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de les retribucions per a les nòmines i les pagues extres dels 
inspectors de treball
Tram. 311-00951/10
Anunci p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre la possible diferència entre l’import que s’ha de 
rebre del Govern de l’Estat per a retribuir els inspectors de 
treball i la que se’ls abonarà
Tram. 311-00952/10
Anunci p. 17
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la Informació de Catalunya i altres empreses anàlogues pel 
que fa a funcions, pressupost i nombre de treballadors
Tram. 311-00977/10
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre la possibilitat de traspassar serveis i recursos eco·
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4. INFORMACIÓ

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Apindep Ronçana davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració perquè expliqui la seva experiència com a co·
operativa de consum innovadora, d’iniciativa social i sense 
ànim de lucre
Tram. 356-00558/10
Sol·licitud p. 34

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

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre l’inici 
del curs escolar 2013·2014
Tram. 355-00065/10
Substanciació p. 34

Compareixença del conseller d’Interior davant la 
Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compli·
ment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
Tram. 355-00089/10
Substanciació p. 35

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 de Territori i 
Sostenibilitat al conseller de Justícia
Tram. 330-00044/10
Presentació p. 35

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

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. 35



NOTES

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en 
compliment del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilit-
zació del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990.

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 
són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a una sola data.

ISSN: 0213-7798 · Dipòsit legal: B-20.066-1980 · Imprès al Parlament 
www.parlament.cat



31 de desembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 227

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 7

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 463/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la seguretat a les centrals nucle-
ars catalanes
Tram. 250-00260/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 12, 12.12.2013, DSPC-C 294

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 12 de 
desembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta  
de resolució sobre l’obertura d’un expedient san-
cionador a les centrals nuclears d’Ascó (tram. 250-
00260/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 13816).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Demanar al Ministeri d’Indústria, Energia i Turis-
me que actuï amb celeritat i rigor en el supòsit que es 
produeixin anomalies a les centrals nuclears catalanes.

b) Sol·licitar al Consell de Seguretat Nuclear la pre-
sència d’un inspector o inspectora resident les vint-i-
quatre hores del dia, els tres-cents seixanta-cinc dies 
de l’any.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 464/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració d’un pla de prevenció 
i d’extinció d’incendis
Tram. 250-00411/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 12, 12.12.2013, DSPC-C 294

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 12 de 
desembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre l’elaboració d’un pla de prevenció 

i d’extinció d’incendis (tram. 250-00411/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 20411) i el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 20431).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Liderar un pla de prevenció d’incendis que inclogui 
un pla d’usos racionals del bosc elaborat amb la parti-
cipació dels ajuntaments, les associacions de propieta-
ris forestals i la indústria de l’aprofitament de la fusta 
en tots els seus vessants i un pla d’implantació d’usos 
de la biomassa.

b) Elaborar un pla d’extinció d’incendis amb els mit-
jans materials i humans pertinents que prevegi, quant 
al temps, tota la temporada que s’ha considerat de risc 
els darrers anys i que en cap cas no finirà abans del 30 
de setembre.

c) Presentar-li, durant aquesta legislatura, una llei del 
bosc elaborada amb la participació i el consens dels 
sectors implicats en la gestió de les forests en un pro-
cés que faci la funció de pacte nacional.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 465/X del Parlament de Cata-
lunya, de reconeixement de la tasca dels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00459/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 12, 12.12.2013, DSPC-C 294

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 12 de 
desembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta  
de resolució de reconeixement de la tasca dels agents 
dels Mossos d’Esquadra i de protecció de llur honora-
bilitat (tram. 250-00459/10), presentada pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya reitera el seu reconeixe-
ment per la tasca diària que duu a terme el Cos de 
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Mossos d’Esquadra per a garantir els drets i la segure-
tat dels ciutadans i, especialment, la dels agents desti-
nats a garantir l’ordre públic.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 466/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre les peces d’uniformitat dels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00519/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 12, 12.12.2013, DSPC-C 294

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 12 de 
desembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre l’uniforme dels agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra (tram. 250-00519/10), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 28094).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
que els anys 2013 i 2014 els agents que desenvolupin 
les tasques policials a tot el territori disposin de les pe-
ces d’uniformitat específiques i necessàries per a exer-
cir llurs funcions.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 467/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’allotjament dels mossos d’es-
quadra destinats a Aran
Tram. 250-00722/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 12, 12.12.2013, DSPC-C 294

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 12 de 
desembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre l’allotjament dels mossos d’esquadra 

destinats a Aran (tram. 250-00722/10), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, per a garantir l’estabilitat 
dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra destinats a 
Vielha que no són originaris d’aquesta població, insta 
el Govern a posar a disposició d’aquests agents, en el 
termini més breu possible, un alberg, una residència, 
un habitatge o similar a un preu assumible o, si això no 
és possible, els traslladi a una altra destinació que els 
permeti assumir el cost de la residència.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 468/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la dotació dels agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra amb armilles antibales 
lleugeres i guants antitall
Tram. 250-00727/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 12, 12.12.2013, DSPC-C 294

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 12 de 
desembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la dotació dels agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra amb armilles antibales lleuge-
res i guants antitall (tram. 250-00727/10), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 40354) 
i el Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
40530).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a facilitar 
armilles antibales lleugeres i guants antitall als agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra que ho necessitin per 
raó del servei abans que fineixi l’any 2013, sense que 
els agents hagin de fer cap aportació dinerària.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves
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Resolució 469/X del Parlament de Catalu-
nya, de condemna d’una agressió racista a 
l’estació de tren de Mataró
Tram. 250-00539/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 12, 12.12.2013, DSPC-C 294

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 12 de 
desembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta  
de resolució de condemna d’una agressió racista a l’es-
tació de tren de Mataró (tram. 250-00539/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 30979).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya condemna el greu atac 
racista que va tenir lloc a l’estació de Mataró la nit del 
23 de maig de 2013 contra dues noies.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern, per mit-
jà del Departament d’Interior, a: 

a) Mantenir la vigilància davant de qualsevol tipus 
d’amenaça o d’agressió racista i continuar identificant 
i detenint els autors d’aquestes accions.

b) Aplicar en aquests casos les directrius que s’han es-
tablert amb la Fiscalia Superior de Catalunya contra 
els delictes d’odi i discriminació.

c) Detectar els pronunciaments que puguin intentar 
justificar l’odi o les agressions de tipus racista i actu-
ar-hi en contra, quan vulnerin la normativa vigent amb 
relació a persones, grups o partits polítics.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 470/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració de criteris, d’acord 
amb els sindicats, per a exercir el dret de 
manifestació en jornades de vaga general
Tram. 250-00641/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 12, 12.12.2013, DSPC-C 294

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 12 de 
desembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta  
de resolució de suport a la resolució de l’Ajuntament de  
Sant Vicenç dels Horts en contra de l’expedient sancio-
nador a la Plataforma Social de Sant Vicenç dels Horts 
per haver-se manifestat en el marc de la vaga gene-
ral del 14 de novembre de 2012 (tram. 250-00641/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 40349).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Elaborar, d’acord amb els sindicats, uns criteris que 
permetin exercir el dret de manifestació i de concen-
tració en el marc de les vagues generals convocades 
legalment, entenent que la legalitat de la convocatòria 
empara les múltiples manifestacions celebrades, d’una 
manera pacífica, durant la jornada de vaga, encara que 
no s’hagin comunicat prèviament.

b) Potenciar, per mitjà del Departament d’Interior, la 
mediació en les seves actuacions per a evitar episodis 
com el de Sant Vicenç dels Horts en el marc de la vaga 
general del 14 de novembre de 2012.

2. El Parlament de Catalunya ha de comunicar aques-
ta resolució a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, 
als sindicats i a la Plataforma Social de Sant Vicenç 
dels Horts.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves
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Resolució 471/X del Parlament de Catalu-
nya, de condemna de l’assassinat de Gui-
llem Agulló per membres d’extrema dreta i 
de l’apologia del terrorisme feta pel regidor 
de Plataforma per Catalunya a l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-00667/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 12, 12.12.2013, DSPC-C 294

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 12 de de-
sembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució de condemna de l’assassinat de Guillem Agulló 
per membres d’extrema dreta i de l’apologia del terro-
risme feta pel regidor de Plataforma per Catalunya a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (tram. 250-
00667/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 40351) i el Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 40533).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya, amb motiu del vintè 
aniversari de l’assassinat de Guillem Agulló per mem-
bres de l’extrema dreta, condemna, d’una manera so-
lemne, aquell assassinat.

2. El Parlament de Catalunya condemna els insults 
contra Guillem Agulló i la justificació del seu assas-
sinat i l’apologia del terrorisme que va fer el regidor 
del partit Plataforma per Catalunya a l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet Juan Gómez Montero, i 
insta el Departament d’Interior a investigar els fets i 
les possibles relacions de Plataforma per Catalunya 
amb grups violents de caràcter feixista.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a 
terme les actuacions pertinents per tal que el Govern 
de l’Estat adverteixi del compliment de la Decisió 
marc 2008/913 JAI del Consell de la Unió Europea a 
tots els seus càrrecs pel que fa a la negació o la trivi-
alització del feixisme i els crims contra la humanitat.

4. El Parlament de Catalunya condemna l’apologia del 
terrorisme i insta el Govern, per mitjà del Departa-
ment d’Interior, a perseguir qualsevol tipus de fet re-
lacionat amb grups violents, sigui quina en sigui la 
ideologia.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 472/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el Cos de Bombers
Tram. 250-00243/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 12, 12.12.2013, DSPC-C 294

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 12 de 
desembre de 2013, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre el Cos de Bombers (tram. 250-
00243/10), presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
13689) i el Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 13779).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Revisar el Pla director de bombers per a optimitzar 
els efectius del Cos.

b) Establir els mecanismes necessaris per a assegurar 
que els bombers de l’escala bàsica puguin prestar l’as-
sistència sanitària amb totes les garanties legals per 
als bombers i de seguretat per als ciutadans.

c) Culminar l’execució de les trenta-vuit mesures que 
va proposar la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan.

d) Presentar-li, perquè sigui tramitat, un projecte de 
llei de prevenció, d’extinció d’incendis i de salvaments 
de Catalunya que reguli l’accés a les diferents escales.

e) No penalitzar els bombers amb retallades superiors 
a les generals per a tot el personal de la Generalitat.

f) Continuar garantint als cossos de seguretat i d’emer-
gències la percepció del 100% del sou per baixa per 
malaltia comuna com estableix el Decret llei 2/2012, 
del 25 de setembre, sobre millores de la prestació eco-
nòmica d’incapacitat temporal del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat, del seu sector pú-
blic i de les universitats públiques catalanes.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves
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Resolució 473/X del Parlament de Catalu-
nya, de suport a l’Àrea Regional de Recur-
sos Operatius del Cos de Mossos d’Esqua-
dra de la demarcació de Lleida
Tram. 250-00244/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 12, 12.12.2013, DSPC-C 294

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 12 de 
desembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta  
de resolució sobre l’increment del nombre de places de  
mossos d’esquadra de l’àrea regional de recursos ope-
ratius (tram. 250-00244/10), presentada pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
13781).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya expressa el seu suport total 
a l’Àrea Regional de Recursos Operatius del Cos de 
Mossos d’Esquadra de la demarcació de Lleida.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 474/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la guerra de Síria
Tram. 250-00780/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió núm. 11, 13.12.2013, DSPC-C 300

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  
i Cooperació

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la sessió tinguda el 13 de desembre de 2013, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la guerra 
de Síria (tram. 250-00780/10), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Mixt (reg. 45684) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 47799) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 47844).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta: 

a) La solidaritat amb el poble sirià, que pateix des de 
fa dos anys una guerra civil que ha comportat més de 
cent mil víctimes mortals i més de sis milions de des-
plaçats i refugiats.

b) La necessitat de destruir a escala mundial tot l’arse-
nal d’armes de destrucció massiva, tant nuclears com 
químiques i bacteriològiques.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions pertinents davant el Govern de l’Estat perquè: 

a) Manifesti la conveniència que els països que encara 
no ho han fet signin la Convenció sobre la prohibició 
del desenvolupament, la producció, l’emmagatzemat-
ge i l’ús d’armes químiques i sobre la seva destrucció, 
que va entrar en vigor el 1997.

b) Se sumi a la demanda internacional que un òrgan 
neutral faci una verificació imparcial de l’ús que s’ha 
fet d’armes químiques a Síria, perquè qui ho hagi fet, 
sigui qui sigui, assumeixi la responsabilitat penal per 
aquests actes criminals.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Lorena Vicioso Adria Jordi Solé i Ferrando

Resolució 475/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la modificació de les lleis d’es-
trangeria que penalitzen l’ajuda als immi-
grants i el compliment dels compromisos 
sobre el dret d’asil
Tram. 250-00785/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió núm. 11, 13.12.2013, DSPC-C 300

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  
i Cooperació

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la sessió tinguda el 13 de desembre de 2013, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la 
modificació de les lleis d’estrangeria que penalitzen 
l’ajuda als immigrants i el compliment dels compro-
misos sobre el dret d’asil (tram. 250-00785/10), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 47430) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 47836).

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

1. El Parlament de Catalunya manifesta la solidaritat 
amb els milers de persones, homes, dones i criatures, 
que han mort o han estat ferits o han vist la vida posa-
da en risc quan intentaven accedir a països de la Unió 
Europea, fugint de la misèria, dels conflictes bèl·lics o 
de la persecució política, a través de qualsevol punt de 
les costes europees de la Mediterrània, situacions que 
moltes vegades s’han produït per la manca de mesures 
de rescat o d’ajuda per part de les autoritats dels es-
tats afectats, i també per l’existència de normes esta-
tals que penalitzen l’ajuda als immigrants fins i tot en 
casos d’emergència humanitària.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Demanar al Govern de l’Estat i a les institucions 
corresponents de la Unió Europea que eliminin de les 
lleis penals i d’estrangeria els articles que penalitzen 
l’ajuda als immigrants en cas d’emergència humanità-
ria, i que s’estableixi la prioritat absoluta de l’obligació 
d’auxili per a permetre portar a terra ferma les perso-
nes auxiliades sense represàlies penals o administrati-
ves de cap tipus.

b) Fer les gestions necessàries davant del Govern de 
l’Estat perquè els països de la Unió Europea acomplei-
xin llurs compromisos sobre el dret d’asil signats en la 
Convenció de Ginebra del 1951.

c) Fer les gestions necessàries davant del Govern de 
l’Estat perquè, en casos de situació humanitària greu, 
el Govern de l’Estat mateix i els països de la Unió Eu-
ropea habilitin les ambaixades i els consolats de la 
Unió Europea i dels estats membres per a acceptar a 
tràmit sol·licituds d’asil.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Lorena Vicioso Adria Jordi Solé i Ferrando

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 l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 200-00009/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei·
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 50909; 51193).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 30.12.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 27.12.2013.

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

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE 
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

Proposta de designació de candidats per a 
l’elecció d’un magistrat del Tribunal Consti-
tucional
Tram. 284-00011/10

Ampliació del termini de presentació de can·
didats

Finiment del termini: 11.02.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.12.2013
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3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un programa d’impuls del voluntariat entre 
la gent gran
Tram. 250-00789/10

Esmenes presentades
Reg. 49475 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 20.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49475)

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

Del punt 1

«1. Aprovar tal i com el Govern té previst, el II Pla na-
cional de l’associacionisme i el voluntariat, que inclou 
una línia específica de suport i impuls al voluntariat de 
la gent gran.»

Proposta de resolució sobre la retirada de 
les forces d’ocupació de l’Iraq i el respecte 
dels drets humans de la seva població
Tram. 250-00797/10

Esmenes presentades
Reg. 49164; 49350; 49479 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CAEUEC, 20.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 49164)

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

Del punt 4 de l’apartat c

«4. Defensi l’augment dels esforços de la comunitat in-
ternacional per a la reconstrucció de l’Iraq, des d’un 
punt de vista de suport a la capacitació de l’adminis-
tració i les institucions, la consolidació d’un Estat de 
Dret, el compliment de la llei i el respecte als Drets 
Humans, exigint a tots els països ocupants assumir la 
seva responsabilitat en la reconstrucció de la infra-
estructura iraquiana, la compensació de la població 
civil, i la restitució, als refugiats que retornin al país, 
dels béns que els han estat arrabassats».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 49350)

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

A l’apartat b

«b) El Parlament de Catalunya manifesta la seva soli-
daritat amb el poble iraquià i amb les seves reivindi-
cacions i demandes, i en reconeix el seu dret a deter-
minar el propi futur a través d’eleccions lliures i sense 
cap ingerència exterior i amb el respecte als drets de 
totes les minories, inclosa la nació Kurda i la seva de-
manda d’autogovern.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49479)

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

De l’apartat c

«c) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a fer les gestions oportunes davant el Go-
vern de l’Estat perquè exigeixi el respecte dels drets hu-
mans de tota la pobla ció de l’Iraq, la fi de les detenci-
ons arbitràries, l’abolició de la pena de mort a l’Iraq 
i justícia pels crims contra la humanitat comesos a 
l’Iraq. El Parlament també insta al govern de l’Estat 
a què defensi l’augment dels esforços de la comunitat 
internacional per a la reconstrucció de l’Iraq i a què 
encarregui a l’OMS l’anàlisi dels efectes, tant de l’ura-
ni empobrit com d’altres armes prohibides utilit zades 
contra la població de l’Iraq i encarregar-ne la descon-
taminació i reparació de les zones afectades als res-
ponsables del seu ús.»
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Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de dues llars residència per a 
discapacitats intel·lectuals a Santa Coloma 
de Gramenet
Tram. 250-00811/10

Esmenes presentades
Reg. 49484 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 20.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49484)

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

Del punt 1

«1. Posar en funcionament, tan aviat com les condi-
cions pressupostàries ho permetin i segons l’estudi de 
necessitats territorials, la llar residència per a perso-
nes amb discapacitats Aspanide de Santa Coloma de 
Gramenet.»

Proposta de resolució sobre la limitació de 
velocitat en un tram de la carretera C-245 a 
Gavà
Tram. 250-00815/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 50991; 51017; 51048).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del Laboratori de Sanitat Ramadera a la Seu 
d’Urgell
Tram. 250-00816/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 50992; 51018).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament 
del pont sobre l’Ebre de la carretera N-340
Tram. 250-00817/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 50993; 51019).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
del cànon de control d’abocaments exigit 
per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
als municipis de la conca
Tram. 250-00818/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 50994; 51020).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un procediment de queixa per als infants 
dins el sistema de protecció a la infància
Tram. 250-00819/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 50995; 51021).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció als 
alumnes amb altes capacitats intel·lectuals
Tram. 250-00820/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 50996; 51022; 51049).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.12.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Aula de Formació d’Adults Lloreda - La 
Pau, de Badalona
Tram. 250-00821/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 50997; 51023).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres de re-
posició del Parc de Can Zam, de Santa Co-
loma de Gramenet
Tram. 250-00822/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 50998; 51024).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el programa 
Erasmus
Tram. 250-00823/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 50999; 51025; 51050).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació 
dels decrets 160/1996 i 161/1996 amb rela-
ció als pobles segregats i les entitats muni-
cipals descentralitzades
Tram. 250-00824/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 51000; 51026).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’oferta de pla-
ces de P3 de l’Escola El Calderí, de Caldes 
de Montbui, per al curs 2015-2016 i sobre la 
construcció de la secció d’institut d’aquest 
centre
Tram. 250-00825/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 51001; 51027).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’emplaçament 
de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona i 
dels seus serveis educatius
Tram. 250-00826/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 51002; 51028).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei d’atenció psicològica i psiquiàtri-
ca del CAP La Mina, de Sant Adrià del Besòs
Tram. 250-00827/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 51003; 51029).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les restes ar-
queològiques trobades als Prats de Rei
Tram. 250-00828/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 51004; 51030).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.12.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la modificació 
dels decrets 160/1996 i 161/1996 amb relació 
als serveis escolars de menjador i de trans-
port
Tram. 250-00829/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 51005; 51031).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels habitatges que gestiona l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya dins del parc pú-
blic d’habitatges socials de l’Institut Català 
del Sòl
Tram. 250-00830/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 51006; 51032; 51047).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció a les 
demandes de la plataforma «Cap escola es 
tanca»
Tram. 250-00831/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 51007; 51033); Grup Mixt (reg. 51041).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.12.2013; 09:30 h.

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu al Compte general de la 
Generalitat corresponent al 2011
Tram. 257-00002/10

Ponència de caràcter informatiu

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La mesa i els portaveus de la Comissió de la Sindicatu-
ra de Comptes, en sessió tinguda el dia 19 de desembre 
de 2013, d’acord amb l’article 163.2 del Reglament, ha 
nomenat la Ponència de caràcter informatiu per a estu-
diar l’informe i el Compte general de la Generalitat de 
Catalunya corresponent al 2011 (tram. 257-00002/10), 
que resta constituïda pels membres següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Maria Senserrich i Guitart

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Grup Parlamentari Socialista

Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Rafael López i Rueda

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

David Companyon i Costa

Grup Parlamentari de Ciutadans

José Manuel Villegas Pérez

Grup Mixt

Isabel Vallet Sànchez

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas
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3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de pagar les nò-
mines i les pagues extres als inspectors de 
treball el 2014
Tram. 311-00950/10

Anunci
Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50277 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Preveu el Govern abonar les 14 pagues als inspectors 
de Treball l’any 2014?

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de rebre del Go-
vern de l’Estat l’import de les retribucions 
per a les nòmines i les pagues extres dels 
inspectors de treball
Tram. 311-00951/10

Anunci
Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50278 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Preveu el Govern rebre de l’Estat l’import de les re-
tribucions dels inspectors de Treball en base a les 14 
pagues que el Govern de l’Estat s’ha compromès a 
abonar als seus funcionaris?

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la possible diferència en-
tre l’import que s’ha de rebre del Govern de 
l’Estat per a retribuir els inspectors de tre-
ball i la que se’ls abonarà
Tram. 311-00952/10

Anunci
Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50279 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Preveu el Govern que es pugui produir una diferèn-
cia entre la quantitat econòmica que ha de rebre de 
l’Estat per fer front a les retribucions dels inspectors 
de Treball i la que realment s’abonarà a aquests fun-
cionaris?

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el funcionament del Consor-
ci de la Inspecció de Treball i Seguretat So-
cial de Catalunya
Tram. 311-00953/10

Anunci
Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50280 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Com valora el Govern el funcionament del Consorci 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la concepció única i integral 
i la unitat de funció i d’actuació del sistema 
d’inspeccions de treball i de seguretat social
Tram. 311-00954/10

Anunci
Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50281 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Considera el Govern que l’actual sistema d’inspec-
cions de treball i de seguretat social assegura la con-

cepció única i integral del sistema i la unitat de funció 
i d’actuació?

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius pels quals el 
sistema integral d’inspeccions de treball i 
seguretat social funciona diferentment a la 
província de Lleida
Tram. 311-00955/10

Anunci
Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50282 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Per quins motius l’intent d’assolir un sistema inte-
gral d’inspeccions de treball i seguretat social funcio-
na d’una manera a la província de Lleida i d’una altra 
diferent a la resta de províncies de Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’existència de documen-
tació relativa a una aplicació per a telèfons 
mòbils que permet monitoritzar-los a la insa-
buda dels usuaris
Tram. 311-00956/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50674 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Existeix algun document d’un organisme del Govern 
on s’analitza la possibilitat d’una aplicació per telèfons 
mòbils, que no es detectada per l’usuari i que permet 
la seva motorització? Quina era la plataforma de ges-
tió del dispositiu?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les informacions aparegu-
des a la premsa digital amb relació al Centre 
de Seguretat de la Informació de Catalunya
Tram. 311-00957/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50675 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Són certes les diverses informacions publicades re-
centment pel diari digital El Confidencial envers el 

Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 
(Cesicat)?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els treballadors que té el 
Centre de Seguretat de la Informació de Ca-
talunya
Tram. 311-00958/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50676 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants treballadors té el Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya (Cesicat) i quins són els seus 
perfils professionals? Quants assessors, col·laboradors 
o treballadors externs té el Cesicat i quins són els seus 
perfils professionals?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el seguiment de l’activitat 
d’entitats, col·lectius i persones en les xar-
xes socials pel Centre de Seguretat de la In-
formació de Catalunya
Tram. 311-00959/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50677 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– S’ha fet des del Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya un seguiment de l’activitat en les xarxes 
socials d’entitats o col·lectius o persones? Quina era la 
seva finalitat? Quina era la seva cobertura jurídica? La 
informació obtinguda en les xarxes socials d’aquestes 
persones o col·lectius tenia un caràcter polític o afecta-
va a la seguretat?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’existència d’algun fitxer 
de dades personals arran del seguiment de 
l’activitat d’entitats, col·lectius i persones en 
les xarxes socials
Tram. 311-00960/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50678 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El seguiment d’aquests col·lectius o entitats o perso-
nes en les xarxes socials ha conformat algun tipus de 
fitxer de dades personals? Quins són els fitxers de da-
des personals que es responsable el Cesicat?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els patrons i els membres de 
la comissió executiva de la Fundació Cesicat
Tram. 311-00961/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50679 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és la relació nominal de patrons de la Funda-
ció Cesicat i el càrrec que ostenten si la seva presència 
al patronat és per raó del càrrec? I quina és la relació 
nominal de membres de la comissió executiva del Ce-
sicat?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el robatori de noms d’usua-
ris per a accedir a pàgines confidencials del 
Govern
Tram. 311-00962/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50680 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– És cert que entre el mes de juny i setembre de 2012, 
és van robar més de 3.000 noms d’usuaris i passwords 
que permetien accedir a pàgines confidencials i reser-
vades del Govern de la Generalitat? Es van denunciar 
els fets, quan i davant de qui? Si la resposta fos negati-
va, per quina raó?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les reunions del conse-
ller d’Empresa i Ocupació amb treballadors 
dels Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya
Tram. 311-00963/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50681 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– S’ha reunit el conseller d’Empresa i Ocupació durant 
els anys 2012 i 2013 amb algun treballador de planti-
lla o extern del Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya (Cesicat) que li va fer saber un mal fun-
cionament del centre o irregularitats? Si la resposta és 
afirmativa, quan es va produir aquesta o aquestes reu-
nions i quin van ser el contingut de les mateixes? Qui-
nes disfuncions li va fer saber aquest o aquests treba-
lladors? Quines mesures va adoptar un cop coneguda 
aquesta informació?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’existència de documenta-
ció per a implantar un servei secret a Cata-
lunya
Tram. 311-00964/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50682 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– És cert que existeixen documents d’organismes del 
Govern, de l’actual o d’anteriors, on es comparen ser-
veis secrets de diversos països, com Israel o Estats 
Units i es fan propostes per implantar un servei a Ca-
talunya? En aquest document s’aconsella contactar 
amb els serveis d’intel·ligència d’Israel, mitjançant la 
Policia Autonòmica Basca així com amb Massachu-
setts Advanced i es dissenya el full de ruta per con-
vertir la fundació Cesicat amb l’Agència Nacional de 
Seguretat?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les raons per a cessar el di-
rector general de Telecomunicacions i Soci-
etat de la Informació
Tram. 311-00965/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50683 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Per quines raons es va cessar el Director General de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació i es no-
mena un de nou el passat mes de novembre de 2013?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’existència de documentació 
per a analitzar una aplicació per a telèfons 
mòbils que no es detectada pels usuaris
Tram. 311-00966/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50684 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Existeix algun document d’un organisme del Govern 
on s’analitza la possibilitat d’una aplicació per telèfons 
mòbils, que no és detectada per l’usuari i que permet 

la seva motorització? Quina era la plataforma de ges-
tió del dispositiu?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’existència de denúncies 
per intercepció de correus electrònics d’alts 
càrrecs
Tram. 311-00967/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50685 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– S’ha interposat alguna denúncia per intercepció de 
correus electrònics adreçats a alts càrrecs de la Gene-
ralitat? En quin estat és troba la referida denúncia i, en 
el seu cas, el procediment judicial incoat?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la presència de treballadors 
o col·laboradors amb antecedents penals al 
Centre de Seguretat de la Informació de Ca-
talunya
Tram. 311-00968/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50686 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
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bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Li consta al Govern que hi hagi entre els treballadors 
o col·laboradors externs del Cesicat algun d’ells amb 
antecedents penals? Quines actuacions ha fet quan ha 
tingut coneixement d’aquest fet?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la data de constitució del 
Centre de Seguretat de la Informació de Ca-
talunya
Tram. 311-00969/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50687 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En quina data es va constituir el Cesicat? Per quines 
raons va adoptar la forma jurídica de fundació públi-
ca?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’adjudicació d’un contracte 
a l’empresa Incita Security
Tram. 311-00970/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50688 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– És cert que es va adjudicar un contracte per im-
port de 1,5 milions d’euros a l’empresa Incita Secu-
rity i en aquells moments el seu cap de vendes era en 
M.L. membre de la sectorial de telecomunicacions de 
CDC? És cert que en aquell moment el responsable de 
la sectorial era el responsable del Cesicat? Si és cert, 
què va fer quan va conèixer aquesta informació?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els contractes licitats pel 
Centre de Seguretat de la Informació de Ca-
talunya relatius a la monitorització per acci-
ons politicosocials i de control
Tram. 311-00971/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50689 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– El Cesicat ha licitat contractes que entre les seves ca-
racterístiques tècniques inclouen la monitorització per 
a accions politicosocials i de control?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’existència de documenta-
ció per a analitzar la reputació d’alts càrrecs 
de la Generalitat i dels ens locals
Tram. 311-00972/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50690 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Hi ha algun document del Govern o d’algun orga-
nisme de la Generalitat de Catalunya on es proposi fer 
una «anàlisi reputacional» dels alts càrrecs de la Ge-
neralitat i d’alts càrrecs d’ens locals?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’elaboració de perfils d’acti-
vistes pel Centre de Seguretat de la Informa-
ció de Catalunya
Tram. 311-00973/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50691 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-

bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Des del Cesicat s’han realitzat perfils d’activistes 
com per exemple del fotoperiodista Jordi Borras tal 
com ha publicat el diari El País el passat 2 de desem-
bre de 2013?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’elaboració d’informes so-
bre moviments o col·lectius socials fets pel 
Centre de Seguretat de la Informació de Ca-
talunya
Tram. 311-00974/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50692 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El Cesicat ha elaborat informes sobre moviments o 
col·lectius socials?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’elaboració d’informes 
sobre perfils i etiquetes de Twitter fets pel 
Centre de Seguretat de la Informació de Ca-
talunya
Tram. 311-00975/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50693 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El Cesicat ha elaborat informes sobre l’ús i proce-
dència de determinades etiquetes i perfils de twitter? 
Algunes d’elles tenien contingut exclusivament polí-
tic?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’informes elabo-
rats per l’empresa Solium - e-Service Center 
encarregats pel Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya en el període 2009-
2013
Tram. 311-00976/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50694 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants informes ha elaborat l’empresa Solium, e-ser- 
vice center pel Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya entre els anys 2009 a 2013?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la comparació entre el Cen-
tre de Seguretat de la Informació de Catalu-
nya i altres empreses anàlogues pel que fa a 
funcions, pressupost i nombre de treballa-
dors
Tram. 311-00977/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50695 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Ha comparat el Govern el Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya (Cesicat) amb la NSA Nati-
onal Security Agency (EEUU), Government Commu-
nications Headquarters (UK), Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’information (FR), BSI Fede-
ral Office for Information Security (GE), Centro Na-
cional de Inteligencia i Centro Criptológico Nacional 
(ESP) pel que fa a funcions, pressupost, la ràtio mitjà 
de pressupost i nombre de treballadors per habitant?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la possibilitat de traspassar 
serveis i recursos econòmics dels departa-
ments i organismes de la Generalitat
Tram. 311-00978/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50696 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Ha estudiat el Govern la possibilitat de traspassar 
serveis i recursos econòmics dels departaments i or-
ganismes de la Generalitat com CatCert, AOC, Ap-
dcat, etc?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la constitució del Consell de 
Seguretat Nacional
Tram. 311-00979/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50697 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El Govern va contemplar la constitució del Consell de 
Seguretat Nacional? Quines serien les seves funcions?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la possibilitat d’establir un 
sistema de seguretat per a la comunicació 
entre alts càrrecs
Tram. 311-00980/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50698 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El Govern va estudiar l’establiment d’un pla de secu-
rització de VIPs per tal de dotar al personal VIP de la 
Generalitat de les tecnologies i formació per disposar 
de comunicació segura entre alts càrrecs garantint en 
tot moment la disponibilitat i la confidencialitat de les 
seves comunicacions?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’existència d’un pla de se-
guretat per a personalitats que inclogui el 
monitoratge
Tram. 311-00981/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50699 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– El Govern va estudiar l’establiment d’un pla de secu-
rització de VIPs que inclogués monitoratge de VIP’s?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’establiment de protocols 
per a atendre incidents d’alts càrrecs
Tram. 311-00982/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50700 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El Govern va estudiar l’establiment de protocols es-
pecífics per atendre incidents d’alts càrrecs, en el marc 
d’un pla de securització de VIPs?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la ubicació de la futura 
Agència Nacional de Seguretat
Tram. 311-00983/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50701 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El Govern va estudiar una ubicació per a la futura 
Agència Nacional de Seguretat?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de mossos d’es-
quadra adscrits al Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya
Tram. 311-00984/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50702 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 20.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Hi ha agents dels Mossos d’Esquadra adscrits, en co-
missió de servei o treballant em el Centre de Seguretat 
de la Informació de Catalunya (Cesicat)? Quin és el 
seu nombre i les seves funcions?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la relació entre el Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya i les 
unitats d’investigació i tecnològiques dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00985/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50703 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 20.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és la relació entre el Cesicat i les unitats d’in-
vestigació, de medis tecnològics i d’informàtica dels 
Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els cursos fets a l’Insti-
tut de Seguretat Pública de Catalunya sobre 
recerca i seguiment de diversos col·lectius a 
la xarxa
Tram. 311-00986/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50704 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 20.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants cursos s’han fet a l’Institut de Seguretat Pú-
blica de Catalunya sobre recerca i seguiment a la xar-
xa de diferents col·lectius o de temàtiques similars?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la distribució de telèfons 
mòbils entre alts càrrecs i mossos d’esqua-
dra que poden activar remotament l’enregis-
trament d’imatges i de veu
Tram. 311-00987/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50705 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 20.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– És cert que es van o es pretenia distribuir telèfons 
mòbils entre alts càrrecs del Govern i agents dels Mos-
sos d’Esquadra que es podien activar remotament la 
gravació d’imatges i de la veu del telèfon? I en concret 
s’han distribuït aquests telèfons a agents adscrits a la 
Comissaria General d’Informació de Barcelona? Qui 
va adquirir aquests telèfons? Quin va ser el seu cost? 
Es van distribuir i després retirar?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el seguiment, pels Mos-
sos d’Esquadra, de l’activitat d’entitats, col-

lectius o persones en les xarxes socials
Tram. 311-00988/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50706 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 20.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– S’ha fet des dels Mossos d’Esquadra un seguiment de 
l’activitat en les xarxes socials d’entitats o col·lectius o 
persones? Quina era la seva finalitat? Quina era la se-
va cobertura jurídica? La informació obtinguda en les 
xarxes socials d’aquestes persones o col·lectius tenia 
un caràcter polític o afectava a la seguretat?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’existència de fitxers de da-
des personals a partir del seguiment de col-

lectius, entitats o persones en les xarxes so-
cials
Tram. 311-00989/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50707 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 20.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El seguiment d’aquests col·lectius o entitats o per-
sones en les xarxes socials ha conformat algun tipus 
de fitxer de dades personals? Quins són els fitxers de 
dades personals de què és responsable el Departament 
d’Interior i els Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’existència de documents 
en què es comparen els serveis secrets de 
diversos països i es dissenya el full de ruta 
per a convertir la Fundació Cesicat en Agèn-
cia Nacional de Seguretat
Tram. 311-00990/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50708 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 20.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– És cert que existeixen documents d’organismes del 
Govern, de l’actual o d’anteriors, on es comparen ser-
veis secrets de diversos països, com Israel o Estats 
Units i es fan propostes per implantar un servei a Ca-
talunya? En aquest document s’aconsella contactar 
amb els serveis d’intel·ligència d’Israel, mitjançant la 
Policia Autonòmica Basca així com amb Massachu-
setts Advanced i es dissenya el full de ruta per con-
vertir la fundació Cesicat amb l’Agència Nacional de 
Seguretat?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’existència de documenta-
ció per a analitzar una aplicació per a telè-
fons mòbils que no es detectada per l’usuari
Tram. 311-00991/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50709 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 20.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Existeix algun document d’un organisme del Govern 
on s’analitza la possibilitat d’una aplicació per telèfons 
mòbils, que no és detectada per l’usuari i que permet 
la seva motorització? Quina era la plataforma de ges-
tió del dispositiu?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions del conseller 
d’Interior i el director general de la Policia 
arran de la carta del Sindicat de Policies de 
Catalunya del 20 de juny de 2013
Tram. 311-00992/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50710 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 20.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines actuacions ha fet el conseller d’Interi-
or o el director general de la Policia un cop conegu-

da la carta del Sindicat de Policies de Catalunya de 
20 de juny de 2013 i número de registre d’entrada 
0278E/14132/2013?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions del conseller 
d’Interior i el director general de la Policia 
arran de la carta del Sindicat de Policies de 
Catalunya del 5 de desembre de 2013
Tram. 311-00993/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50711 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 20.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines actuacions ha fet el conseller d’Interi-
or o el director general de la Policia un cop conegu-
da la carta del Sindicat de Policies de Catalunya de 5 
de desembre de 2013 i número de registre d’entrada 
0278E/42017/2013?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els informes fets pel Cen-
tre de Seguretat de Catalunya a petició dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00994/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50712 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 20.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins informes i treballs ha realitzat el Cesicat pels 
Mossos d’Esquadra? Indicar objecte, contingut i data.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió que el director de 
l’Agència Nacional de Seguretat de Catalu-
nya sigui un membre de les forces de segu-
retat de l’Estat
Tram. 311-00995/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50713 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 20.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

– Tenia previst el Govern que el director de l’Agència 
Nacional de Seguretat de Catalunya fos un membre de 
les forces de seguretat de l’Estat?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió que la Unitat Ci-
bercrim dels Mossos d’Esquadra s’integri en 
la Unitat d’Intel·ligència del Centre Nacional 
de Ciberseguretat
Tram. 311-00996/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50714 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 20.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Preveia el Govern que la Unitat de Cibercrim dels 
Mossos d’Esquadra s’integrés dins la unitat d’intel-
ligència del Centre Nacional de Ciberseguretat en col-
laboració amb personal civil?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la creació d’un observato-
ri de ciberseguretat en el marc de l’Agència 
Nacional de Seguretat de Catalunya
Tram. 311-00997/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50715 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 20.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Preveia el Govern, en el marc de l’Agència Nacional 
de Seguretat de Catalunya, l’establiment de l’Obser-
vatori de ciberseguretat que, entre d’altres funcions, 
inclouria la monitorització de sistemes de detecció de 
crim (pederàstia, frau, robatori, atacs contra infraes-
tructures crítiques) i la coordinació de les comunicaci-
ons inter-agències en la resolució de cibercrims?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’establiment de serveis d’intel-

ligència de seguretat en el marc de l’Agència 
Nacional de Seguretat de Catalunya
Tram. 311-00998/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50716 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 20.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Preveia el Govern, es preveia, en el marc de l’Agèn-
cia Nacional de Seguretat de Catalunya, l’establiment 
d’intel·ligència de seguretat que, entre d’altres fun- 
cions, inclouria recerca reputacional, vigilància digi-
tal, la col·laboració amb agències externes per la reso-
lució de cibercrims?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures amb relació a la 
perillositat de la carretera BV-2041 entre Be-
gues i Gavà
Tram. 311-01000/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50752 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 20.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

La carretera BV 2041 entre Begues i Gavà, al Baix 
Llobregat, ha estat definida com el tram més perillós 
de la xarxa viària de Catalunya, en l’informe Euro-
RAP del RACC.

– Quines mesures ha adoptat el Govern fins ara i qui-
nes mesures preveu adoptar l’any 2014 per fer front a 
aquest greu problema?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la dotació de boines de la 
Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01001/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50755 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 20.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– La Brimo ha estat dotada de noves boines?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el motiu del canvi de vestua-
ri de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esqua-
dra
Tram. 311-01002/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50756 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 20.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En cas que la Brimo hagi estat dotada de noves boi-
nes o d’altres elements, quin és el motiu del canvi de 
vestuari?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost del canvi de vestuari 
de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01003/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50757 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 20.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En cas que la Brimo hagi estat dotada de noves boi-
nes o d’altres elements de vestuari, quin ha estat el cost 
total del canvi?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures previstes per-
què el Govern de l’Estat doti de més exami-
nadors la Prefectura Provincial de Trànsit de 
Barcelona
Tram. 311-01016/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50896 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 20.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines mesures preveu adoptar el Govern per tal 
que el Govern de l’Estat doti de forma urgent de més 
examinadors del carnet de conduir a la Prefectura Pro-
vincial de Trànsit de Barcelona?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

4. INFORMACIÓ

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Apindep Ronçana davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració 
perquè expliqui la seva experiència com a 
cooperativa de consum innovadora, d’inici-
ativa social i sense ànim de lucre
Tram. 356-00558/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Pere Bosch Cuen-
ca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Eva Granados Galiano, del Grup Par-
lamentari Socialista, Rafael López i Rueda, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José 
María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt (reg. 50608).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 20.12.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament sobre l’inici del curs escolar 
2013-2014
Tram. 355-00065/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 16 de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 
12.12.2013, DSPC-C 297.
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Compareixença del conseller d’Interior da-
vant la Comissió de Matèries Secretes o Re-
servades en compliment de l’article 5.2 de la 
Llei 28/2001
Tram. 355-00089/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 4 de la Co-
missió de Matèries Secretes o Reservades, tinguda el 
19.12.2013.

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 de Ter-
ritori i Sostenibilitat al conseller de Justícia
Tram. 330-00044/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 51698 / Coneixement: 30.12.2013

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 de Territori i Soste-
nibilitat, des del dia 27 de desembre de 2013 fins al dia 
1 de gener de 2014, ambdós inclosos, s’encarregarà del 
despatx del seu Departament el conseller de Justícia.

Cordialment,

Barcelona, 23 de desembre de 2013 

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 271/2013, de 20 de desembre, 
d’encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sos-
tenibilitat al conseller de Justícia des del dia 27 de de-
sembre de 2013 fins al dia 1 de gener de 2014, ambdós 
inclosos, és publicat al DOGC 6529, del 27 de desem-
bre de 2013.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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. 48748 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 10.12.2013

Tribunal constituional

Auto: 266/2013

Fecha: 19/11/2013

Sala: Pleno

Magistrados: Excms. Srs. don Francisco Pérez de 
los Cobos Orihuel, doña Adela Asua Batarrita, don 
Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca 
Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Val-
dés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don San-
tiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol 
Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y 
don Enrique López y López

Núm. de registro: 6777-2012

Asunto: Recurso de inconstitucionalidad 6777-2012

Fallo: Levantar la suspensión del nuevo apartado 5 del 
artículo 187 del texto refundido de la Ley de urbanis-
mo de Cataluña, 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 noviem-
bre de 2012, el Abogado del Estado, en nombre del 
Presidente del Gobierno, interpuso recurso de incons-
titucionalidad contra los arts. 59, 64.4 y 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 De-
creto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto.
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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 Ple-
no del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sec-
ción Cuarta, acordó admitir a trámite el recurso de 
inconstitucionalidad y dar traslado de la demanda y 
documentos 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 
catalán, al objeto de que en el plazo de quince días pu-
dieran personarse en el proceso y formular las alega-
ciones que estimaren convenientes. Asimismo, se tu-
vo por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 
161.2 LOTC, lo que, a su tenor y conforme dispone el 
art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y 
aplicación de los preceptos impugnados desde la fec-
ha 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 Ofici-
al del Estado» para los terceros, lo que se comunicó a 
los Presidentes de la Generalitat de Cataluña y del Par-
lamento de Cataluña. Por último, también se ordenó 
publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya».

3. Mediante escrito registrado el 19 de diciembre de 
2012, el Presidente del Senado comunicó la persona-
ción de la Cámara en el proceso, ofreciendo su cola-
boración.

4. El Presidente del Congreso de los Diputados, medi-
ante escrito registrado el día 20 de diciembre de 2012, 
comunicó que la Mesa de la Cámara había acordado 
dar por personada a la Cámara en este procedimien-
to y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 
88.1 LOTC.

5. La Abogada de la Generalitat de Cataluña, en repre-
sentación y defensa de su Gobierno, cumplimentó el  
trámite de alegaciones mediante escrito registrado  
el 4 de enero de 2013, en el que solicita la desestima-
ción del recurso de inconstitucionalidad. En el primer 
otrosí, se solicita, asimismo, el levantamiento antici-
pado de la suspensión que pesa sobre los preceptos im-
pugnados, señalando las razones que sustentan tal so-
licitud.

6. Por escrito registrado el 8 de enero de 2013, el Le-
trado del Parlamento de Cataluña, en nombre y re-
presentación de este, comparece ante este Tribunal 
solicitando la desestimación íntegra del recurso de in-
constitucionalidad y el levantamiento de la suspensión 
de los artículos impugnados.

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.

9. El Pleno del Tribunal Constitucional por ATC 
80/2013, de 9 de abril, acordó levantar la suspensión 
del apartado 7 de la disposición adicional sexta de la 
Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del tex-
to refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña apro-
bado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agos-
to, 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 ge-
nerar actividad económica en áreas deprimidas», que 
se mantiene. Asimismo, ordenó mantener la suspen-
sión 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 el art. 59 de la Ley 3/2012, 
así como del nuevo apartado 5 del art. 187 de este tex-
to refundido introducido por el apartado 4 del art. 64 
de la Ley 3/2012, de 22 de febrero.

10. Por escrito registrado en la sede de este Tribunal 
el 17 de julio de 2013, la Abogada de la Generalitat de 
Cataluña, en representación y defensa de su Gobierno, 
solicitó el levantamiento de la suspensión del aparta-
do 4 del art. 64 de la Ley 3/2012, de 22 de febrero, 
señalando al respecto que con posterioridad al ATC 
80/2013, de 9 de abril, se ha aprobado la Ley 8/2013, 
de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y reno-
vación urbanas, que ha alterado el marco normativo 
tomado en consideración por este Tribunal Constitu-
cional para mantener la suspensión cautelar del refe-
rido apartado 4 del art. 64 de la Ley 3/2012, de 22 de 
febrero.

Tras señalar las razones por las cuales se decide el 
mantenimiento de la suspensión en el citado ATC 
80/2013, alega la Abogada de la Generalitat de Ca-
taluña que la nueva regulación estatal modifica el 
régimen de intervención de la primera ocupación y 
utilización de los edificios, determinando que las Co-
munidades Autónomas pueden someter tales interven-
ciones a simple comunicación previa, tal como dis-
pone el apartado 4 del art. 64 de la Ley 3/2012, cuya 
vigencia se halla suspendida por el indicado ATC 
80/2013. A su vez, la Ley 8/2013, de 26 de junio, ha 
derogado el art. 23 del Real Decreto-ley 8/2011, cuyo 
apartado 1 e) sometía a acto expreso de conformidad 
y correlativo silencio negativo la primera ocupación de 
las construcciones y que fue tomado en consideración 
por el citado Auto para prorrogar la suspensión del 
apartado 4 del art.64 de la Ley 3/2012. A ello se añade 
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que la disposición final duodécima, apartado 5, de la 
Ley 8/2013, de 26 de junio, ha dado nueva redacción al 
art. 9 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, tex-
to refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio. La nueva redacción del citado 
artículo incorpora en sus apartados 7 y 8 gran parte de 
la regulación establecida en el derogado art. 23 del Re-
al Decreto-ley 8/2011, pero no incluye entre las actua-
ciones que según el apartado 8 se hallan sujetas a acto 
expreso de conformidad y al régimen del silencio ne-
gativo la primera ocupación de las edificaciones, que 
sí se contemplaba, en cambio, en el artículo 23.1, letra 
e), del citado Real Decreto-ley 8/2011. El precepto in-
cluye, además, un nuevo apartado 9, que expresamente 
admite que las legislaciones autonómicas en materia 
de ordenación territorial y urbanismo puedan someter 
la primera ocupación y utilización de los edificios a 
comunicación previa o a declaración responsable, atri-
buyendo a la Administración receptora de tales docu-
mentos la responsabilidad por los perjuicios causados 
a terceros cuando en el plazo de seis meses desde su 
recepción no adopte las medidas precisas para impe-
dir las ocupaciones o utilizaciones que no cumplan los 
requisitos previstos legalmente y estableciendo tambi-
én deberes de inscripción en el Registro de la Propi-
edad, como medidas de salvaguarda de la seguridad 
jurídica y de los intereses de terceros.

Como consecuencia de todo lo dicho, considera la re-
presentación procesal del Gobierno de la Generalitat 
de Cataluña que la aplicación del apartado 4 del art. 
64 de la Ley 3/2012 no ocasiona perjuicios para los 
intereses públicos o particulares de imposible o difícil 
reparación que justifiquen mantener la suspensión de 
su vigencia. Aun manteniéndose la discrepancia com-
petencial, el cambio operado en la legislación estatal 
del suelo determina que no exista en la actualidad con-
tradicción alguna entre la regulación estatal y la auto-
nómica, relativa al régimen de intervención de los ac-
tos de primera ocupación y utilización de los edificios.

11. Por providencia de 22 de julio de 2013, el Pleno del 
Tribunal Constitucional acordó dar traslado al Aboga-
do del Estado y a la representación legal del Parlamen-
to de Cataluña del escrito presentado por la Abogada 
de la Generalitat de Cataluña, concediéndoles un pla-
zo de cinco días para presentar alegaciones.

12. El Abogado del Estado, en la representación que 
legalmente ostenta, presentó escrito registrado en este 
Tribunal el día 30 de julio de 2013, cuyas alegaciones 
se exponen sintéticamente a continuación.

De acuerdo con las razones que sustentaron el mante-
nimiento de la suspensión del apartado 4 del art. 64 de 
la Ley 3/2012 en el ATC 80/2013, la redacción del nue-
vo apartado 5 del art. 187 del texto refundido de la Ley 
de urbanismo de Cataluña resultaba contradictoria con 
el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, atentando 
contra la finalidad misma perseguida por la medida 
básica estatal contenida en el art. 23 del citado Real 

Decreto-ley, que sometía a acto expreso de conformi-
dad y correlativo silencio negativo, la primera ocupa-
ción de las construcciones [apartado 1 e)], en tanto que 
la norma autonómica requería exclusivamente la co-
municación previa al ayuntamiento correspondiente.

Con la entrada en vigor de la Ley 8/2013, de 26 de 
junio (el 28 de junio de 2013), queda derogado el art. 
23 del Real Decreto-ley 8/2011. Asimismo, la disposi-
ción final duodécima de la Ley 8/2013 modifica el tex-
to refundido de la Ley de suelo, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Concreta-
mente, su apartado cinco da nueva redacción al art. 9 
de la Ley de suelo, incorporando en sus apartados 7, 8 
y 9 un régimen normativo que deja de incluir la prime-
ra ocupación de las edificaciones entre los actos que 
se hallan sujetos a acto expreso de conformidad y al 
régimen del silencio negativo y viene a admitir expre-
samente que las legislaciones autonómicas en materia 
de ordenación territorial y urbanismo puedan someter 
la primera ocupación y utilización de los edificios a 
comunicación previa o a declaración responsable.

Por último, se refiere el Abogado del Estado al infor-
me emitido en relación con la solicitud de levanta- 
miento de la suspensión por la Subdirección General 
de Urbanismo del Ministerio de Fomento, en el cual se 
señala que, actualmente, el art. 64.4 de la Ley 3/2012 
es compatible con la legislación estatal en su nueva 
redacción dada por la Ley 8/2013 al art.9.9 del texto 
refundido de la Ley de suelo. De acuerdo con lo dis-
puesto en este artículo, se señala que no existe impe-
dimento jurídico para acceder al levantamiento de la 
suspensión de la vigencia y aplicación del mencionado 
artículo autonómico, por lo que no procede oponerse 
a la solicitud formulada al respecto por la representa-
ción autonómica.

13. El Letrado del Parlamento de Cataluña, en nombre 
y representación de este, presentó sus alegaciones en 
escrito registrado en este Tribunal el 2 de agosto de 
2013.

Al igual que hicieran la Abogada de la Generalitat de 
Cataluña y el Abogado del Estado, comienza el Letra-
do del Parlamento catalán señalando las razones que 
llevaron al mantenimiento de la suspensión de la vi-
gencia del apartado 4 del art. 64 de la Ley 3/2012, de 
22 de febrero, en el ATC 80/2013. Se refiere, a conti-
nuación, a las modificaciones legales ya mencionadas 
en los apartados anteriores de estos antecedentes, po-
niendo de manifiesto que las mismas implican la de-
saparición de la base normativa que fundamentaba la 
posición del Abogado del Estado y que fue acogida en 
el citado ATC 80/2013. Incluso, tales modificaciones 
podrían suponer –en su opinión– la pérdida sobreve-
nida de la causa del recurso de inconstitucionalidad 
por lo que respecta al nuevo apartado 5 del art. 187 
del texto refundido de la Ley de urbanismo de Cata-
luña, introducido por el apartado 4 del art.64 de la Ley 
3/2012, de 22 de febrero.
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En consecuencia, esta representación procesal se ad-
hiere a la petición formulada por la Abogada de la Ge-
neralitat de Cataluña en el escrito en el que interesa el 
levantamiento de la suspensión del apartado 4 del art. 
64 de la Ley 3/2012, de 22 de febrero.

Fundamentos jurídicos

1. El objeto de la presente resolución consiste en de-
terminar si procede levantar o mantener la suspensión 
de la vigencia que afecta al apartado 4 del art. 64 de la 
Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del tex-
to refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña apro-
bado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, 
cuya aplicación fue suspendida como consecuencia de 
la invocación del art. 161.2 CE, al promoverse el re-
curso de inconstitucionalidad contra el mismo por el  
Presidente del Gobierno.

Habiéndose solicitado por la representación procesal del 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña el levantamiento 
de la suspensión, entre otros, del citado apartado 4 del 
artículo 64 de la Ley 3/2012, este Tribunal, en lo que res-
pecta a este precepto, decidió en el ATC 80/2013, de 9 de 
abril, mantener la suspensión de su vigencia.

La representación procesal del Gobierno de la Gene-
ralitat de Cataluña, en representación y defensa de su 
Gobierno, solicita ahora el levantamiento de la sus-
pensión del precepto, señalando que, con posteriori-
dad al ATC 80/2013, se ha aprobado la Ley 8/2013, de 
26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renova-
ción urbanas, lo que ha alterado el marco normativo 
tomado en consideración en la señalada resolución de 
este Tribunal a la hora de mantener la suspensión cau-
telar de su vigencia.

El art. 64.4 fue recurrido por invadir las competencias 
estatales ex art. 149.1.18 CE, al eliminar la necesidad 
de acto expreso de conformidad, aprobación o autori-
zación (con régimen de silencio negativo) que la legisla-
ción estatal exigía para la primera utilización y ocupa-
ción de los edificios y construcciones (art. 23 del Real 
Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo 
a los deudores hipotecarios, de control del gasto públi-
co y cancelación de deudas con empresas y autónomos 
contraídas por las entidades locales, de fomento de la 
actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y 
de simplificación administrativa), sustituyéndolo por 
una mera comunicación previa al ayuntamiento.

La modificación legislativa que da origen a la petición 
que actualmente plantea la Generalitat de Cataluña, la 
Ley 8/2013, de 26 de junio, muda el régimen de inter-
vención de la primera ocupación y utilización de los 
edificios, determinando que las Comunidades Autóno-
mas pueden someter tales intervenciones a simple co-
municación previa. Asimismo, deroga el art. 23 del 
Real Decreto-ley 8/2011, cuyo apartado 1 e) sometía 
a acto expreso de conformidad y correlativo silencio 

negativo la primera ocupación de las construcciones. 
Además, su disposición final duodécima, apartado 
cinco, da nueva redacción al art. 9 del texto refundido 
de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de la que destaca la 
introducción de un apartado 9, que expresamente ad-
mite que las legislaciones autonómicas, en materia de 
ordenación territorial y urbanismo, puedan someter la 
primera ocupación y utilización de los edificios a co-
municación previa o a declaración responsable.

2. Al igual que hicimos en el ATC 80/2013, debemos re-
cordar nuevamente aquí nuestra doctrina según la cual, 
para decidir acerca del mantenimiento o levantamiento 
de la suspensión, es necesario ponderar, de un lado, los 
intereses que se encuentran concernidos, tanto el general 
y público como, en su caso, el particular o privado de 
las personas afectadas. De otro lado, han de valorarse 
los perjuicios de imposible o difícil reparación que pue-
dan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la 
suspensión. Esta valoración ha de efectuarse mediante el 
estricto examen de las situacio-nes de hecho creadas y al 
margen de la viabilidad de las pretensiones que se for-
mulen en la demanda, teniendo en cuenta que el mante-
nimiento de la suspensión requiere que el Gobierno de la 
Nación, a quien en origen se debe la iniciativa, aporte y 
razone con detalle los argumentos que la justifiquen, pu-
es debe partirse en principio de la presunción de consti-
tucionalidad de las normas objeto de recurso (por todos, 
ATC 105/2010, de 29 de julio, FJ 2).

A tal fin, examinaremos la petición de levantamiento 
de la suspensión presentada por la Abogada de la Ge-
neralitat de Cataluña, teniendo en cuenta que la deci-
sión al respecto ha de quedar desvinculada de la que 
en su día se adopte respecto del debate de fondo, pues 
de lo que en este incidente se trata es de comprobar si 
la vigencia del precepto objeto de la petición duran-
te el tiempo que dure el proceso constitucional puede 
producir perjuicios irreparables o de difícil reparación 
en el sentido antes señalado.

3. En el presente caso, según se ha descrito en los antece-
dentes de esta resolución, existe una coincidencia absolu-
ta de todas las partes procesales respecto a la convenien-
cia del levantamiento de la suspensión de la vigencia del 
precepto legal controvertido. Este hecho resulta determi-
nante, en este supuesto, para inclinar el juicio de ponde-
ración –que, según reiterada jurisprudencia, debemos re-
alizar en estos casos (por todos, AATC 105/2010, de 29 
de julio, FJ 2; y 80/2013, de 9 de abril, FJ 2)– a favor del 
levantamiento de la suspensión.

En consecuencia, debe accederse a la solicitud que, en 
este sentido, ha presentado la Generalitat de Cataluña. 
En tanto el Gobierno de la Nación no sólo no ha apor-
tado razones que justifiquen el mantenimiento de la 
suspensión sino que, muy al contrario, ha decidido no 
oponerse a lo solicitado por la Generalitat, ha de pri-
mar, conforme a la jurisprudencia señalada en el fun-
damento jurídico anterior, la presunción de constituci-
onalidad de la norma objeto del recurso.
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Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda

Levantar la suspensión del nuevo apartado 5 del artí-
culo 187 del texto refundido de la Ley de urbanismo 
de Cataluña, introducido por el apartado 4 del art. 64 
de la Ley 3/2012, de 22 de febrero.

Madrid, a diecinueve de noviembre de dos mil trece.
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