepto, motivo por el cual éste debería quedar exclui-
do del presente proceso, levantándose sin más razo-
nes su suspensión. No obstante, y por si este Tribunal 
no compartiera esta argumentación, afirma que el le-
vantamiento de la suspensión procedería igualmente 
ya que la vigencia de este apartado no ocasiona daños 
de difícil o imposible reparación al interés público o a 
terceros, mientras que su aplicación comporta impor-
tes ventajas para los administrados y para los intereses 
públicos, al implicar una clara simplificación adminis-
trativa y una reducción del gasto público.

Finalmente, la Abogada de la Generalitat sostiene que 
el apartado 7 de la disposición adicional sexta esta-
blece una modalidad de intervención administrativa 
para autorizar actuaciones que se pretendan llevar a 
cabo en las implantaciones legalmente establecidas en 
la zona de servidumbre de protección, que no es re-
almente una comunicación previa, sino un título ha-
bilitante sujeto a régimen de silencio positivo que se 
asemeja a una autorización convencional, como lo de-
muestra que el precepto prevea que, en el plazo de dos 
meses, la autoridad competente en materia de costas 
pueda manifestar motivadamente su disconformidad. 
Se trata, en definitiva, según la Abogada de la Genera-
litat, no de una eliminación del sistema autorizatorio, 
sino únicamente de su modulación, evitándose que, 
en las actuaciones que cabe calificar de «obras meno-
res», deba procederse a una resolución expresa «con la 
consiguiente asignación de recursos personales y ma-
teriales, manifiestamente excesivos para el tipo de ac-
tuación pretendida, y el subsiguiente ahorro para los 
presupuestos públicos y simplificación de trámites ad-
ministrativos para los interesados».

Concluye, pues, la Abogada de la Generalitat que nin-
gún perjuicio se deriva de la aplicación de este pre-
cepto para los intereses generales o para terceros, mi-
entras que el levantamiento de la suspensión implica 
simplificación burocrática y ahorro de recursos públi-
cos.

6. El Letrado del Parlamento de Cataluña presentó sus 
alegaciones mediante escrito registrado el 8 de enero 
de 2013 solicitando la desestimación del recurso de in-
constitucionalidad y el levantamiento de la suspensión 
de los artículos impugnados.

Tras hacer referencia a la doctrina constitucional apli-
cable en este tipo de incidentes, argumenta, en pri-
mer lugar, que debe levantarse la suspensión del art. 
59 porque el mantenimiento de la misma perjudicaría 
la seguridad jurídica y mermaría gravemente la utili-
zación de los patrimonios públicos de suelo por los ti-
tulares de los mismos. Argumenta el Letrado del Par-
lamento de Cataluña que si se mantiene la suspensión 
del art. 59 y, por tanto, de la nueva redacción dada al 
art. 167 del Decreto Legislativo 1/2010 que integra en 
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un único precepto el contenido de los anteriores arts. 
166 y 167, caben dos interpretaciones: 1) entender que 
revive el art. 167 que regula únicamente el procedimi-
ento de alienación de los terrenos incluidos en el pa-
trimonio público de suelo y la posibilidad de enajena-
ción por un precio inferior a su valoración para unos 
supuestos que habrían desaparecido en la legislación, 
produciéndose una situación de vacío legal y la impo-
sibilidad de enajenación por precio inferior a la valo-
ración y de cesión gratuita a otras administraciones; 
2) entender que la norma modificada no revive y que 
la única regulación de la alienación de terrenos del pa-
trimonio público de suelo es la incluida en la legisla-
ción estatal (art. 39.1 de la Ley de las Cortes Genera-
les 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y 
valoraciones) que sólo permite destinos distintos a la 
edificación de viviendas protegidas cuando lo prevea 
la legislación urbanística; esta legislación urbanísti-
ca, como consecuencia de la suspensión del art. 59, en 
el presente caso, no existiría. En ambas interpretaci-
ones, sigue argumentando el Letrado del Parlamento 
catalán, «se limitaría gravemente la capacidad de los 
titulares de patrimonio público de suelo para utilizar-
lo, incluso para fines previstos y queridos por el plane-
amiento, desnaturalizando su función instrumental» 
y las «administraciones correspondientes, principal-
mente ayuntamientos, se verían privadas de utilizar 
su patrimonio público de suelo para finalidades distin-
tas de la construcción de viviendas, cuando no es pre-
cisamente la falta de oferta de éstas lo que se pone de 
manifiesto en el mercado», mientras que «otras fina-
lidades, como puede ser la protección del medio am-
biente o del patrimonio cultural, no podrían utilizarse 
para fundamentar actuaciones de gestión del patrimo-
nio público de suelo al no estar previstas en otros pre-
ceptos de la legislación urbanística catalana diferentes 
del artículo de vigencia suspendida, produciendo gra-
ves perjuicios al interés público».

Respecto al art. 64 y el apartado 7 de la disposición 
adicional sexta, el Letrado del Parlamento de Cataluña 
afirma que el mantenimiento de la suspensión tendrá 
efectos especialmente sobre los particulares afecta-
dos, es decir, sobre los interesados en utilizar por pri-
mera vez una edificación para vivienda o local o en 
realizar obras que podrían calificarse de menores en 
edificaciones situadas en la zona de servidumbre de 
la protección de dominio público marítimo-terrestre, 
puesto que se encontrarán sometidos a un régimen de 
intervención administrativa más gravoso y lento en su 
resolución, causándoles perjuicios en un contexto de 
crisis económica en la que la tendencia es la reducción 
de trámites burocráticos y la agilización de la trami-
tación administrativa con la finalidad de favorecer la 
actividad de los particulares. Además, el levantamien-
to de la suspensión no producirá perjuicios al interés 
público, puesto que las normas recurridas son acordes 
al art. 5.2 de la Ley 3/2012 y al art. 8.1 b) de la Ley 
6/1998, que establecen la imposibilidad de obtener por 

silencio facultades contrarias a lo dispuesto en el pla-
neamiento urbanístico.

7. El 9 de enero de 2013, el Pleno acordó dar traslado 
al Abogado del Estado de los escritos presentados el 
4 y el 8 de enero de 2013 por la Abogada de la Gene-
ralitat de Cataluña y por el Letrado del Parlamento de 
Cataluña, respectivamente, en los que se interesa el le-
vantamiento de la suspensión de los preceptos objeto 
del presente recurso, concediéndose un plazo de cinco 
días para que expusiera lo que estimase pertinente al 
respecto.

8. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado 
en este Tribunal el 18 de enero de 2013, formuló sus 
alegaciones interesando el mantenimiento de la sus-
pensión, por los motivos que, sintéticamente, se expo-
nen a continuación.

Comienza el Abogado del Estado recordando la doc-
trina constitucional sobre la resolución de este tipo de 
incidentes, conforme a la cual es necesario ponderar, 
de un lado, los intereses implicados, tanto el general 
y público como el particular o privado de las personas 
afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposible o difí-
cil reparación que se derivan del mantenimiento o le-
vantamiento de la suspensión. Esta valoración debe ha-
cerse mediante el examen de las situaciones de hecho 
creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones 
contenidas en la demanda (ATC 88/2008, de 2 de abril, 
FJ 2, con cita de otros). En definitiva, ha de proceder-
se a una consideración de la gravedad de los perjuicios 
que originarían las situaciones de hecho que previsible-
mente se producirían en caso de que se levantara o se 
mantuviera la suspensión. Aunque el Tribunal Consti-
tucional se refiere a las situaciones de hecho creadas, 
la realidad –dirá el Abogado del Estado– es que lo que 
con más frecuencia se ha de examinar son las situaci-
ones de hecho que, con cierto grado de previsibilidad, 
puedan producirse en el caso de levantarse la suspen-
sión y aplicarse las normas recurridas. Así estima indu-
dable que lo que habrá de dilucidarse es si la hipótesis 
que formula respecto a la probabilidad de los perjuicios 
que ocasionaría la aplicación de la norma recurrida está 
lo suficientemente fundada.

Señala, a continuación, el Abogado del Estado que pa-
ra el análisis de los perjuicios que ocasionaría el le-
vantamiento de la suspensión de los preceptos impug-
nados, se apoya en los informes de la Subdirección 
General de Urbanismo del Ministerio de Fomento y 
de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, que se presentan junto al escrito 
de alegaciones como documentos núms. 1 y 2 y, dicho 
esto, procede a argumentar la pertinencia del mante-
nimiento de la suspensión en relación con cada uno de 
los preceptos impugnados.

a) En relación con el art. 59, recuerda el Abogado del 
Estado que la tacha que se dirige a este precepto con-
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siste en que incurre en una extralimitación competen-
cial y en la vulneración de la legislación básica en ma-
teria de suelo (arts. 38 y 39 del texto refundido de la 
Ley de suelo dictados ex art. 149.1.13 CE), pues, si bi-
en de acuerdo con la regulación estatal, para que los 
ingresos procedentes de los patrimonios públicos de 
suelo y vivienda puedan destinarse a otros usos de in-
terés social, necesariamente habrá de tratarse de fines 
urbanísticos o de protección o mejora de espacios na-
turales y bienes inmuebles del patrimonio cultural, el 
art. 59 de la ley catalana permite destinarlos a «gene-
rar actividad económica en áreas deprimidas» lo que 
no constituye ni una finalidad urbanística, ni un desti-
no a la mejora medioambiental o cultural.

El levantamiento de la suspensión, dice el Abogado 
del Estado siguiendo el informe de la Subdirección 
General de Urbanismo, ocasionaría «graves e irrepa-
rables perjuicios para los intereses públicos» al «im-
posibilitar una adecuada planificación de la actividad 
económica general en relación con el mercado del su-
elo y la vivienda», pues, al impedir la aplicación de 
las bases estatales de ordenación económica en mate-
ria de suelo y vivienda que contienen medidas especí-
ficas para preservar la existencia de tales patrimonios 
y garantizar el derecho de todos los españoles a una 
vivienda digna y adecuada, se producirían los siguien-
tes efectos: 1) dado el carácter abierto e indetermina-
do del concepto «generación de actividad económica», 
numerosas áreas serían susceptibles de encuadrarse en 
el concepto de áreas económicamente deprimidas, 2) 
el suelo entregado a la Administración en cumplimi-
ento del deber impuesto por el art. 16.1 b) del texto 
refundido de la Ley de suelo podría enajenarse con el 
fin de obtener el mayor precio posible en el mercado y 
el ingreso obtenido podría destinarse libremente a los 
fines elegidos por la Administración dentro de lími-
tes muy amplia y genéricamente definidos, 3) los bie-
nes que conforman los patrimonios públicos de suelo 
podrían terminar destinándose a actividades que na-
da tienen que ver con los destinos que la legislación 
básica estatal les atribuye (construcción de viviendas 
protegidas y otros usos de interés social y naturaleza 
urbanística, medioambiental o cultural), 4) lo anterior, 
unido a la inexistente actividad inmobiliaria de trans-
formación de nuevos suelos, conduciría a crear impor-
tantes e injustificados riesgos de preservación de los 
bienes que conforman los patrimonios públicos de su-
elo, impidiendo durante mucho tiempo la creación de 
una bolsa de suelo capaz de atender al objeto funda-
mental de satisfacer el derecho a la vivienda de las ca-
pas sociales que más lo necesitan, así como a usos de 
interés social. En definitiva, se verá afectada la cons-
trucción de viviendas protegidas y, en consecuencia, 
resultarán claramente perjudicados los intereses par-
ticulares y, concretamente, el acceso a la vivienda de 
infinidad de familias en un momento, además, especi-
almente sensible debido a la actual crisis económica. 
Se trata, dice el Abogado del Estado, de perjuicios que 

si bien resultan difícilmente evaluables de antemano, 
serán de imposible reparación una vez se dicte Senten-
cia que ponga fin al proceso, pues los perjuicios oca-
sionados a los particulares que no hayan tenido opor-
tunidad de acceder a alguna vivienda protegida serán 
irreversibles.

Concluye el Abogado del Estado afirmando que «los 
perjuicios del levantamiento de la suspensión de es-
te precepto para los intereses públicos y privados son 
evidentes y están relacionados con la menor disponibi-
lidad de patrimonio público del suelo para la construc-
ción de viviendas de protección oficial».

b) El art. 64.4 se impugna, afirma el Abogado del Es-
tado, por entender que afecta a la regulación básica es-
tatal sobre procedimiento administrativo común, in-
vadiendo las competencias del Estado ex art. 149.1.18 
CE. La regulación catalana, explicará, permite el re-
conocimiento o ejercicio de un derecho o el inicio 
de una actividad desde el día de la presentación de la 
comunicación previa, y faculta a la Administración 
correspondiente para verificar la conformidad de los 
datos que en ella se obtienen, lo que contradice lo dis-
puesto en el art. 23 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 
de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipote-
carios, de control del gasto público y cancelación de 
deudas con empresas y autónomos contraídas por las 
entidades locales, de fomento de la actividad empresa-
rial e impulso de la rehabilitación y de simplificación 
administrativa, que requiere que para la primera ocu-
pación de edificaciones de nueva construcción, inclui-
das casas prefabricadas e instalaciones similares, se 
obtenga el acto expreso de conformidad, aprobación o 
autorización administrativa que sea preceptivo según 
la legislación territorial o urbanística, siendo, por tan-
to, negativo el silencio administrativo.

La vigencia del precepto impugnado, dirá el Aboga-
do del Estado, causará graves perjuicios. En primer lu-
gar, porque generará inseguridad jurídica –que es lo 
que se pretende evitar con la regla del silencio nega-
tivo–al permitir entender al particular que le han si-
do concedidas licencias con la mera pasividad de los 
ayuntamientos. En segundo lugar, porque, al permi-
tir la adquisición de licencias por silencio positivo aun 
cuando fueran contrarias al ordenamiento urbanístico, 
se creará una situación de anarquía e ilegalidad en un 
ámbito tan sensible y de tanta trascendencia social co-
mo el urbanismo. Se impide, además, que tenga efecto 
la solución ofrecida por la reforma estatal al proble-
ma de que un particular adquiera una vivienda de un 
promotor, la escriture, la ocupe y, a posteriori, se en-
cuentre con la negativa municipal a otorgar la licen-
cia de primera ocupación por deficiencias en la ejecu-
ción del proyecto y que esto suponga que la vivienda 
no tenga acceso a los servicios básicos. La falta de 
protección de los particulares frente a esta situación, 
que implicaría el dejar sin efectos la regulación esta-
tal en Cataluña, generaría, además, una situación de 
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trato desigual y discriminatorio entre los adquirentes 
de viviendas en Cataluña y en el resto de España que 
se traducirá, por otra parte, en irreparables perjuicios 
económicos en el patrimonio de aquellos propietari-
os que adquieran casas en Cataluña, puesto que éstos 
podrán encontrarse con que la Administración no será 
responsable de los daños que pudiera habérseles oca-
sionado, quedando como único responsable el promo-
tor que realizó incorrectamente la comunicación pre-
via. En definitiva, la norma catalana, dirá el Abogado 
del Estado, desprotege al tercer adquirente de buena fe 
y quiebra los principios de «confianza legítima» y de 
«buena fe».

c) En relación con el apartado séptimo de la disposi-
ción adicional sexta, el Abogado del Estado recuerda 
que el reproche de inconstitucionalidad que se dirige a 
este precepto consiste en que vulnera la Ley 22/1988, 
de costas, y la titularidad estatal sobre el dominio pú-
blico marítimo-terrestre (art. 132.2 CE), pues es al Es-
tado al que compete definir el dominio público esta-
tal, establecer el régimen jurídico de los bienes que lo 
integran y adoptar las medidas precisas para proteger 
su integridad, preservar sus características esenciales 
y su libre utilización. La regulación de los títulos habi-
litantes para el uso del dominio público marítimo-ter-
restre, afirma el Abogado del Estado, no corresponde 
al título autonómico de ordenación del territorio sino 
al derivado de la titularidad de ese dominio público 
y, por tanto, la Generalidad no puede regular la co-
municación previa como forma de ocupación del do-
minio público marítimo-terrestre. La regulación de 
la utilización del dominio público marítimo-terrestre 
está sujeta a cuatro tipos de intervención administrati-
va (reserva, adscripción, concesión y autorización) que 
configuran, dice el Abogado del Estado, un régimen 
jurídico cerrado que impide la existencia de otras fi-
guras alternativas establecidas por las Comunidades 
Autónomas.

La existencia de un régimen de comunicación previa 
para determinadas actuaciones en la zona de servi-
dumbre de protección del dominio público marítimo-
terrestre permitirá, argumenta el Abogado del Estado, 
que se produzcan daños medioambientales que, por su 
propia naturaleza, resultan de imposible o difícil re-
paración. En consecuencia, dirá el Abogado del Es-
tado, es preciso recordar la especial relevancia que el 
Tribunal Constitucional otorga a la defensa del medio 
ambiente en el levantamiento o mantenimiento de la 
suspensión, (ATC 225/2009, FJ 4) y tener en cuenta 
la importancia que para España tiene la zona costera 
como patrimonio ecológico y cultural y su fragilidad 
ante agresiones que casi siempre ocasionan perjuicios 
irreversibles. La introducción de una nueva fórmula de 
utilización privativa y especial del litoral no prevista 
en la legislación estatal podría tener, dice el Abogado 
del Estado siguiendo el informe de la Dirección Ge-
neral de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, «im-
portantes y negativas consecuencias en la preserva-

ción física y en la garantía de uso público de aquel, al 
facilitar notablemente las condiciones en que podrían 
desarrollarse determinadas actuaciones en la costa de 
Cataluña a través de la denominada «comunicación 
previa», con exclusión de la obtención, de modo expre-
so y previamente a la realización de las mismas, de la 
autorización correspondiente».

Por otra parte, añadirá, el levantamiento de la suspen-
sión y la ejecución de actuaciones en la zona de ser-
vidumbre de protección del dominio público maríti-
mo-terrestre en virtud de comunicación previa habrá 
razonablemente de producir perjuicios (no sólo eco-
lógicos sino también paisajísticos) de imposible o di-
fícil reparación «no sólo por la evidente dificultad de 
obtener la demolición de lo construido, sino porque los 
perjuicios que al medio natural se ocasionen duran-
te la pendencia de este proceso no serán siempre re-
parables» dada la imposibilidad de devolver el medio 
natural a su estado anterior. El interés público exige, 
pues, en su opinión, que no se realicen en el litoral 
actuaciones que no hayan sido previa y expresamente 
autorizadas, pues ello comporta un grave riesgo para 
la protección física del dominio público marítimo-ter-
restre, así como para el acceso y uso público y segu-
ro por los ciudadanos. En efecto, dirá, la ejecución de 
actuaciones permitidas mediante comunicación previa 
no garantiza que se respeten las limitaciones, impues-
tas por razones medioambientales, a los terrenos co-
lindantes con el dominio público marítimo-terrestre 
por la servidumbre de protección ni, por tanto, impo-
sibilita que mientras se resuelve el presente proceso se 
produzcan daños en este demanio. El establecimiento 
de nuevas construcciones en la zona de servidumbre 
de protección al amparo de un título habilitante auto-
nómico y la consolidación de situaciones jurídicas que 
producen efectos sobre los bienes de dominio público 
marítimo-terrestres difíciles de reparar implica, argu-
menta el Abogado del Estado, un riesgo de progresiva 
degradación del litoral y grave perjuicio a los intereses 
ecológicos y medioambientales, sin que se advierta la 
concurrencia de otros intereses públicos o privados de 
carácter patrimonial que deban prevalecer frente a la 
protección medioambiental.

En definitiva, el Abogado del Estado entiende que «la 
vigencia de la disposición impugnada vendría a afec-
tar directa e irreparablemente al interés general y pú-
blico que la propia Constitución ha querido proteger 
con su art. 132», por lo que «debe prevalecer el interés 
público para la defensa de una zona establecida por la 
Ley para la protección del demanio público marítimo-
terrestre, al ser tal protección prevalente en evitación 
de situaciones irreversibles».

d) Cierra el Abogado del Estado sus alegaciones afir-
mando que «la inmediata vigencia de los preceptos au-
tonómicos impugnados ocasionaría graves perjuicios 
para los intereses públicos y privados», mientras que 
«no se acierta a apreciar que el mantenimiento cau-
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telar de la suspensión durante la pendencia del proce-
so pueda producir perjuicio alguno a tales intereses», 
ya que el mismo «ni conlleva desapoderamiento de la 
Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus compe-
tencias ni priva de sus derechos a los particulares en 
los términos que define la legislación vigente». Pro-
cede, pues, en su opinión el mantenimiento de la sus-
pensión ya que «el sentido de una medida cautelar es 
mantener el statu quo hasta que exista un pronuncia-
miento judicial, de forma que no se produzcan situaci-
ones irreversibles que hagan ineficaz la sentencia que 
en su día se dicte».

Fundamentos jurídicos

1. El objeto de la presente resolución consiste en de-
terminar si, de acuerdo con el art. 161.2 CE, procede 
levantar o mantener la suspensión de la vigencia que 
afecta a los arts. 59, 64.4 y apartado 7 de la disposi-
ción adicional sexta de la Ley 3/2012, de 22 de febre-
ro, de modificación del texto refundido de la Ley de 
urbanismo de Cataluña aprobado por el Decreto Le-
gislativo 1/2010, de 3 agosto, que se encuentran sus-
pendidos en su aplicación, como consecuencia de la 
invocación del art. 161.2 CE, al promoverse el recurso 
de inconstitucionalidad contra los mismos por el Pre-
sidente del Gobierno.

Al art. 59 se reprocha que permita que los bienes que 
integran el patrimonio público de suelo puedan ceder-
se gratuitamente o enajenarse por un precio inferior 
al de su valoración para fines distintos a los previstos 
en la legislación básica estatal (arts. 38 y 39 del tex-
to refundido de la Ley de suelo, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio) dictada ex 
art. 149.1.13 CE y, concretamente, «para generar acti-
vidad económica en áreas deprimidas». El art. 64.4 se 
recurre por invadir las competencias estatales ex art. 
149.1.18 CE al eliminar la necesidad de acto expreso 
de conformidad, aprobación o autorización (con régi-
men de silencio negativo) que la legislación estatal exi-
ge para la primera utilización y ocupación de los edi-
ficios y construcciones (art. 23 del Real Decreto-ley 
8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deu-
dores hipotecarios, de control del gasto público y can-
celación deudas con empresas y autónomos contraídas 
por las entidades locales, de fomento de la actividad 
empresarial e impulso de la rehabilitación y de simpli-
ficación administrativa) sustituyéndolo por una mera 
comunicación previa al ayuntamiento. Por último, el 
apartado 7 de la disposición adicional sexta se consi-
dera que vulnera la titularidad estatal de dominio pú-
blico marítimo-terrestre y lo dispuesto por el Estado 
en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas.

2. Sobre este tipo de incidentes de suspensión es re-
iterada nuestra doctrina según la cual, «para decidir 
acerca del mantenimiento o levantamiento de la mis-
ma, es necesario ponderar, de un lado, los intereses 
que se encuentran concernidos, tanto el general y pú-

blico como, en su caso, el particular o privado de las 
personas afectadas, y, de otro, los perjuicios de im-
posible o difícil reparación que puedan derivarse del 
mantenimiento o levantamiento de la suspensión. 
Igualmente, se ha destacado que esta valoración ha de 
efectuarse mediante el estricto examen de las situaci-
ones de hecho creadas y al margen de la viabilidad 
de las pretensiones que se formulen en la demanda, 
recordando que el mantenimiento de la suspensión re-
quiere que el Gobierno de la Nación, a quien se debe 
la iniciativa, aporte y razone con detalle los argumen-
tos que la justifiquen, pues debe partirse en principio 
de la presunción de constitucionalidad de las normas 
objeto de recurso» (por todos, ATC 105/2010, de 29 
de julio, FJ 2). Así pues, de lo que en este incidente se 
trata es de dilucidar si los perjuicios que han sido ale-
gados por el Abogado del Estado tienen la gravedad y 
consistencia necesarias como para prevalecer sobre la 
presunción de legitimidad de la regulación catalana y 
los intereses que se vinculan a su aplicación efectiva. 
A tal fin examinaremos la petición de mantenimiento 
de la suspensión de cada uno de ellos, teniendo presen-
te que la decisión al respecto ha de quedar desvincula-
da de la que en su día se adopte respecto del debate de 
fondo, pues «de lo que en este incidente se trata no es 
de vindicar o defender la titularidad de la competencia 
discutida, sino de alegar y acreditar los perjuicios irre-
parables o de difícil reparación que se producirían, en 
concreto, por la vigencia de los preceptos impugnados 
durante el tiempo que dure el proceso constitucional» 
(ATC 18/2007, de 18 de enero, FJ 5).

3. Sentado lo anterior, debemos examinar, en primer 
lugar, si procede levantar o mantener la suspensión del 
art. 59 de la Ley 3/2012. Este precepto modifica el art. 
167 del Decreto Legislativo 1/2010 que queda redacta-
do de la siguiente forma: 

«1. Las administraciones públicas o las entidades ur-
banísticas especiales que gestionan el respectivo pa-
trimonio público de suelo y de vivienda pueden ce-
der gratuitamente los bienes que están integrados en 
el mismo, o enajenarlos por un precio inferior al de 
su valoración, a favor de otras administraciones o en-
tidades locales, o de entidades privadas sin ánimo de 
lucro, para atender necesidades de vivienda de carác-
ter social o de equipamiento comunitario, para gene-
rar actividad económica en áreas deprimidas o para 
formar reservas para proteger y tutelar el suelo no ur-
banizable.

2. El órgano competente para acordar la cesión gratui-
ta de los bienes, o la enajenación por un precio inferior 
al de su valoración, debe concretar en la correspondi-
ente resolución el destino que la justifica, al cual que-
da vinculado el bien cedido o enajenado, y el plazo 
para hacerla efectiva. Si el adquirente incumple este 
plazo o, posteriormente, no destina el bien a la fina-
lidad o el uso vinculados, o no se cumplen las cargas 
o condiciones impuesta, queda resuelta la cesión o la 
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enajenación y el bien revierte a la administración o la 
entidad transmisora.»

Expuestos en los antecedentes los argumentos tanto 
del Abogado del Estado como de la Abogada de la Ge-
neralitat, conviene destacar que el primero, sobre el 
que recae la carga de exponer los motivos que justifi-
quen el mantenimiento de la suspensión inicialmente 
acordada ex art. 161.2 CE, limita su argumentación a 
un aspecto de la nueva redacción dada por el art. 59 
de la Ley 3/2012 al art. 167 del Decreto Legislativo 
1/2010 que es el que se refiere a la posibilidad de des-
tinar los bienes del patrimonio público de suelo a favor 
de otras administraciones, entidades públicas o enti-
dades privadas sin ánimo de lucro para generar acti-
vidad económica en áreas deprimidas. Es, por tanto, 
el inciso «para generar actividad económica en áreas 
deprimidas» del apartado 1 de la nueva redacción del 
art.167 el que ha de ser únicamente objeto de nuestro 
enjuiciamiento a efectos de decidir sobre la pertinen-
cia del levantamiento de la suspensión, puesto que, no 
habiéndose cumplido la carga de razonar el manteni-
miento de la suspensión del resto del precepto procede 
levantar, respecto a esta parte de la regulación, su sus-
pensión, sin que sea necesaria mayor argumentación 
por parte de este Tribunal.

La conclusión acerca del inciso «para generar activi-
dad económica en áreas deprimidas» ha de ser, por el 
contrario, la del mantenimiento de la suspensión, pu-
es con independencia de la cuestión de fondo y de la 
viabilidad de las pretensiones que en la demanda se 
formulan, lo cierto es que la posibilidad de destinar, 
durante la pendencia del proceso constitucional, bie-
nes integrantes de los patrimonios públicos de suelo 
a fines que pudieran ser distintos de los previstos por 
la legislación estatal como legítimos para esos bienes 
implicaría la creación de situaciones de hecho (im-
plantación de usos y construcciones; merma del pa-
trimonio público de suelo) difícilmente reversibles en 
el momento en que se dicte Sentencia ya que ello obli-
garía a demoliciones e indemnizaciones. Ahora bien, 
incluso si consideramos que estos perjuicios son rever-
sibles y reparables, lo cierto es que la aplicación del 
precepto autonómico durante la pendencia del proce-
so ocasionaría, debido al principio económico básico 
del coste de oportunidad, perjuicios para los intereses 
públicos y particulares de carácter irreparable, puesto 
que durante ese tiempo se produciría una clara mer-
ma en la satisfacción de los fines de interés social a 
cuya consecución tiende la creación de los patrimo-
nios públicos de suelo, tales como la construcción y 
oferta de viviendas en régimen de protección pública 
y, por tanto, las posibilidades de acceso de los secto-
res más desfavorecidos de la sociedad a una vivienda 
digna, valor o principio constitucional consagrado en 
el art. 47 CE. Es decir, se producirían claros perjuicios 
irreparables e irreversibles para los intereses públicos 
y particulares.

Por otra parte, la argumentación de la Abogada de la 
Generalitat de Cataluña basada en que esta regulación 
se ha venido aplicando durante diez años no ofrece 
razón alguna que elimine la valoración que se acaba 
de realizar, pues esta valoración no atiende a la bon-
dad del precepto desde la perspectiva abstracta del in-
terés general, sino a la pertinencia de mantener o no 
una medida cautelar en el curso de un proceso en aten-
ción a la reversibilidad o irreversibilidad de los efectos 
de la vigencia de la norma impugnada y la irreparabi-
lidad de los perjuicios ocasionados.

Procede, pues, el mantenimiento de la suspensión de la 
vigencia del inciso «para generar actividad económi-
ca en áreas deprimidas» de la nueva redacción del art. 
167 del Decreto Legislativo 1/2010 conferida por el 
art. 59 de la Ley 3/2012.

4. En segundo lugar, hemos de analizar la petición 
de levantamiento de suspensión relativa al apartado 4 
del artículo 64 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
3/2012, de 22 de febrero, de modificación del Decreto 
Legislativo 1/2010, que añade un nuevo apartado, el 
5, al artículo 187 del Decreto Legislativo 1/2010 que 
dice: 

«Queda sujeto al régimen de comunicación previa al 
ayuntamiento, de acuerdo con el procedimiento que 
establece la legislación de régimen local, la primera 
utilización y ocupación de los edificios y construcci-
ones. La comunicación ha de acompañarse de la cer-
tificación del facultativo director que acredite la fec-
ha de finalización de las obras y de que estas se han 
efectuado de acuerdo con el proyecto aprobado o con 
las modificaciones posteriores y las condiciones impu-
estas, y que la edificación está en condiciones de ser 
utilizada.»

Es preciso, en primer término, aclarar que el manteni-
miento de la suspensión del precepto autonómico no 
puede justificarse por la distinta situación jurídica en 
que se encontrarían los propietarios de Cataluña res-
pecto a los del resto del país. En efecto, esta alegación 
del Abogado del Estado no puede acogerse, porque, 
como ya hemos afirmado en anteriores ocasiones, «la 
diferente regulación ofrecida por la legislación estatal 
y la autonómica no puede ser argumentación estimada 
para el mantenimiento de la suspensión, ya que, si la 
misma se aceptara, la suspensión de las normas im-
pugnadas por motivos competenciales sería siempre 
necesaria, ya que en todo conflicto de dicha naturaleza 
se produce una duplicidad de normativas, la estatal y 
la autonómica» (por todos, ATC 181/2011, de 13 de di-
ciembre, FJ 5, y los allí citados).

Descartado este motivo, debemos analizar las restan-
tes alegaciones del Abogado del Estado.

Como señala el Abogado del Estado, el Real Decreto-
ley 8/2011, de 1 de julio, ha establecido medidas que, 
tal y como se explica en su exposición de motivos, per-
siguen mejorar la confianza y la seguridad jurídica en 
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el sector inmobiliario español y que son, fundamental-
mente, dos: impedir que puedan adquirirse por silen-
cio positivo facultades de extraordinaria relevancia e 
impacto en el territorio y medidas registrales tenden-
tes a garantizar y fortalecer la seguridad jurídica en 
los actos y negocios inmobiliarios por medio del Re-
gistro de la Propiedad. Con esa finalidad, se pone fin a 
la regla del silencio positivo en las licencias urbanísti-
cas que había generado algunos problemas importan-
tes de seguridad jurídica, puesto que pese a que, en 
principio, el particular podía entender que transcurri-
do el plazo le había sido otorgada la licencia, la legis-
lación urbanística siempre ha establecido y sigue esta-
bleciendo (art. 8.1 b) del vigente texto refundido de la 
Ley de suelo) que, en ningún caso, podrán entenderse 
adquiridas por silencio facultades o derechos que con-
tradigan la ordenación territorial o urbanística. Esta 
regla urbanística singular permitió a las Administraci-
ones públicas entender –interpretación que fue consi-
derada correcta por el Tribunal Supremo en su Senten-
cia, dictada en recurso de casación en interés de ley, 
de 28 de enero de 2009– que, pese al transcurso del 
plazo, la licencia, si la obra era contraria a la norma-
tiva urbanística, no había sido realmente obtenida por 
el particular, puesto que el silencio positivo sólo opera 
secundum legem, y que, por tanto, podían desconocer 
sin más el silencio y denegar expresamente la licencia 
en cualquier momento posterior al transcurso del pla-
zo procediendo la restauración del orden urbanístico y 
las demoliciones que fueran pertinentes. Ello, pese a 
preservar la legalidad urbanística, generaba una clara 
de incertidumbre e inseguridad jurídicas en el merca-
do inmobiliario a las que ha pretendido hacer frente el 
Real Decreto-ley 8/2011, dictado, por cierto y como es 
propio de este tipo de normas, para hacer frente a situ-
aciones que se consideran de extraordinaria y urgente 
necesidad.

En efecto, el art. 23 del Real Decreto-ley 8/2011 con-
sagra ahora, para poner fin a esta situación, la regla de 
la necesidad de acto expreso de conformidad, aproba-
ción o autorización administrativa tanto para las obras 
de edificación como para la primera ocupación de las 
mismas, y establece, correlativamente, un régimen de 
silencio negativo. Por otra parte, se incluyen medidas 
de protección registral de carácter fundamentalmen-
te preventivo con la finalidad de evitar que la anula-
ción de licencias y la obligación de demolición termi-
nen afectando a terceros de buena fe. A estos efectos 
se incorpora al Registro de la Propiedad información 
que permita a los posibles adquirentes de los inmue-
bles conocer la situación litigiosa en que estos se en-
cuentran, y se precisan los requisitos de acceso al Re-
gistro de la Propiedad de las obras nuevas terminadas, 
impidiendo, dice la exposición de motivos, «que pu-
edan ser objeto de inscripción registral aquellas que, 
además de contar con la licencia de obras y la certifi-
cación técnica de que la obra se ajusta al proyecto, no 
posean la licencia de primera ocupación».

La suspensión de vigencia del precepto autonómico 
debe mantenerse, pues es indudable que el sistema de 
comunicación previa, que implica (según dispone el 
art. 36.2 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen 
jurídico y de procedimiento de las Administraciones 
públicas de Cataluña y a falta de otra norma sectori-
al específica) el reconocimiento o ejercicio de un de-
recho o el inicio de una actividad, desde el mismo día 
de su presentación (sin lapso de tiempo alguno para 
que la Administración pueda realizar una inspección y 
oponerse al reconocimiento y ejercicio del derecho o a 
la realización de la actividad antes de que produzcan), 
puede producir perjuicios irreversibles tanto en los in-
tereses públicos, debido al impacto negativo que la re-
gulación tendría en la confianza, la seguridad jurídica 
y la legalidad urbanística, como en los intereses de los 
particulares afectados, que se encontrarían en una si-
tuación de merma de garantías y menor protección pe-
se a haber actuado de buena fe.

En efecto, no puede aceptarse el argumento de la 
Abogada de la Generalitat de que la eliminación de 
la licencia de primera ocupación y utilización sea ir-
relevante desde la perspectiva de la seguridad y la le-
galidad jurídicas debido a que la existencia de un con-
trol previo mediante la licencia de obras y un control 
posterior mediante el ejercicio de las potestades de 
inspección y protección de la legalidad urbanística 
hacen redundante la licencia de primera ocupación y 
utilización. La licencia previa de obras tiene por fina-
lidad comprobar la conformidad del proyecto presen-
tado a la legalidad, pero no satisface la función que 
está llamada a cumplir la licencia de primera ocu-
pación y utilización que consiste en controlar que la 
edificación se ha realizado realmente conforme a la 
licencia de obras concedida. Por otra parte, la norma-
tiva autonómica no contempla plazo alguno para que 
la Administración pueda expresar su disconformidad 
a la comunicación previa lo que supone el reconocimi-
ento inmediato del derecho y, por tanto, la posibilidad 
de que los particulares ocupen y utilicen viviendas que 
podrían vulnerar la legalidad urbanística.

La vigencia del precepto autonómico tendría, por 
tanto, como dice, el Abogado del Estado un impacto 
claramente negativo en la legalidad urbanística y en 
la confianza y la seguridad jurídicas en el mercado 
inmobiliario y permitiría, además, que se crearan situ-
aciones (ocupación y utilización de viviendas ilegales 
por terceros de buena fe) que dificultarían gravemente 
la restauración de la legalidad urbanística, producien-
do, por tanto, perjuicios importantes e irreversibles o 
difícilmente reversibles en los intereses públicos. Por 
otra parte, se producirían también perjuicios en los in-
tereses de los particulares debido a la clara merma de 
garantías que un sistema de comunicación previa co-
mo el descrito comporta (tanto en la garantía de que la 
vivienda es legal y la edificación se ha realizado con-
forme al proyecto aprobado, como en cuanto al régi-
men de responsabilidad en caso de incumplimiento) y 
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al detrimento que ello lleva consigo en la protección 
del tercero de buena fe.

Estos perjuicios para los intereses públicos y particu-
lares serían irreversibles (la pérdida de confianza y de 
seguridad jurídica en una parte del sector inmobiliario 
español (el catalán) durante el tiempo de vigencia de 
la norma, sin duda, lo es) o de difícil reparación (los 
daños ocasionados a los terceros de buena fe), sin que, 
frente a la necesidad de evitar que se produzcan du-
rante la pendencia del proceso, pueda prevalecer ni el 
beneficio que genera para los particulares una menor 
intervención administrativa, ni el ahorro en términos 
de recursos públicos –ahorro que, por otra parte, se ha 
alegado en abstracto, sin que se haya realizado esfuer-
zo alguno de concreción o especificación– que el siste-
ma de comunicación previa pueda comportar.

5. Por último, debemos valorar el mantenimiento o le-
vantamiento de la suspensión del apartado 7 de la dis-
posición adicional sexta de la Ley 3/2012 que dispone: 
«Corresponde al departamento competente en materia 
de costas autorizar nuevas actuaciones con relación a 
las obras, las instalaciones y las actividades implanta-
das legalmente en la zona de servidumbre de protec-
ción del dominio público marítimo-terrestre. No obs-
tante, si estas actuaciones no suponen el incremento 
de la superficie ocupada o de la volumetría existente, 
ni cambio del uso autorizado, se sujetan al régimen de 
comunicación previa. En este caso, la persona intere-
sada debe presentar la comunicación correspondiente 
conjuntamente con la documentación acreditativa de 
la implantación legal de las obras y las instalaciones 
preexistentes y, si el órgano competente en materia de 
costas no manifiesta motivadamente la disconformi-
dad de la actuación con la legislación aplicable en ma-
teria de costas en el plazo de dos meses, puede llevar a 
cabo la actuación comunicada».

En primer lugar, hay que aclarar que no puede aco-
gerse la alegación de la Abogada de la Generalitat de 
que, debido a la errónea fundamentación realizada por 
el Abogado del Estado de la inconstitucionalidad del 
apartado 7 de la disposición adicional sexta, debamos 
ya concluir que no ha cumplido con la carga de la ar-
gumentación de la inconstitucionalidad de este pre-
cepto autonómico que le corresponde y que, en conse-
cuencia, el mismo queda fuera del objeto del proceso 
procediendo, por este motivo, la suspensión. Es preci-
so recordar que, en este momento procesal, no corres-
ponde a este Tribunal examinar el fondo del asunto, ni, 
por tanto, analizar la corrección de la argumentación 
de la acerca de la inconstitucionalidad del precepto re-
currido o el suficiente o insuficiente cumplimiento de 
la carga argumental que sobre ello corresponde al re-
currente. En el incidente de suspensión, este Tribunal 
ha de pronunciarse únicamente sobre si procede o no 
el levantamiento de la suspensión y para ello hemos de 
tener en cuenta si el Abogado del Estado ha cumplido 
con la carga de la argumentación del mantenimiento 

de la suspensión y no con la carga de la argumentación 
de la inconstitucionalidad del precepto recurrido.

Dicho esto, en el presente caso, el Abogado del Estado 
sí ha argumentado el mantenimiento de la suspensión. 
Es cierto que para ello hace, en primer término, refe-
rencia a la vulneración del régimen de utilización del 
dominio público marítimo-terrestre, que no es aquí de 
aplicación, puesto que el precepto autonómico lo que 
regula es el régimen de utilización de la zona de ser-
vidumbre de protección de ese demanio, pero no es 
menos cierto que también ha expuesto otras razones 
por las que procede mantener la suspensión. En efecto, 
considera el Abogado del Estado que no debería levan-
tarse la suspensión porque la aplicación del precep-
to autonómico y la consiguiente sustitución, durante 
la pendencia del proceso, del sistema de autorización 
por el de comunicación previa produciría perjuicios ir-
reparables tanto en la protección del dominio público 
marítimo-terrestre, que se encuentra ya en una situa-
ción de fragilidad, como en el acceso y uso del mismo 
por la ciudadanía. En su opinión, la protección de los 
intereses públicos medioambientales debe prevalecer 
y, en consecuencia, debe mantenerse la suspensión.

Cumplida, por tanto, la carga de la argumentación de 
la pertinencia del mantenimiento de la suspensión, 
corresponde a este Tribunal realizar la pertinente eva-
luación aplicando los criterios ya establecidos en nu-
estra doctrina.

A estos efectos, hay que tener en cuenta que la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de costas (art. 25.3) limi-
ta extraordinariamente las actividades, instalaciones 
o construcciones que pueden ubicarse en la zona de 
servidumbre de protección. Están permitidas, previa 
autorización, las actividades de cultivo, plantación e 
instalaciones y aquellas otras que, por su naturaleza, 
no pueden tener otra ubicación o que prestan servicios 
necesarios para el propio uso del dominio público ma-
rítimo-terrestre. Están, en principio, prohibidas las ac-
tividades e instalaciones de mayor impacto (edificaci-
ones destinadas a residencia o habilitación, vertido de 
residuos sólidos, escombros y aguas residuales, carte-
les y vallas publicitarias...); sólo excepcionalmente y, 
por razones de utilidad pública, puede el Consejo de 
Ministros, autorizar ciertas edificaciones e instalacio-
nes de envergadura.

Por otra parte, el precepto autonómico recurrido se re-
fiere a nuevas actuaciones con relación a obras, insta-
laciones y actividades que ya existen legalmente en la 
zona de servidumbre de protección y que ni suponen 
incremento de la superficie ocupada o de la volumetría 
existente, ni cambio del uso autorizado. Se trata, por 
tanto, de actuaciones sobre lo que ya se ha autoriza-
do e implantado legalmente, que tienen una pequeña o 
nula capacidad de impacto en la alteración de la pro-
tección del dominio público marítimo terrestre o en su 
uso y acceso por la ciudadanía, y que, por su escasa 
entidad, podrían, en su caso, dar lugar a perjuicios de 



27 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 89

4.90.15. INFORMACIó 161

menor magnitud y de carácter reversible y reparable. 
Además, hay que tener en cuenta que la norma sectori-
al establece un plazo de dos meses tras la presentación 
por el particular de la comunicación previa en el que la 
Administración puede manifestar motivadamente su 
disconformidad respecto a la actuación comunicada, 
y que, por tanto, existe margen suficiente para reali-
zar un adecuado control de la conformidad a Derecho 
de la actuación antes de que se proceda a su realiza-
ción, sin que exista razón alguna para entender que la 
Administración autonómica no vaya a realizar debida-
mente la tarea de protección de los intereses públicos 
que tiene encomendada.

No se advierte, por tanto, que la vigencia del precep-
to autonómico pueda ocasionar perjuicios irreversibles 
o de difícil o imposible reparación que justifiquen el 
mantenimiento de la suspensión frente a la presunción 
de validez propia de las leyes.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda

1º Levantar la suspensión del apartado 7 de la disposi-
ción adicional sexta de la Ley 3/2012, de 22 de febre-
ro, de modificación del texto refundido de la Ley de 
urbanismo de Cataluña aprobado por el Decreto Le-
gislativo 1/2010, de 3 de agosto, así como de la nueva 
redacción dada al art. 167 de este texto refundido por 
el art. 59 de la misma Ley 3/2012, salvo en el inciso de 
su apartado 1 «para generar actividad económica en 
áreas deprimidas», que se mantiene.

2º Mantener asimismo la suspensión del inciso «para 
generar actividad económica en áreas deprimidas» del 
apartado 1 del art. 167 del texto refundido de la Ley de 
urbanismo de Cataluña en la nueva redacción dada por 
del art. 59 de la Ley 3/2012, así como del nuevo apar-
tado 5 del artículo 187 de este texto refundido introdu-
cido por el apartado 4 del art. 64 de la Ley 3/2012, de 
22 de febrero.

Madrid, a nueve de abril de dos mil trece.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Composició del Tribunal de Recursos Con-
tractuals del Parlament de Catalunya
Tram. 414-00002/10

Nomenament de membres suplents
Acord: Mesa del Parlament, 21.05.2013

Mesa del Parlament

Acord del 21 de maig de 2013, de nomenament dels 
membres suplents del Tribunal de Recursos Contrac-
tuals del Parlament de Catalunya per a la X legislatura 

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de 
maig de 2013, de conformitat amb el que estableix 
l’article 3 de l’Acord del 16 d’abril de 2013, de modifi-
cació de l’Acord de l’1 de març de 2011, de creació del 
Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de 
Catalunya (BOPC 63, del 22 d’abril de 2013), ha acor-
dat nomenar membres suplents del Tribunal de Recur-
sos Contractuals del Parlament de Catalunya les per-
sones següents: 

a) President: Josep Lluís Salvadó i Tenesa, diputat.

b) Vocals: Carme de Tomás Vinyals, tresorera, i Pere 
Sol i Ordis, lletrat dels Serveis Jurídics.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català
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	Tram. 352-00040/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’empresa Syctel amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 352-00041/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma Prou amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 352-00042/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per a la prohibició dels conreus transgènics amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer
	Tram. 352-00043/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular de la renda garantida de ciutadania amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la i
	Tram. 352-00044/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular de la llei electoral de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la ini
	Tram. 352-00045/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 352-00046/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, professor de ciència política i de l’Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la ini
	Tram. 352-00047/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enric Fossas Espadaler, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legisla
	Tram. 352-00048/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enoch Albertí Rovira, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popula
	Tram. 352-00049/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Sauret Pont, llicenciat en ciències de la informació i doctor en sociologia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 352-00050/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Àngel Cabellos Espiérrez, professor titular de dret constitucional de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa le
	Tram. 352-00051/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Rodríguez, professor de ciència política de la Universitat de València, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 352-00052/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Arbós i Marín, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 352-00053/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquim Brugué i Torruella, catedràtic de ciència política i de l’Administració de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, d
	Tram. 352-00054/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Botella Corral, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa 
	Tram. 352-00055/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Fernando Pindado, ex-subdirector general de Foment de la Participació Ciutadana, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 352-00056/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de José Manuel Pérez Tornero, director i catedràtic del Departament de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de
	Tram. 352-00057/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carme Valls, proponent de la iniciativa legislativa popular de la Llei electoral de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativ
	Tram. 352-00058/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Òscar Rebollo, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 352-00059/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Víctor Cuesta López, professor de dret constitucional de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa le
	Tram. 352-00060/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Vicky Bolaños, cofundadora del projecte “Qué hacen los diputados”, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 352-00061/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Vida Independiente amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00062/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Ecom amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00063/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’ONCE amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00064/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Dincat amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00065/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00066/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes (Accaps) amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00067/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00068/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Cecs i Disminuïts Visuals amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00069/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00070/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya
	Tram. 352-00071/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Dincat amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00072/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Ecom amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00073/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00074/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació ONCE amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00075/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes (Acapps) amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00076/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Minusvàlids Físics Associats (Mifas) amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00077/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació AICE amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00078/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Concemfe amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00079/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00080/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa (Apsocecat) amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00081/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00082/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00083/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00084/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00085/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00086/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00087/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00088/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00089/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00090/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Grau Sabaté, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00091/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Salvador Castañer Sacrest, cap del Servei per a Afiliats de l’ONCE a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00092/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Andrés Rueda Sánchez, president de l’Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència Gerontològica, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00093/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00094/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00095/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Patrícia Carmona Hidalgo, presidenta de l’Associació de Persones amb Lesió Medul·lar i Grans Discapacitats Físiques de Catalunya (Aspaym), amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00096/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Vicente Botella García del Cid, president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00097/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00098/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enric Rovira-Beleta Cuyás, arquitecte i professor d’arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00099/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Guasch i Asmerats, enginyer industrial, interventor de la Junta de Govern del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i membre de la Comissió d’Acció Professional, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00100/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Raimon Jané i Campos, enginyer industrial, director de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya, president de la Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes i tresorer del Comitè Català de Represent
	Tram. 352-00101/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Guillén, president d’ECOM, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00102/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep M. Ramírez, de la Fundació Guttmann, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00103/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants de l’Associació de Paraplègics i Grans Minusvàlids de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00104/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enric Botí, en representació de l’ONCE, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00105/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Martínez, de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00106/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants de la Federació d’Associacions d’Implantats Coclears amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00107/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ricard López, de l’Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00108/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Manel Martí, representant de l’Associació de Discapacitats Visuals, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00109/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00110/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carme López, representant de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00111/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants del Gremi d’Empresaris del Cinema amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00112/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00113/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00114/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00115/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00116/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants de l’Associació de Museòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00117/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00118/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00119/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’ONCE amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00120/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00121/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Ecom amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00122/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00123/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes (Acapps) amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00124/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Salut Mental Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00125/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00126/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00127/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa (Apsocecat) amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00128/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00129/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00130/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00131/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00132/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00133/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00134/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00135/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00136/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00137/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Adif amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00138/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00139/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Design for All amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00140/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enric Rovira-Beleta, arquitecte especialista en accessibilitat, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00141/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Garcia-Milà Lloveras, arquitecte especialista en accessibilitat, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00142/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Daniel Guasch Murillo, director acadèmic de la càtedra d’accessibilitat, arquitectura, disseny i tecnologia per a tothom de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00143/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Centre Nacional de Tecnologies de l’Accessibilitat amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00144/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00145/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de l’Autoritat Catalana de la Competència amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00146/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Roberto Guirado Martínez, delegat a Catalunya de l’Associació Nacional de Grans Empreses Distribuïdores i membre del Consell Ciutat i Comerç de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades 
	Tram. 352-00147/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carme Bigatà Viscasillas, directora de relacions institucionals de Value Retail Espanya, amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00148/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Morell i Miró, president de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00149/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del director general de Comerç amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00150/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sara Moreno Colom, professora de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i experta en usos del temps, amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00151/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’alcaldia d’Altafulla (Tarragonès) amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00152/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’alcaldia de Castelldefels (Baix Llobregat) amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00153/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’alcaldia de la Roca del Vallès (Vallès Oriental) amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00154/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió de Polítiques per a la Igualtat de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00155/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió de Comerç i Turisme de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00156/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió Dona i Igualtat de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00157/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió de Comerç i Turisme de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00158/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Regidoria de Comerç, Consum i Mercats de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00159/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00160/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’àrea de comerç de la Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00161/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Fernando José Huertas Colomina, director de la Business School de la Fundació Universitària Eserp, amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00162/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agrupació de Botiguers de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00163/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Nacional de Centrals de Compra i Serveis (Anceco) amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00164/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00165/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Gremis amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00166/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Cat-Dis amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00167/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00168/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Cecot amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00169/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00170/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comertia amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00171/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Barcelona Comerç amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00172/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00173/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec Comerç amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00174/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00175/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marçal Tarragó, economista, consultor i expert en comerç, amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00176/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francisco Pérez, llicenciat en dret i ciències polítiques i expert en polítiques de comerç urbà, amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 352-00177/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Juan José Cortés, secretari general de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè exposi les seves propostes al document de bases per a elaborar un ava
	Tram. 356-00148/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Puig Belman, president de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè exposi les seves propostes al document de bases per a elaborar un avantproje
	Tram. 356-00149/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè presenti el document “Informe sobre els procediments legals a través dels quals els ciutadans i les ciu
	Tram. 356-00150/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Ignacio Cosidó Gutiérrez, director general de la Policia espanyola, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
	Tram. 356-00151/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jorge Fernández Díaz, ministre d’Interior, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
	Tram. 356-00152/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè presenti la memòria d’aquest ens corresponent al 2012
	Tram. 356-00190/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la situació de les universitats públiques, les reformes necessàries, els informes dels 
	Tram. 356-00193/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana de Notícies davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els canvis en la plantilla d’aquesta agència
	Tram. 356-00195/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè faci balanç de la seva gestió
	Tram. 356-00196/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació del Centre Penitenciari de Figueres i de la presó Model
	Tram. 356-00197/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè presenti l’informe del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans o Degradants redactat 
	Tram. 356-00199/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la seguretat dels centres penitenciaris i les fugues d’interns
	Tram. 356-00200/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Pedro L. Yúfera, degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació de l’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici
	Tram. 356-00202/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Toni Vilà, membre del comitè d’experts col·laboradors en la redacció del document de bases de l’Avantprojecte de llei de l’autonomia personal, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l’esta
	Tram. 356-00205/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Manel Pretel, representant de l’entitat Retecork, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui les conclusions de l’informe “Avaluació econòmica de les externalitats positives dels boscos surers catalans”
	Tram. 356-00213/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Guillem Genover, representant de l’Institut Català del Suro, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui les conclusions de l’informe “Avaluació econòmica de les externalitats positives dels boscos surers catala
	Tram. 356-00214/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Sallent, director de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’emissió del documental “Hola, Europa!”
	Tram. 356-00215/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui els criteris per a atorgar subvencions a les federacions i l’endeutament amb les entitats esportives
	Tram. 356-00216/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els acords de la trobada del 15 de maig de 2013 en el marc de l’Acord estratègic 2013-2015
	Tram. 356-00217/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Álvarez, secretari general de la Unió General de Treballadors, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els acords de la trobada del 15 de maig de 2013 en el marc de l’Acord estratègic 2013-2015
	Tram. 356-00218/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep González, president de Pimec, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els acords de la trobada del 15 de maig de 2013 en el marc de l’Acord estratègic 2013-2015
	Tram. 356-00219/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Eusebi Cima, president de Fepime, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els acords de la trobada del 15 de maig de 2013 en el marc de l’Acord estratègic 2013-2015
	Tram. 356-00220/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joaquim Gay de Montellà, president de Foment del Treball, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els acords de la trobada del 15 de maig de 2013 en el marc de l’Acord estratègic 2013-2015
	Tram. 356-00221/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre els criteris i l’estat dels serveis als parcs i espais naturals
	Tram. 355-00043/10
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Joaquim Brugué, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00015/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Fernando Pindado, ex-subdirector general de Participació Ciutadana, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00016/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’empresa Syctel amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00017/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Plataforma Prou amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00018/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per a la prohibició dels conreus transgènics amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la inic
	Tram. 353-00019/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular de la renda garantida de ciutadania amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa le
	Tram. 353-00020/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular de la llei electoral de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legi
	Tram. 353-00021/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00022/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, professor de ciència política i de l’Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legi
	Tram. 353-00023/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Enric Fossas Espadaler, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00024/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Enoch Albertí Rovira, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00025/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Sauret Pont, llicenciat en ciències de la informació i doctor en sociologia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00026/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Miquel Àngel Cabellos Espiérrez, professor titular de dret constitucional de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa po
	Tram. 353-00027/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Rodríguez, professor de ciència política de la Universitat de València, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00028/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Xavier Arbós i Marín, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00029/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Botella Corral, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00030/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de José Manuel Pérez Tornero, director i catedràtic del Departament de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciati
	Tram. 353-00031/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carme Valls, proponent de la iniciativa legislativa popular de la Llei electoral de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00032/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Òscar Rebollo, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00033/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Víctor Cuesta López, professor de dret constitucional de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa po
	Tram. 353-00034/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Vicky Bolaños, cofundadora del projecte “Qué hacen los diputados”, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00035/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del portaveu de la Plataforma “Prou morts a la C-55” i del president de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa davant la Comissió d’Interior perquè informin sobre les possibles solucions a l’alta accidentalitat a la carretera C-55
	Tram. 357-00041/10
	Substanciació

	Compareixença de Juan José Cortés, secretari general de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a exposar les seves propostes al document de bases per a elaborar un avantprojecte de l
	Tram. 357-00140/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Puig Belman, president de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a exposar les seves propostes al document de bases per a elaborar un avantprojecte de llei de 
	Tram. 357-00141/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a presentar el document “Informe sobre els procediments legals a través dels quals els ciutadans i les ciutadanes de Cata
	Tram. 357-00142/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Ignacio Cosidó Gutiérrez, director general de la Policia espanyola, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
	Tram. 357-00143/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jorge Fernández Díaz, ministre d’Interior, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
	Tram. 357-00144/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè presenti la memòria d’aquest ens corresponent al 2012
	Tram. 357-00145/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director de l’Agència Catalana de Notícies davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els canvis en la plantilla d’aquesta agència
	Tram. 357-00146/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè faci balanç de la seva gestió
	Tram. 357-00147/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre la situació de les universitats públiques, les reformes necessàries, els informes dels experts de la C
	Tram. 357-00148/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
	Tram. 357-00149/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	4.70.	Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.01.	Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
	Encàrrec del despatx del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la vicepresidenta del Govern
	Tram. 330-00016/10
	Presentació


	4.70.10.	Altres comunicacions
	Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al febrer del 2013
	Tram. 337-00011/10
	Presentació


	4.87.	Procediments davant el Tribunal Constitucional
	4.87.05.	Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament
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