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

1.10. Resolucions

Resolució 589/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la llengua catalana als centres docents no universitaris de 
les Illes Balears
Tram. 250-00774/10
Adopció p. 11

Resolució 590/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la defensa del model inclusiu de l’escola catalana i el rebuig 
a la Llei orgànica de millora de la qualitat educativa
Tram. 250-00776/10
Adopció p. 11

Resolució 591/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció de l’Escola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00793/10
Adopció p. 11

Resolució 592/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les obres d’ampliació i remodelació de l’Escola Els Raiers, 
de la Pobla de Segur
Tram. 250-00796/10
Adopció p. 12

Resolució 593/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el compliment de les resolucions aprovades per la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats
Tram. 250-00800/10
Adopció p. 12

Resolució 594/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la demanda de beques de menjador al Vallès Occidental
Tram. 250-00801/10
Adopció p. 13

Resolució 595/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la demanda de beques de menjador al Baix Llobregat
Tram. 250-00802/10
Adopció p. 14

Resolució 596/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’atenció als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals
Tram. 250-00820/10
Adopció p. 14

Resolució 597/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la continuïtat de l’Aula de Formació d’Adults Lloreda - La 
Pau, de Badalona
Tram. 250-00821/10
Adopció p. 15

Resolució 598/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el programa Erasmus
Tram. 250-00823/10
Adopció p. 15

Resolució 599/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’oferta de places 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
Adopció p. 16

Resolució 600/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’emplaçament de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona
Tram. 250-00826/10
Adopció p. 16

Resolució 601/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’atenció a les demandes de la plataforma «Cap escola 
es tanca»
Tram. 250-00831/10
Adopció p. 16

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2000, 
del 29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments 
comercials
Tram. 202-00049/10
Retirada p. 17

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la vigilància i la segu-
retat a l’exterior de l’estació del tren d’alta velocitat del Camp 
de Tarragona
Tram. 250-00504/10
Rebuig p. 17

Proposta de resolució d’oposició a la destrucció de 
l’arsenal químic de Síria a Catalunya
Tram. 250-00908/10
Retirada p. 18

Proposta de resolució sobre el plantejament d’atu-
rar l’economia catalana
Tram. 250-00916/10
Rebuig p. 18
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del protectorat de les fundacions i 
de verificació de l’activitat de les associacions declarades 
d’utilitat pública
Tram. 200-00014/10
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 18

Projecte de llei de creació de l’impost sobre les 
emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera 
que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidèn-
cia en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos 
i partícules a l’atmosfera
Tram. 200-00016/10
Esmenes a la totalitat p. 18

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i les associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00033/10
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 19

Proposició de llei del protectorat de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00041/10
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 19

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2000, 
del 29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments 
comercials
Tram. 202-00053/10
Presentació p. 19

Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 202-00054/10
Presentació p. 20

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la segona fase de l’am-
pliació de l’Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de Llo-
bregat
Tram. 250-00911/10
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Abrera
Tram. 250-00912/10
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre la incorporació d’un 
tècnic d’educació infantil a l’Escola Antoni Gaudí, de Corne-
llà de Llobregat
Tram. 250-00914/10
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre la incorporació d’un 
tècnic d’educació infantil a l’Escola Antoni Gaudí, de Corne-
llà de Llobregat
Tram. 250-00917/10
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre l’aportació a les be-
ques de menjador i el finançament del servei de menjador 
escolar al Vallès Occidental
Tram. 250-00918/10
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Aigüerols, 
de Santa Perpètua de Mogoda
Tram. 250-00939/10
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre el Portal de les Lletres 
Catalanes
Tram. 250-00944/10
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre l’expedient de regula-
ció d’ocupació del Gran Teatre del Liceu
Tram. 250-00945/10
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre l’Escola Vicente Alei-
xandre, de Martorell
Tram. 250-00946/10
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre la Comissió de Segui-
ment del Pacte per a la Infància a Catalunya
Tram. 250-00948/10
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre la presentació del Pla 
d’atenció integral a la infància i a l’adolescència 2014-2017
Tram. 250-00949/10
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre la carretera de Begues 
BV-2041
Tram. 250-00950/10
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre l’aplicació del Progra-
ma de consum de llet a les escoles combinat amb el Pla de 
consum de fruites i hortalisses
Tram. 250-00960/10
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre l’anul·lació d’una ins-
trucció del Departament de Justícia amb relació a la conti-
nuïtat dels interins
Tram. 250-00964/10
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre l’elaboració i la trame-
sa al Govern de l’Estat d’una proposta sobre la demarcació i 
la planta judicial a Catalunya
Tram. 250-00975/10
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució de rebuig del fet que el port 
de Tarragona torni a acollir vaixells de guerra
Tram. 250-00976/10
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució de rebuig de la Proposició de 
llei orgànica de modificació de la Llei orgànica del poder ju-
dicial, relativa a la justícia universal
Tram. 250-00977/10
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la 
carretera B-224 al pas pel terme municipal de Sant Esteve 
Sesrovires
Tram. 250-00978/10
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut de secundària al barri de Can Llong, de Sabadell
Tram. 250-00979/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
línia de P3 de les escoles Mare de Déu del Rocío i La Vinyala, 
de Sant Vicenç dels Horts
Tram. 250-00981/10
Esmenes presentades p. 30



7 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 297

SUMARI 3

Proposta de resolució sobre la creació d’una co-
missió interdepartamental de foment de l’economia circular
Tram. 250-01005/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Propostes de resolució sobre unes declaracions del 
col·lectiu Mossos per la Independència
Tram. 250-01006/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
per al pagament del deute amb els ajuntaments pels projec-
tes d’intervenció integral de barris
Tram. 250-01007/10
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el transport escolar 
per als alumnes de l’Escola Joan Maragall de Rubí
Tram. 250-01008/10
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució de suport al procés de pau 
iniciat entre el Govern de la República de Colòmbia i les For-
ces Armades Revolucionàries de Colòmbia
Tram. 250-01009/10
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció del baixador de Roda de Berà - Creixell a la línia 
2 del servei de rodalia de Tarragona
Tram. 250-01010/10
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la reobertura de la 
consulta del Servei d’Al·lergologia de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron, de Barcelona
Tram. 250-01011/10
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre les ràtios d’a lum nes a 
les escoles públiques
Tram. 250-01012/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el compliment del Re-
ial decret 1513/2006, pel qual s’estableixen els ensenya-
ments mínims de l’educació primària
Tram. 250-01013/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el compte de Twitter 
del col·lectiu Mossos per la Independència
Tram. 250-01014/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la transposició de la 
Directiva 2006/123/CE, relativa a les màquines de joc sen-
se premi
Tram. 250-01015/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
baixador al barri de Bellissens, de Reus
Tram. 250-01016/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre les inversions ferrovià-
ries i els processos d’adjudicació d’obra civil
Tram. 250-01017/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’urgències del CAP Sant Pere, de Reus
Tram. 250-01018/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre les investiga cions in-
ternes i els protocols d’actuació dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01019/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’un ter-
cer rail a la línia 11 de rodalia entre Figueres i Portbou i el mi-
llorament de la connectivitat transfronterera
Tram. 250-01020/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la reformulació del 
programa «Forma i contracta»
Tram. 250-01024/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el finançament de les 
escoles municipals d’ensenyament musical i artístic
Tram. 250-01025/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’assumpció de la ges-
tió de les actuacions del Programa AGUA al tram final de 
l’Ebre i al delta de l’Ebre
Tram. 250-01026/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la rehabilitació de l’Es-
cola Pau Casals, de Rubí
Tram. 250-01027/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre els esllavissaments a 
la carretera C-13 entre Llavorsí i Rialp
Tram. 250-01028/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la implantació del títol 
de transport T-10 entre Lleida i Vielha, la Seu d’Urgell, Sort, 
el Pont de Suert, Tremp i Solsona
Tram. 250-01029/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’aplicació de fórmules 
d’adquisició, contractació i gestió conjunta entre administra-
cions i l’optimació del funcionament de les administracions
Tram. 250-01030/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre els cartells que com-
paren l’alcalde de Badalona amb el dictador Franco
Tram. 250-01031/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 35
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Proposta de resolució de rebuig de les expressions 
de menysteniment dels Mossos d’Esquadra utilitzades en 
una carrossa del Carnestoltes de Mataró
Tram. 250-01032/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre les places del Cos de 
Mossos d’Esquadra en situació administrativa especial de 
segona activitat
Tram. 250-01033/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre l’Escola Vilamagore, 
de Sant Pere de Vilamajor
Tram. 250-01034/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre l’adscripció d’un tèc-
nic d’educació infantil a l’Escola Antoni Gaudí, de Cornellà 
de Llobregat
Tram. 250-01035/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’ac-
tivitat econòmica sostenible al Bages i l’aplicació del Pla 
Phoenix
Tram. 250-01036/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la llengua d’a tenció del 
servei telefònic d’emergències 112
Tram. 250-01037/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’increment de l’import 
de l’ajut per hectàrea de fruita seca i el pagament del deute 
pendent pel mateix concepte
Tram. 250-01038/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut a Santa Coloma de Cervelló
Tram. 250-01039/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució de solidaritat amb els dos 
ciutadans encausats per haver mostrat dues fotografies de 
preses polítiques al setembre del 2012
Tram. 250-01040/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la presentació d’un in-
forme relatiu a l’import de les despeses en material antiava-
lots del 2013 i la previsió per al 2014
Tram. 250-01041/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la sol·licitud de Red 
Eléctrica Española de substituir els conductors de la línia 
elèctrica entre Moralets i el Pont de Suert per conductors 
de tipus dúplex
Tram. 250-01042/10
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre els criteris aplicats per 
l’Agència Catalana de l’Aigua per a no pagar als ajuntaments 
pels treballs de millorament dels cursos fluvials
Tram. 250-01043/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre el projecte de conver-
sió de l’antic edifici de l’Escola Lola Anglada de Badalona 
en un institut
Tram. 250-01044/10
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la bandera del Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01045/10
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre la creació d’una taula 
de treball contra la violència masclista
Tram. 250-01046/10
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre el l’establiment d’un 
procediment únic d’assignació de recursos d’educació es-
pecial a les escoles
Tram. 250-01047/10
Presentació p. 40

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres 
informes de la Sindicatura de Comptes

Procediments relatius als informes de fiscalització 
32/2013, sobre el retiment de comptes dels partits polítics 
i de les associacions i fundacions vinculades, corresponent 
al 2012; 34/2013, sobre l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, corresponent al 2011 i 35/2013, sobre el 
Centre d’Estudis d’Opinió, corresponent al 2013
256-00025/10; 256-00026/10 i 256-00027/10
Propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris p. 42

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures 
metropolitanes
Tram. 300-00155/10
Presentació p. 46

Interpel·lació al Govern sobre la política lingüística i 
sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística
Tram. 300-00156/10
Presentació p. 46

Interpel·lació al Govern sobre el Pla hidrològic de la 
conca de l’Ebre i sobre el Pla de protecció integral del delta 
de l’Ebre
Tram. 300-00157/10
Presentació p. 47

Interpel·lació al Govern sobre una resolució del De-
partament d’Ensenyament del 14 de març de 2014 i les dar-
reres sentències judicials sobre ensenyament
Tram. 300-00158/10
Presentació p. 47

Interpel·lació al Govern sobre la inserció laboral de 
les persones amb més dificultats
Tram. 300-00159/10
Presentació p. 47

Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures vi-
àries per al desenvolupament econòmic
Tram. 300-00160/10
Presentació p. 47
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4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un 
diputat
Tram. 234-00021/10
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 48

Delegació de funcions de la presidenta del Parla-
ment
Tram. 246-00003/10
Resolució p. 48

Delegació de funcions de la presidenta del Parla-
ment
Tram. 246-00004/10
Resolució p. 48

Calendari de tardes festives per al 2014
Tram. 395-00014/10
Acord p. 48

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans
Tram. 410-00004/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 49

Composició de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració
Tram. 410-00009/10
Substitució de diputats p. 49

Composició de la Comissió de Reglament
Tram. 410-00012/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 49

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
Tram. 412-00004/10
Substitució de diputats p. 49

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de la Infància
Tram. 411-00004/10
Substitució de diputats p. 50

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup de Suport a la Bicicleta
Tram. 413-00002/10
Designació de membres p. 50

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 39/X, so-
bre els imports no abonats als propietaris expropiats per la 
construcció de la carretera C-31 entre la Tallada d’Empordà 
i Torroella de Fluvià
Tram. 290-00017/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 50

Control del compliment de la Resolució 359/X, sobre 
el pagament del deute de l’Institut Català d’Assistència i Ser-
veis Socials a les entitats de recursos assistencials
Tram. 290-00314/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 50

Control del compliment de la Resolució 360/X, so-
bre la revisió del codi de bones pràctiques del Departament 
de Benestar Social i Família i l’enfortiment dels criteris soci-
als en la contractació pública de béns i serveis
Tram. 290-00315/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 51

Control del compliment de la Resolució 361/X, so-
bre la compareixença d’una representació del Consell As-
sessor de Polítiques Socials i Familiars en seu parlamentària
Tram. 290-00316/10
Sol·licitud de pròrroga p. 51
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 52

Control del compliment de la Resolució 362/X, so-
bre la celebració del vintè aniversari de l’Any Internacional de 
la Família
Tram. 290-00317/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 52

Control del compliment de la Resolució 363/X, so-
bre l’ampliació de funcions del Consell Assessor de Políti-
ques Socials i Familiars
Tram. 290-00318/10
Sol·licitud de pròrroga p. 52
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 52

Control del compliment de la Resolució 364/X, so-
bre la difusió de la Llei de l’Estat 49/2002, de règim fiscal 
de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al 
mecenatge
Tram. 290-00319/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 53

Control del compliment de la Resolució 365/X, sobre 
el rebuig del Projecte de llei de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local promogut pel Govern de l’Estat
Tram. 290-00320/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 53

Control del compliment de la Resolució 399/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 20/2013, sobre la 
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corresponent 
als exercicis 2008-2011
Tram. 290-00352/10
Sol·licitud de pròrroga p. 53
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 53

Control del compliment de la Resolució 400/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 21/2013, sobre el 
Consell Català de l’Esport, corresponent al 2010
Tram. 290-00353/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 54

Control del compliment de la Resolució 402/X, sobre 
l’elaboració dels estudis d’impacte del projecte d’instal·lació 
d’un centre comercial d’establiments especialitzats en la ven-
da d’excedents a Viladecans
Tram. 290-00355/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 54

Control del compliment de la Resolució 403/X, so-
bre les activitats industrials extractives al Montsec
Tram. 290-00356/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 56

Control del compliment de la Resolució 404/X, so-
bre el projecte de centre comercial Viladecans The Style 
Outlets
Tram. 290-00357/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 57

Control del compliment de la Resolució 405/X, so-
bre el compliment de la Moció 22/X, sobre l’atur i les me-
sures per a fomentar l’ocupació, i la modificació de la Llei 
17/2002, d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 290-00358/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 57
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Control del compliment de la Resolució 407/X, so-
bre la dotació pressupostària de l’Estat per a polítiques acti-
ves d’ocupació i el reconeixement de les entitats locals com 
a agents de dinamització social i laboral
Tram. 290-00360/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 58

Control del compliment de la Resolució 408/X, so-
bre la constitució d’un nou grup de treball sobre la gestió del 
sistema d’autopistes i dels peatges com a elements regula-
dors de la mobilitat
Tram. 290-00361/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 59

Control del compliment de la Resolució 409/X, so-
bre la declaració d’impacte ambiental de l’estudi informatiu 
del projecte de rodalia de la línia 3 i sobre l’estació de Santa 
Perpètua de Mogoda
Tram. 290-00362/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 59

Control del compliment de la Resolució 412/X, so-
bre el millorament de la carretera TV-3141 entre Reus i Cam-
brils
Tram. 290-00365/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 60

Control del compliment de la Resolució 413/X, so-
bre el millorament de la seguretat de la carretera TV-3141
Tram. 290-00366/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 60

Control del compliment de la Resolució 418/X, so-
bre el subministrament d’aigua a Torroja del Priorat, Porrera, 
Gratallops i Poboleda
Tram. 290-00371/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 60

Control del compliment de la Resolució 437/X, so-
bre el Consorci per a la Normalització Lingüística
Tram. 290-00390/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 61

Control del compliment de la Resolució 454/X, so-
bre el millorament del servei de rodalia entre Barcelona i 
Manresa
Tram. 290-00406/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 61

Control del compliment de la Resolució 482/X, so-
bre les obres d’adaptació de l’estació Rambla Just Oliveras 
de la línia 1 del metro
Tram. 290-00430/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 62

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 87/X, sobre la 
situació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 390-00087/10
Designació de la Comissió competent p. 62

Control del compliment de la Moció 88/X, de con-
demna de les expressions que deformen la realitat de la 
convivència a Catalunya
Tram. 390-00088/10
Designació de la Comissió competent p. 62

Control del compliment de la Moció 89/X, sobre 
l’increment de les tarifes del transport metropolità i el finan-
çament del transport públic
Tram. 390-00089/10
Designació de la Comissió competent p. 62

Control del compliment de la Moció 90/X, sobre 
l’energia
Tram. 390-00090/10
Designació de la Comissió competent p. 62

Control del compliment de la Moció 91/X, sobre la 
política energètica
Tram. 390-00091/10
Designació de la Comissió competent p. 62

Control del compliment de la Moció 92/X, sobre les 
polítiques de suport a la família
Tram. 390-00092/10
Designació de la Comissió competent p. 63

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre el pagament i la liquidació del 
deute amb les entitats del tercer sector social
Tram. 354-00181/10
Rebuig de la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre l’impagament al sector farma-
cèutic, la destinació dels recursos del Fons de liquiditat au-
tonòmic i el mecanisme de pagament de proveïdors
Tram. 354-00207/10
Rebuig de la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre el projecte del Govern respecte 
a l’Agència Tributària
Tram. 354-00227/10
Rebuig de la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre la sol·licitud d’Agbar d’execució de la resolució 
que anul·la la concessió de la gestió d’Aigües Ter Llobregat a 
Acciona
Tram. 354-00247/10
Rebuig de la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre la sol·licitud d’Agbar d’execució 
de la resolució que anul·la la concessió de la gestió d’Aigües 
Ter Llobregat a Acciona
Tram. 354-00248/10
Rebuig de la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre la sentència del Tribunal de Jus-
tícia de la Unió Europeu relativa al cèntim sanitari
Tram. 354-00260/10
Retirada de la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibili-
tat sobre el procés d’implantació de la T-Mobilitat
Tram. 354-00269/10
Retirada de la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre el sector fo-
restal i el projecte de clúster de la fusta i la biomassa
Tram. 354-00273/10
Sol·licitud i tramitació p. 64

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre el sector forestal i el projecte de clúster de la fusta 
i la bio massa
Tram. 354-00274/10
Sol·licitud i tramitació p. 64
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les causes de l’incen-
di en un habitatge del Vendrell (Baix Penedès) el 26 de març 
de 2014
Tram. 354-00277/10
Sol·licitud i tramitació p. 64

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti el 
projecte «Fem país»
Tram. 356-00508/10
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença de Jordi Boixareu 
Cortina, director del Programa per a l’aplicació i el desen-
volupament dels tributs de Catalunya, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui el des-
envolupament de l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 356-00621/10
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de compareixença de Juan Iglesias Ca-
pellas, director del Programa per a la definició i l’assesso-
rament de la implementació d’un nou model d’administració 
tributària de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè expliqui el desenvolupament de 
l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 356-00622/10
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de compareixença de Javier de Pedro, 
president de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre 
el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre
Tram. 356-00641/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de compareixença de Pedro Arrojo, fun-
dador de la Fundació Nova Cultura de l’Aigua, davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el Pla 
hidrològic de la conca de l’Ebre
Tram. 356-00642/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de compareixença de Narcís Prat, cate-
dràtic d’ecologia de la Universitat de Barcelona, davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el 
Pla hidrològic de la conca de l’Ebre
Tram. 356-00643/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de compareixença de Manolo Tomàs, di-
rigent de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el Pla 
hidrològic de la conca de l’Ebre
Tram. 356-00644/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de compareixença d’Ismael Blanco Fillo-
la, investigador Ramón y Cajal de l’Institut de Govern i Políti-
ques Públiques i professor del Departament de Ciència Po-
lítica i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
perquè expliqui les conclusions del projecte «Barris desafa-
vorits davant la crisi: segregació urbana, innovació social i 
capacitat cívica»
Tram. 356-00655/10
Sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença del director de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè presenti la Memòria de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya corresponent al 2013
Tram. 356-00657/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença de Xavier Bonal i An-
toni Verger, autors de l’estudi «L’Agenda de la política educa-
tiva a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-
2013)», davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè presentin aquest estudi
Tram. 356-00658/10
Sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença del director general 
del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el sector 
forestal i el projecte de clúster de la fusta i la biomassa
Tram. 356-00660/10
Sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Medi Natural i Biodiversitat davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre el sector forestal i el projecte 
de clúster de la fusta i la biomassa
Tram. 356-00661/10
Sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè exposi la seva posició sobre la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia
Tram. 356-00662/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
de Política Lingüística davant la Comissió de Cultura i Llen-
gua perquè informi sobre la situació del Consorci per a la 
Normalització Lingüística
Tram. 356-00664/10
Sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença de Diosdado Toleda-
no, representant de la Coordinadora de Marxes d’Aturats, 
davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Deso-
cupació perquè informi sobre les seves propostes en l’àmbit 
de l’ocupació
Tram. 356-00666/10
Sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre les causes de l’in-
cendi en un habitatge del Vendrell (Baix Penedès) el 26 de 
març de 2014
Tram. 356-00667/10
Sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infra-
estructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre el procés d’implantació de la 
T-Mobilitat
Tram. 356-00670/10
Sol·licitud p. 67

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

Compareixença d’una representació de la Diputa-
ció de Barcelona amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 353-00334/10
Substanciació p. 67

Compareixença d’una representació de la Diputa-
ció de Girona amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 353-00335/10
Substanciació p. 67
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Compareixença d’una representació de la Diputa-
ció de Lleida amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 353-00336/10
Substanciació p. 68

Compareixença d’una representació de la Diputa-
ció de Tarragona amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 353-00337/10
Substanciació p. 68

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00345/10
Substanciació p. 68

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 353-00348/10
Substanciació p. 68

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 353-00349/10
Substanciació p. 68

Compareixença de Maria Assumpció Vilà i Planas, 
síndica de greuges de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00350/10
Substanciació p. 68

Compareixença d’una representació del Fòrum de 
Síndics i Defensors Locals amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 353-00351/10
Substanciació p. 68

Compareixença de Teresa Crespo, presidenta de 
les Entitats Catalanes d’Acció Social i del Consell Assessor 
de Polítiques Socials i Familiars, amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00352/10
Substanciació p. 68

Compareixença de Joaquim Brugué Torruella, di-
rector de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00353/10
Substanciació p. 69

Compareixença de Rafael Jiménez Asensio, profes-
sor de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya
Tram. 353-00354/10
Decaïment p. 69

Compareixença de Josep Maria Aguirre i Font, pro-
fessor associat de dret administratiu de la Universitat de 
Girona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 353-00355/10
Substanciació p. 69

Compareixença de Robert Casadevall i Camps, 
professor del Departament de Geografia de la Universitat 
Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 353-00356/10
Substanciació p. 69

Compareixença d’Alfredo Galán, director del De-
partament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Uni-

versitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 353-00357/10
Substanciació p. 69

Compareixença de Joan Antoni Font Monclús, pro-
fessor de dret administratiu de la Universitat Rovira i Virgili, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya
Tram. 353-00358/10
Substanciació p. 69

Compareixença de Francesc Castellana Aragay, ex-
pert en temes d’ocupació, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 353-00359/10
Substanciació p. 69

Compareixença de Marta Franch, professora titu-
lar de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 353-00360/10
Substanciació p. 69

Compareixença de Joan Manuel Trayter, catedràtic 
de dret administratiu de la Universitat de Girona, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00361/10
Substanciació p. 70

Compareixença de Conxita Sánchez Medina, pre-
sidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya
Tram. 353-00362/10
Substanciació p. 70

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació d’Organismes de Control de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la se-
guretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 353-00364/10
Substanciació p. 70

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la se-
guretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 353-00366/10
Substanciació p. 70

Compareixença d’una representació del Gremi de 
Recarregadors i Mantenidors d’Extintors i Sistemes contra 
Incendis de Catalunya amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00367/10
Substanciació p. 70

Compareixença d’una representació del Gremi Em-
presarial d’Ascensors de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00368/10
Substanciació p. 70

Compareixença d’una representació de l’Agrupació 
de Fabricants de Ciment amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00369/10
Substanciació p. 70

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Catalana d’Associacions Territorials d’Empresaris Instal-
ladors d’Electricitat, Lampisteria, Climatització i Afins de 
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Catalunya (Ferca) amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establi-
ments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00371/10
Substanciació p. 71

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració Empresarial Catalana del Sector Químic amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 353-00372/10
Substanciació p. 71

Compareixença d’una representació de l’Autoritat 
Catalana de la Competència amb relació al Projecte de llei 
que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial 
dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00383/10
Substanciació p. 71

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Empresarial Química de Tarragona amb relació al Projec-
te de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00386/10
Substanciació p. 71

Compareixença de Joan M. Miró, president de 
l’Agrupació Esportiva Ibèrica LGTB, davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a exposar la seva visió sobre 
la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 357-00478/10
Decaïment p. 71

Compareixença d’Albert Barberà, ex-secretari ge-
neral de la Coordinadora de Lesbianes, Gais, Transsexuals 
i Bisexuals de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones per a exposar la seva visió sobre la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia
Tram. 357-00479/10
Decaïment p. 71

Compareixença de Marc Corral, ex-secretari ge-
neral de la Coordinadora de Lesbianes, Gais, Transsexuals 
i Bisexuals de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones per a exposar la seva visió sobre la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia
Tram. 357-00480/10
Substanciació p. 72

Compareixença de Josep Escartín, síndic de greu-
ges de Sabadell (Vallès Occidental), davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a exposar la seva visió sobre 
la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 357-00481/10
Decaïment p. 72

Compareixença de Daniel Gabarró, vicepresident 
primer de la Fundació Enllaç, davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones per a exposar la seva visió sobre la Proposi-
ció de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals 
i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia
Tram. 357-00482/10
Substanciació p. 72

Compareixença de Jordi Samsó, responsable del 
Programa per al col·lectiu LGTB, davant la Comissió d’Igual-
tat de les Persones per a exposar la seva visió sobre la Pro-

posició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bi-
sexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 357-00483/10
Decaïment p. 72

Compareixença de Santos Fèlix, expresident del 
Casal Lambda, davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
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aportacions
Tram. 357-00606/10
Substanciació p. 73

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana d’Executius, Directius i Empresaris davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per a presentar el projecte 
«Fem país»
Tram. 357-00607/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 73
Substanciació p. 74



7 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 297

SUMARI 10

Compareixença de Javier de Pedro, president de la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el Pla hidrològic 
de la conca de l’Ebre
Tram. 357-00608/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença de Pedro Arrojo, fundador de la 
Fundació Nova Cultura de l’Aigua, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el Pla hidrològic 
de la conca de l’Ebre
Tram. 357-00609/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença de Narcís Prat, catedràtic d’eco-
logia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el Pla hidrològic 
de la conca de l’Ebre
Tram. 357-00610/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença de Manolo Tomàs, dirigent de la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre, davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat per a informar sobre el Pla hidrològic de 
la conca de l’Ebre
Tram. 357-00611/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a exposar la seva posició sobre la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexu-
als i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la trans-
fòbia
Tram. 357-00612/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74
Substanciació p. 74

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
presentar la Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya cor-
responent al 2013
Tram. 357-00613/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Sessió informativa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als amb el president del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya per a presentar l’Informe sobre l’audiovisual a Catalunya 
corresponent al 2011
Tram. 359-00008/10
Substanciació p. 75

Sessió informativa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
amb el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
per a presentar les memòries del 2011, el 2012 i el 2013
Tram. 359-00013/10
Substanciació p. 75

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 30
Convocada per al dia 9 d’abril de 2014 p. 75

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i al-
tres normes

Informe sobre l’estat dels serveis socials de Cata-
lunya
Tram. 334-00061/10
Presentació p. 76

4.70.10. Altres comunicacions

Document de bases per al pacte nacional de la sa-
lut
Tram. 335-00002/10
Presentació p. 77

Informe del Consell Assessor de Continguts i de 
Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals sobre la programació de la temporada 2013-2014 a 
Televisió de Catalunya i el Grup d’Emissores de Catalunya 
Ràdio
Tram. 337-00028/10
Presentació p. 77

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al desembre del 2013
Tram. 337-00029/10
Presentació p. 78

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel 
Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 
27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibili-
tat de l’Administració local
Tram. 380-00005/10
Al·legacions que formula el Parlament p. 78

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 a Multitext, SL 
www.parlament.cat

www.parlament.cat


7 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 297

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 11

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 589/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la llengua catalana als centres 
docents no universitaris de les Illes Balears
Tram. 250-00774/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 20, 20.03.2014, DSPC-C 377

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 20 de març de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la petició de derogació 
del Decret 15/2013, pel qual es regula el tractament in-
tegrat de les llengües als centres docents no universi-
taris de les Illes Balears (tram. 250-00774/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 47848).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mostrar el seu rebuig al Decret 15/2013, del 19 
d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de 
les llengües als centres docents no universitaris de les 
Illes Balears, atès que afecta negativament la pervi-
vència de la llengua catalana i no ajuda els alumnes de 
les escoles de les Illes Balears a millorar ni llurs com-
petències lingüístiques ni llur rendiment acadèmic.

b) Mostrar el seu rebuig a la Llei 9/2013, del 23 de 
desembre, sobre l’ús dels símbols institucionals de les 
Illes Balears i l’Avantprojecte de llei reguladora de la 
convivència escolar i de l’autoritat del professorat dels 
centres educatius de les Illes Balears, atès que atemp-
ten contra la llibertat d’expressió i pretenen esborrar 
les nostres senyes d’identitat comunes.

c) Rebutjar l’actitud de falta de diàleg i de consens del 
Govern de les Illes Balears respecte a tota la comuni-
tat educativa i la resta d’agents socials.

Palau del Parlament, 20 de març de 2014

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

Resolució 590/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la defensa del model inclusiu de 
l’escola catalana i el rebuig a la Llei orgànica 
de millora de la qualitat educativa
Tram. 250-00776/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 20, 20.03.2014, DSPC-C 377

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 20 de març de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la defensa del mo-
del inclusiu de l’escola catalana i el desacatament de 
la Llei orgànica de millora de la qualitat educativa 
(tram. 250-00776/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Mixt 
(reg. 46371) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 47849).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar, 
per mitjà del Departament d’Ensenyament, el model 
inclusiu de l’escola catalana i mostrar el seu rebuig a 
la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, per a la 
millora de la qualitat educativa, aprovada pel Congrés 
dels Diputats.

Palau del Parlament, 20 de març de 2014

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

Resolució 591/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la construcció de l’Escola Els Quatre 
Vents, de Canovelles
Tram. 250-00793/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 20, 20.03.2014, DSPC-C 377

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la 
sessió tinguda el 20 de març de 2014, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Quatre Vents, de Canovelles (tram. 250-
00793/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 49488).
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar el procés iniciat pel Departament d’Ense-
nyament amb relació als tràmits per a la redacció del 
projecte constructiu de l’Escola Els Quatre Vents, de 
Canovelles.

b) Iniciar les obres de construcció de l’Escola Els Qua-
tre Vents, de Canovelles, abans que fineixi el 2014.

c) Dur a terme, mentre no estigui acabat el nou edifi-
ci, les actuacions de condicionament i de manteniment 
necessàries.

Palau del Parlament, 21 de març de 2014

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

Resolució 592/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les obres d’ampliació i remodelació de 
l’Escola Els Raiers, de la Pobla de Segur
Tram. 250-00796/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 20, 20.03.2014, DSPC-C 377

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 20 de març de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre les obres de remodelació i 
ampliació de l’Escola Els Raiers, de la Pobla de Segur 
(tram. 250-00796/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 49492).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar 
un calendari per a completar les obres d’ampliació i 
remodelació de l’Escola Els Raiers, de la Pobla de Se-
gur, per tal de poder utilitzar els nous espais durant el 
curs 2014-2015.

Palau del Parlament, 20 de març de 2014

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

Resolució 593/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el compliment de les resolucions 
aprovades per la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats
Tram. 250-00800/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 20, 20.03.2014, DSPC-C 377

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 20 de març de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el compliment de les re-
solucions aprovades per la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats (tram. 250-00800/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 49489).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Complir totes les propostes de resolucions que s’han 
aprovat a la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

b) Traslladar, d’acord amb el temps marcat pel Regla-
ment del Parlament, un informe del compliment o de 
l’estat de l’execució de cadascuna de les propostes de 
resolució següents als portaveus de la Comissió d’En-
senyament i Universitats: 

– Proposta de resolució sobre la rehabilitació de l’Es-
cola Pau Casals, de Rubí (tram. 250-00079/10)

– Proposta de resolució sobre l’Escola Xarau, de Cer-
danyola del Vallès (tram. 250-00077/10)

– Proposta de resolució sobre la construcció de l’esco-
la de Vall-llobrega (tram. 250-00075/10)

– Proposta de resolució sobre la conversió de la Secció 
d’Institut Serra de Noet, de Berga, en institut i sobre 
l’agilitació dels tràmits per a iniciar la construcció del 
nou edifici (tram. 250-00025/10)

– Proposta de resolució sobre la construcció d’un ins-
titut escola a Palau-solità i Plegamans (tram. 250-
00134/10)

– Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
centre de l’Escola Angeleta Ferrer, de Mataró (tram. 
250-00090/10)

– Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola 
Els Quatre Vents, de Canovelles (tram. 250-00157/10)

– Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció de l’institut del barri de Cappont, de Llei-
da (tram. 250-00159/10)
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– Proposta de resolució sobre la reforma de l’Institut 
Bruguers, de Gavà (tram. 250-00218/10)

– Proposta de resolució sobre el manteniment de l’Es-
cola Joan Salamero, de Gavà (tram. 250-00176/10)

– Proposta de resolució sobre el manteniment en fun-
cionament de l’Escola Poblenou, de Pineda de Mar 
(tram. 250-00195/10)

– Proposta de resolució sobre la construcció de l’Esco-
la Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda (tram. 
250-00078/10)

– Propostes de resolució sobre l’Escola Sant Baldiri, 
de Lliçà d’Amunt (tram. 250-00229/10, 250-00234/10, 
250-00281/10 i 250-00223/10)

– Proposta de resolució sobre el manteniment de l’Es-
cola El Castell, de Tona, i sobre el mapa escolar d’a-
quest municipi (tram. 250-00228/10)

– Propostes de resolució sobre l’Escola Gil Cristià i 
Arbós, de la Selva del Camp (tram. 250-00231/10 i 
250-00255/10)

– Proposta de resolució sobre la ràtio d’alumnes i el nom-
bre d’aules de P3 a les escoles públiques d’Esplugues de 
Llobregat i sobre la revisió dels concerts amb les escoles 
concertades d’aquest municipi (tram. 250-00235/10)

– Proposta de resolució sobre la construcció i la posa-
da en marxa de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera 
de Llobregat (tram. 250-00237/10)

– Proposta de resolució sobre les obres de l’Escola 
Antoni Gaudí, de Sant Boi de Llobregat (tram. 250-
00251/10)

– Proposta de resolució sobre la ràtio d’alumnes i el 
nombre de línies de P3 a les escoles d’Esplugues de 
Llobregat (tram. 250-00302/10)

– Proposta de resolució sobre les escoles Pau Casals i 
El Bosc, de Rubí (tram. 250-00306/10)

– Proposta de resolució sobre la construcció de la pri-
mera fase de l’Escola Marta Mata, de Barberà del Va-
llès (tram. 250-00361/10)

– Proposta de resolució sobre la rehabilitació de l’Ins-
titut Pau Vila, de Sabadell (tram. 250-00382/10)

– Proposta de resolució sobre l’Institut Cal Gravat, de 
Manresa (tram. 250-00358/10)

– Proposta de resolució sobre el garantiment de la con-
tinuïtat de l’Escola Valldaura, de Manresa, i l’inici 
dels tràmits per a la redacció del projecte de construc-
ció de l’edifici que l’ha d’acollir (tram. 250-00363/10)

– Proposta de resolució sobre les obres de construc-
ció de l’Institut Alt Foix, de Sant Martí Sarroca (tram. 
250-00374/10)

– Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
línies educatives d’educació secundària de l’Institut 

Joan Oró i la construcció d’un centre educatiu públic 
d’infantil, primària i secundària a Martorell (tram. 
250-00332/10)

– Proposta de resolució sobre la construcció de l’insti-
tut de Calldetenes (tram. 250-00376/10)

– Proposta de resolució sobre la represa de les obres de 
construcció de la llar d’infants de l’illa d’equipaments 
UA3 del barri del Guinardó, de Barcelona (tram. 250-
00400/10)

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

– Proposta de resolució sobre l’Escola Els Quatre 
Vents, de Canovelles (tram. 250-00419/10)

Palau del Parlament, 20 de març de 2014

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

Resolució 594/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la demanda de beques de menja-
dor al Vallès Occidental
Tram. 250-00801/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 20, 20.03.2014, DSPC-C 377

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 20 de març de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la demanda de be-
ques de menjador al Vallès Occidental (tram. 250-
00801/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 49491).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Cercar solucions per a afrontar les necessitats reals 
de beques menjador al Vallès Occidental.

b) Incrementar, per mitjà del Departament d’Ensenya-
ment, la partida destinada a beques menjador respec-
te a la del 2013, com a mesura tendent a solucionar 
aquesta problemàtica d’urgència social.
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c) Fer, per mitjà del Departament d’Ensenyament, un 
pla per a anar executant els pagaments de les beques 
menjador en la mesura que es vagin atorgant als alum-
nes d’ensenyaments universals i obligatoris.

Palau del Parlament, 20 de març de 2014

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

Resolució 595/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la demanda de beques de menja-
dor al Baix Llobregat
Tram. 250-00802/10

Adopció

Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 20, 20.03.2014, DSPC-C 377

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 20 de març de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la demanda de beques 
de menjador al Baix Llobregat (tram. 250-00802/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 49485).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Cercar solucions per a afrontar les necessitats reals 
de beques menjador al Baix Llobregat.

b) Incrementar, per mitjà del Departament d’Ensenya-
ment, la partida destinada a beques menjador respec-
te a la del 2013, com a mesura tendent a solucionar 
aquesta problemàtica d’urgència social.

c) Demanar al Govern de l’Estat que elimini l’impost 
sobre el valor afegit que carrega a les activitats de mo-
nitoratge dels menjadors escolars i també a les activi-
tats extraescolars.

d) Fer, per mitjà del Departament d’Ensenyament, un 
pla per a anar executant els pagaments de les beques 
menjador en la mesura que es vagin atorgant als alum-
nes d’ensenyaments universals i obligatoris.

Palau del Parlament, 20 de març de 2014

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

Resolució 596/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’atenció als alumnes amb altes 
capacitats intel·lectuals

Tram. 250-00820/10

Adopció

Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 20, 20.03.2014, DSPC-C 377

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 20 de març de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’atenció als alum-
nes amb altes capacitats intel·lectuals (tram. 250-
00820/10), presentada pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 50926) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 50963).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Consensuar, amb el lideratge dels departaments 
d’Ensenyament i de Salut i amb experts en pedagogia 
i psicologia, el protocol i el marc d’actuació necessa-
ris per a incrementar la detecció d’alumnes amb altes 
capacitats i també les estratègies d’estímul i d’integra-
ció que s’han de desenvolupar als centres educatius, i 
posar en marxa aquest projecte a tot el territori català 
abans que finalitzi el curs 2013-2014.

b) Incorporar, per al curs 2014-2015, en la formació 
universitària de docents, pedagogs i psicòlegs la refe-
rència i el coneixement de l’especificitat dels alumnes 
amb altes capacitats.

c) Dur a terme la formació necessària i continuada als 
docents, tant de l’ensenyament públic com privat, que 
garanteixi l’èxit d’implantació i resultats del projecte a 
tot el sistema educatiu.

d) Dur a terme accions de conscienciació de la societat 
que afavoreixin que els alumnes amb altes capacitats 
es puguin integrar amb naturalitat en llur entorn aca-
dèmic i social.

e) Afavorir un programa específic de beques adaptat 
a les necessitats i les característiques pròpies del col-
lectiu d’estudiants amb altes capacitats.

f) Mantenir l’assignació establerta en el pressupost del 
2014 de la Generalitat, garantint la dotació necessària 
i suficient per a dur a terme les accions contingudes 
en els punts anteriors que estan inclosos en els proto-
cols definits en la guia Les altes capacitats: detecció i 
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actuació en l’àmbit educatiu, elaborada i publicada pel 
Departament d’Ensenyament.

Palau del Parlament, 20 de març de 2014

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

Resolució 597/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la continuïtat de l’Aula de Forma-
ció d’Adults Lloreda - La Pau, de Badalona
Tram. 250-00821/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 20, 20.03.2014, DSPC-C 377

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 20 de març de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Aula 
de Formació d’Adults Lloreda - La Pau, de Badalona 
(tram. 250-00821/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 50968).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar garantint la continuïtat de l’Aula de For-
mació d’Adults Lloreda - La Pau, de Badalona, i tam-
bé aprofundir en els treballs iniciats per a reconver-
tir aquesta aula de formació d’adults en un centre de 
formació d’adults amb l’objectiu de donar cobertura a 
les necessitats actuals de formació d’aquesta zona de 
Badalona.

b) Continuar dotant l’Aula de Formació d’Adults Llo-
reda - La Pau, de Badalona, del personal educatiu ne-
cessari, en col·laboració amb la direcció de l’escola, en 
funció del projecte educatiu, l’oferta formativa i les ne-
cessitats de la zona.

Palau del Parlament, 20 de març de 2014

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

Resolució 598/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el programa Erasmus
Tram. 250-00823/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 20, 20.03.2014, DSPC-C 377

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 20 de març de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el programa Eras-
mus (tram. 250-00823/10), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 50927).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu com-
promís amb el projecte Erasmus i amb la plena neces-
sitat de l’existència d’aquest programa, un projecte de 
mobilitat europea que contribueix a l’apropament d’al-
tres cultures, l’aprenentatge d’idiomes i l’intercanvi de 
coneixement i d’experiències amb la resta de països 
europeus.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Exigir al Govern de l’Estat que faci efectiva la retira-
da dels nous criteris reguladors de l’aportació comple-
mentària de l’Estat als participants del programa Eras-
mus per al curs acadèmic 2013-2014, que vincula l’ajut 
a la necessitat d’haver estat beneficiari de la beca de 
caràcter general del Ministeri d’Educació, tal com es-
tableix l’Ordre ECD/1997/2013, del 24 d’octubre, pu-
blicada en el BOE número 259, i que no endureixi els 
requisits d’accés en les futures convocatòries dels ajuts 
al programa Erasmus.

b) Exigir al Govern de l’Estat que garanteixi la igualtat 
d’oportunitats en l’accés a les beques Erasmus i tam-
bé que cap alumne que participa al programa Erasmus 
per al curs acadèmic 2013-2014 hi hagi de renunciar 
per necessitats econòmiques.

c) Exigir al Govern de l’Estat que prioritzi i incrementi 
en els futurs pressupostos de l’Estat la dotació destina-
da a aquest programa europeu de mobilitat i que blindi 
les beques Erasmus perquè el màxim nombre d’alum-
nes que ho desitgin hi puguin participar.

d) Mantenir, com a mínim, les dotacions de la Genera-
litat als ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiant 
amb el reconeixement acadèmic de les universitats ca-
talanes per als propers cursos.

e) Reclamar el traspàs, des del Govern de l’Estat a la Ge-
neralitat, de totes les beques i els ajuts d’educació supe-
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rior, incloses les beques Erasmus, amb les partides cor-
responents.

Palau del Parlament, 20 de març de 2014

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

Resolució 599/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’oferta de places de P3 de l’Es-
cola 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

Adopció

Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 20, 20.03.2014, DSPC-C 377

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 20 de març de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’oferta de places 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), pre-
sentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
50934) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 50965).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Revisar, en funció de les previsions demogràfiques 
i de la previsible evolució de la demanda, la decisió 
del Departament d’Ensenyament de no oferir places 
de P3 del curs 2015-2016 a l’Escola El Calderí, de Cal-
des de Montbui (Vallès Oriental), i en cap cas avançar 
la possible decisió de tancament, que podria condici-
onar aquesta o qualsevol demanda nova, fins que no 
es tinguin les dades definitives de preinscripció per a 
cada curs.

b) Continuar garantint la continuïtat de la construcció 
de la Secció d’Institut El Calderí durant l’exercici 2015.

Palau del Parlament, 20 de març de 2014

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

Resolució 600/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’emplaçament de l’Escola Oficial 
d’Idiomes de Tarragona
Tram. 250-00826/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 20, 20.03.2014, DSPC-C 377

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 20 de març de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Es-
cola Oficial d’Idiomes de Tarragona i dels seus serveis 
educatius (tram. 250-00826/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a signar 
amb l’Ajuntament de Tarragona el contracte d’arren-
dament de l’edifici on està ubicada l’Escola Oficial 
d’Idiomes de Tarragona i iniciar els pagaments com-
promesos del deute amb l’Ajuntament de Tarragona.

Palau del Parlament, 20 de març de 2014

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

Resolució 601/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’atenció a les demandes de la 
plataforma «Cap escola es tanca»
Tram. 250-00831/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 20, 20.03.2014, DSPC-C 377

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 20 de març de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’atenció a les deman-
des de la plataforma «Cap escola es tanca» (tram. 250-
00831/10), presentada per Anna Simó i Castelló, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Par-
lamentari Socialista; María José Garcia Cuevas, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
i Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 
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Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 50967).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Posar-se en comunicació, d’una manera immedia-
ta, des del Departament d’Ensenyament, per mitjà dels 
serveis territorials corresponents, amb les comunitats 
educatives de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Orien-
tal); Sant Baldiri, de Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental); 
Can Montllor, de Terrassa (Vallès Occidental); El Cas-
tell, de Tona (Osona), i Gil Cristià i Arbós, de la Selva 
del Camp (Baix Camp), agrupades en la plataforma 
«Cap escola es tanca», amb l’objectiu de donar-los ex-
plicacions i atendre llurs queixes i demandes. Aques-
tes reunions s’hauran de dur a terme dins la setmana 
següent a l’aprovació d’aquesta resolució.

b) Constituir, abans que fineixi l’abril del 2014, les co-
missions de diàleg i negociació per a cadascuna de les 
escoles afectades, que estableix la Resolució 289/X 
del Parlament, aprovada al juliol del 2013.

c) Complir, abans que fineixi l’abril del 2014, tota la 
Resolució conjunta 289/X, aprovada al juliol del 2013, 
i enviar als grups parlamentaris el control de compli-
ment de la Resolució corresponent dins dels primers 
quinze dies de maig del 2014.

Palau del Parlament, 20 de març de 2014

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

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

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
16/2000, del 29 de desembre, de l’impost 
sobre grans establiments comercials
Tram. 202-00049/10

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 60560).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la vigilància i 
la seguretat a l’exterior de l’estació del tren 
d’alta velocitat del Camp de Tarragona
Tram. 250-00504/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 
16, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 394.
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Proposta de resolució d’oposició a la des-
trucció de l’arsenal químic de Síria a Cata-
lunya
Tram. 250-00908/10

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 61215).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre el plantejament 
d’aturar l’economia catalana
Tram. 250-00916/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió núm. 19, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 392.

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 del protectorat de les funda-
cions i de verificació de l’activitat de les as-
sociacions declarades d’utilitat pública
Tram. 200-00014/10

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (del 08.04.2014 al 30.04.2014).
Finiment del termini: 02.05.2014; 09:30 h.

Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
les emissions contaminants d’òxids de nitro-
gen a l’atmosfera que produeix l’aviació co-
mercial, de l’impost sobre la producció ter-
monuclear d’energia elèctrica per la seva 
incidència en el medi ambient i de l’impost 
sobre l’emissió de gasos i partícules a l’at-
mosfera
Tram. 200-00016/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 60900 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 60900)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions 
contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que pro-
dueix l’aviació comercial, de l’impost sobre la produc-
ció termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidèn-
cia en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de 
gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 200-00016/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 25 de març de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i les associacions d’utili-
tat pública
Tram. 202-00033/10

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (del 08.04.2014 al 30.04.2014).
Finiment del termini: 02.05.2014; 09:30 h.

Proposició de llei del protectorat de les fun-
dacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00041/10

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (del 08.04.2014 al 30.04.2014).
Finiment del termini: 02.05.2014; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
16/2000, del 29 de desembre, de l’impost 
sobre grans establiments comercials
Tram. 202-00053/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 60561 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 100.b del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposició de llei de 
modificació de la Llei 16/2000, del 29 de desembre, de 
l’impost sobre grans establiments comercials acompa-
nyada de la documentació següent: 

– La memòria justificativa que expressa els antece-
dents necessaris per a poder-se pronunciar

– L’exposició de motius 

– El text articulat

Memòria justificativa de la iniciativa

Competència. Vinculació de l’acció legislativa

– Article 133.2 de la Constitució

[...]

«2. Les comunitats autònomes i les corporacions lo-
cals podran establir i exigir tributs, d’acord amb la 
Constitució i amb les lleis.»

– Article 202 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya

[...]

«3. Els recursos de les finances de la Generalitat són 
constituïts per: 

»a) Els rendiments dels seus impostos, taxes, contribu-
cions especials i altres tributs propis.»

Necessitat de la iniciativa

La gran majoria de municipis catalans han anat creant 
al llarg dels segles un teixit comercial que ha estat clau 
per al desenvolupament econòmic i social del país. Una 
tradició comercial que ha perdurat fins als nostres di-
es permetent que moltes poblacions gaudeixin d’un im-
portant nombre d’establiments que han sabut vèncer el 
pas del temps i que són testimoni del nostre passat i 
present, alhora que conformen un patrimoni cultural i 
econòmic de primer nivell que hauríem de saber pre-
servar i difondre. Avui, molts d’aquests establiments 
estan en perill de desaparèixer per diversos motius: cri-
sis econòmica, increment de les rendes a aquells esta-
bliments que es trobin en règim de lloguer, dificultats 
alhora de ser competitius respecte el comerç a escala 
mundial (grans cadenes comercials internacionals).

Per tal d’ajudar al comerç emblemàtic a seguir amb la 
seva activitat comercial, amb aquesta nova proposi-
ció de llei es proposa contribuir, mitjançant l’exacció 
d’un percentatge dels fruits que s’obtenen de l’Impost 
de grans equipaments comercials, a la preservació d’a-
quest tipus de comerç històric.

Exposició de motius

La llei 16/2000, de 29 de desembre, de l’Impost sobre 
grans establiments comercials té per objectiu gravar la 
singular capacitat econòmica de les grans superfícies, 
ja que per raó de la seva implantació, tenen capacitat 
per generar externalitats negatives en el territori i en el 
medi ambient.

Per contribuir a l’equilibri necessari entre formats co-
mercials, la norma a més d’establir l’exacció fiscal, 
també contempla que els productes de l’impost han de 
revertir en el foment de mesures per a la modernitza-
ció del comerç urbà i en el desenvolupament de plans 
d’actuació en àrees afectades pels emplaçaments de 
grans establiments comercials.

Així mateix i dins aquesta voluntat de preservar tots 
els formats comercials, també cal trobar instruments 
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per conservar el patrimoni que configuren les activi-
tats comercials històriques i emblemàtiques.

Per això, mitjançant aquesta proposició de llei es propo-
sa que part dels fruits que se n’obtinguin amb l’exacció 
de l’Impost de grans equipaments comercials es destinin 
a preservar l’activitat del comerç històric català.

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

Proposició de Llei de modificació de la Llei 
16/2000, 29 de desembre, de l’impost sobre grans 
establiments comercials

Article únic

Es modifica l’article 3 de la llei 16/2000, de 29 de de-
sembre, de l’impost sobre grans establiments comer-
cials, amb la següent redacció: 

«Article 3. Afectació

»L’impost sobre els grans establiments comercials res-
ta afectat, d’acord amb els criteris que s’estableixin per 
llei del Parlament: 

»a) Al foment de mesures per a la modernització del 
comerç urbà de Catalunya.

»b) Al desenvolupament de plans d’actuació en àrees 
afectades pels emplaçaments de grans establiments 
comercials.

»c) A la conservació de l’activitat comercial emblemà-
tica que desenvolupa el comerç històric català.»

Disposicions finals

Primera

Es faculta al Govern de la Generalitat per a dictar les 
normes necessàries per el desenvolupament i aplicació 
d’aquesta llei.

Segona

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

Tercera

Aquesta Llei entra en vigor el dia després de la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 20 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Proposició de llei de modificació de l’article 1 
de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del pa-
trimoni cultural català
Tram. 202-00054/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 60562 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero Lla-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 100.b del Reglament del 
Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

– La memòria justificativa que expressa els antece-
dents necessaris per a poder-se pronunciar

– L’exposició de motius

– El text articulat

Memòria justificativa de la iniciativa

Competències. Vinculació de l’acció legislativa

Article 46 de la Constitució determina que els poders 
públics garantiran la conservació del patrimoni cultu-
ral dels pobles.

Article 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 
qual determina que els poders públics han de fomentar 
la conservació del patrimoni cultural.

Article 127. 1. B) apartat Tercer de l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya

[...]

«Tercer. L’establiment del règim jurídic de les actua-
cions sobre béns mobles i immobles integrants del pa-
trimoni cultural de Catalunya [...]»

Necessitat de la iniciativa

Aquesta iniciativa pretén protegir a aquell comerç 
que compleixi amb uns requisits determinats, és a dir, 
aquells que mitjançant el desenvolupament de les se-
ves activitats tradicionals configuren un element iden-
tificatiu del lloc on es troben i en el cas de grans ciu-
tats com Barcelona, contribueixen a donar un valor a 
l’atractiu turístic perquè personalitzen la configuració 
de la trama urbana i ajuden a donar-li caràcter i perso-
nalitat pròpia.

El comerç emblemàtica cal preservar-lo com un signe 
de la nostra identitat cultural ja que la seva identifi-
cació assisteix a donar un sentit identitari al poble de 
Catalunya.
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Exposició de motius

Catalunya gaudeix d’un patrimoni comercial de pri-
mer ordre, constituït, en gran part, per botigues em-
blemàtiques que han passat de generació en generació 
conservant el seu caràcter original, tot i els reptes de 
la modernització i els canvis en els hàbits de consum.

La història de les ciutats també és la història d’aquest 
tipus de comerços, petits establiments que són llegen-
da viva que a través de la seva activitat comercial, resi-
dents i no residents poden comprendre quin ha estat el 
llegat i la tradició de la cultura catalana.

La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 
cultural i català té per objecte la protecció, la con-
servació, l’acreixement, la investigació, la difusió i 
el foment del patrimoni cultural català, entenent que 
aquest patrimoni l’integren els béns mobles, immobles 
i immaterials.

En quan a la protecció dels béns immaterials, aquests 
s’han d’interpretar d’acord amb la Convenció de la 
UNESCO per la salvaguarda del patrimoni cultural 
immaterial de París del 17 d’octubre de 2003, que es-
tableix que cal considerar bens immaterials els usos, 
representacions, expressions, coneixements i tècni-
ques que les comunitats, els grups i en alguns casos 
els individus reconeixent com part integrant del seu 
patrimoni immaterial.

No obstant, aquesta definició deixa una escletxa molt 
gran a poder interpretar que l’activitat de comerç em-
blemàtic s’insereix en alguna de les catalogacions que 
fa la Declaració de la UNESCO en relació a què s’ha 
de considera béns immaterials.

El marc normatiu actual protegeix aquells establi-
ments que tant els seus elements decoratius exteriors 
i interiors, com els elements que el conformen gaudei-
xen d’una tradició històrica que pel seu caràcter per-
durable en el temps se’ls dona un valor com a patri-
moni històric i monumental. No és així, en el cas de 
l’activitat que s’hi desenvolupa, que pel seu contingut 
artesanal i tradicional també suposa un valor cultural i 
en canvi manca de protecció.

Per això, es proposa que aquest tipus d’activitats s’in-
tegrin dins el llegat del què la Llei 9/1993 considera 
patrimoni cultural català, mitjançant la present propo-
sició de llei.

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

Proposició de llei de modificació de l’article 
1 de la llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català

Article únic

Es modifica l’article primer de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre del Patrimoni Cultural Català, amb el text 
següent: 

«Article 1. Objecte

»1. És objecte d’aquesta Llei la protecció, la conser-
vació, l’acreixement, la investigació, la difusió i el fo-
ment del patrimoni cultural català.

»2. El patrimoni cultural català és integrat per tots els 
béns mobles o immobles relacionats amb la història 
i la cultura de Catalunya que per llur valor històric, 
artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, et-
nològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic 
mereixen una protecció i una defensa especials, de 
manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i pu-
guin ésser transmesos en les millors condicions a les 
generacions futures.

»3. Formen part del patrimoni cultural català els béns 
immaterials integrants de la cultura popular i tradici-
onal i les particularitats lingüístiques, d’acord amb la 
Llei 2/1993, del 5 de març, de foment i protecció de 
la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme 
cultural.

»4. També forma part del patrimoni cultural català 
l’activitat comercial emblemàtica.

»S’entén com activitat comercial emblemàtica les bo-
tigues, establiments, fires, mercats i totes aquelles ac-
tivitats comercials que posseeixen un valor històric, 
artesanal, social o arquitectònic, que són referents 
professionals de determinats estils i èpoques de les ciu-
tats i pobles de Catalunya, transmesos de generació en 
generació donant a la comunitat un sentit d’identitat i 
continuïtat.

»5. El Departament de Cultura ha de vetllar pel retorn 
a Catalunya dels béns amb valors propis del patrimo-
ni cultural català que es troben fora del seu territori.»

Disposicions finals

Primera

Es faculta al Govern de la Generalitat per a dictar les 
normes necessàries per el desenvolupament i aplicació 
d’aquesta llei.

Segona

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

Tercera

Aquesta Llei entra en vigor el dia després de la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 20 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la segona fase 
de l’ampliació de l’Escola El Cau de la Gui-
neu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00911/10

Esmenes presentades
Reg. 55892; 57010; 59451; 59511 / Admissió 

a tràmit: Mesa de la CEU, 27.03.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 55892)

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

De tot el text

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

1. Garantir la continuïtat de l’Escola Cau de la Guineu 
de Corbera de Llobregat el proper curs 2014-15 amb 
matrícula dels cursos de P3 a 5è de primària.

2. Encarregar i presentar el projecte executiu i calen-
dari d’execució de l’ampliació de la 2a fase de l’Escola 
abans del darrer trimestre d’aquest any 2014.

3. Incorporar partida econòmica suficient per executar 
les obres d’ampliació de l’escola, en el proper exercici 
pressupostari.

4. Abans d’iniciar el curs 2014-15, millorar les instal-
lacions de l’escola Cau de la Guineu de Corbera de 
Llobregat per tal de superar les limitacions i deficièn-
cies que les actuals provoquen per a la tasca pedagògi-
ca i educativa en la situació vigent pels infants i profes-
sionals del centre.»

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 57010)

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

Modificació de tot el text. Nova redacció.

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

1. Garantir la continuïtat de l’Escola Cau de la Guineu 
el proper curs 2014-15 amb matrícula dels cursos de 
P3 a 5è de primària.

2. Encarregar i presentar el projecte executiu i calen-
dari d’execució de l’ampliació de la 2a fase de l’escola, 
abans del darrer trimestre d’aquest any 2014.

3. Incorporar partida econòmica suficient per executar 
les obres d’ampliació de l’escola, en el proper exercici 
pressupostari.

4. Abans d’iniciar el curs 2014-15, millorar les instal·la-
cions de l’escola Cau de la Guineu per tal de superar les 
limitacions i deficiències que les actuals provoquen per a 
la tasca pedagògica i educativa en la situació vigent pels 
infants i professionals del centre».

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 59451)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a iniciar durant el 2014 les obres de reforma 
imprescindibles per garantir els espais adequats per 
als alumnes que cursen i cursin els seus estudis al Cau 
de la Guineu de Corbera de Llobregat el curs 2014-
2015, així com informar a la comunitat educativa del 
centre sobre l’inici i previsió de finalització de les re-
formes.» 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 59511)

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

1. Acordar de manera immediata amb l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat les obres de reforma imprescin-
dibles per a garantir els espais adequats per als alum-
nes que cursen i cursin els seus estudis al Cau de la 
Guineu de Corbera de Llobregat (Baix Llobregat) per 
al curs 2014-2015.
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

2. Valorar de manera immediata amb l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat les necessitats d’ampliació de 
l’escola El Cau de la Guineu a curt termini un cop es-
tudiats els canvis en l’evolució demogràfica del muni-
cipi.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Abrera
Tram. 250-00912/10

Esmenes presentades
Reg. 55893; 59450 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 27.03.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 55893)

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

«2) Elaborar un Pla Urgent per a l’escola Abrera que 
garanteixi el seu òptim i adequat funcionament fins a la 
construcció del nou edifici previst, que planifiqui, com 
a mínim, les següents mesures: 

a) Assignar el personal d’administració i servei previst 
per la normativa per al proper curs.

b) Establir, conjuntament amb la comunitat educativa, 
el número de mòduls prefabricats necessaris per al bon 
funcionament de l’escola.

c) Condicionar els lavabos de l’escola de forma ade-
quada.

d) Establir un protocol que solucioni els actuals proble-
mes de massificació del menjador.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 59450)

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

Del punt 2

«2. Continuar garantint el bon estat dels diferents es-
pais de l’escola.»

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

Del punt 3

«3. Posar en marxa de manera urgent i prioritària els 
tràmits per a iniciar el 2014 la construcció d’aquesta es-
cola, tal i com demanava la Resolució 220/X del Parla-
ment de Catalunya.»

Proposta de resolució sobre la incorporació 
d’un tècnic d’educació infantil a l’Escola An-
toni Gaudí, de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-00914/10

Esmenes presentades
Reg. 59449; 59512 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 27.03.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 59449)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a valorar la necessitat del centre sobre la in-
corporació d’un/a tècnic/a d’Educació Infantil (TEI) 
atenent les prestacions del servei públic educatiu amb 
garanties de qualitat.»

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 59512)

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

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

1. Informar de manera argumentada i immediata a 
l’Ajuntament de Cornellà, la direcció i l’AMPA de l’es-
cola Antoni Gaudí de Cornellà de les condicions que 
hauria de complir l’escola per poder disposar d’un TEI.

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

D’un nou punt

2. Si no es donessin les condicions, estudiar i comuni-
car els recursos de reforç de què pot disposar per a P3 
amb la plantilla docent existent per a aquest curs i el 
següent i fer-los efectius de manera immediata.
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Proposta de resolució sobre la incorporació 
d’un tècnic d’educació infantil a l’Escola An-
toni Gaudí, de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-00917/10

Esmenes presentades
Reg. 59448; 59513 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 27.03.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 59448)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a valorar la necessitat del centre sobre la in-
corporació d’un/a tècnic/a d’Educació Infantil (TEI) 
atenent les prestacions del servei públic educatiu amb 
garanties de qualitat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 59513)

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

1. Informar de manera argumentada i immediata a 
l’Ajuntament de Cornellà, la direcció i l’AMPA de l’es-
cola Antoni Gaudí de Cornellà de les condicions que 
hauria de complir l’escola per poder disposar d’un TEI.

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

2. Si no es donessin les condicions, estudiar i comuni-
car els recursos de reforç de què pot disposar per a P3 
amb la plantilla docent existent per a aquest curs i el 
següent i fer-los efectius de manera immediata.

Proposta de resolució sobre l’aportació a les 
beques de menjador i el finançament del ser-
vei de menjador escolar al Vallès Occidental
Tram. 250-00918/10

Esmenes presentades
Reg. 59441; 59514 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 27.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 59441)

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

Del punt 1

«1. Continuar garantint que tot alumne que estigui en 
situació de privació alimentària tingui beca.»

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

Del punt 2

«2. Continuar garantint beques de menjador que co-
breixin fins al 100% del preu per als alumnes amb pri-
vació alimentària severa per motius econòmics.»

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

Del punt 3

«3. Establir unes bases comunes de concessió de be-
ques de menjador per al curs 2014-2015 pe als Con-
sells comarcals.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 59514)

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

2. Aplicar les bases comunes de concessió de beques 
de menjador per al curs 2014-2015 acordades amb els 
consells comarcals, prioritzant el nivell de renda de les 
famílies i que prevegin la flexibilitat necessària del sis-
tema per fer front a les situacions canviants de les fa-
mílies i prioritzar el pagament als Consells comarcals, 
en especial pel que fa a les beques de menjador per tal 
de garantir la sostenibilitat de la prestació del servei de 
menjador escolar.
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

3. Garantir beques al 100% del cost del menjador es-
colar per a l’alumnat amb dèficit alimentari.

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Ai-
güerols, de Santa Perpètua de Mogoda
Tram. 250-00939/10

Esmenes presentades
Reg. 59452; 59515 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 27.03.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 59452)

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

Del punt 2

«2. Valorar amb la participació de l’Ajuntament de 
Santa Perpètua de la Mogoda les necessitats d’escola-
rització del municipi.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 59515)

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

El Parlament es ratifica en la seva voluntat d’assegurar 
el manteniment del projecte educatiu de l’escola Els 
Aigüerols de Santa Perpètua de Mogoda.

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

2. Ajornar el projecte de construcció de la nova esco-
la Els Aigüerols fins que es donin les circumstàncies 
demogràfiques necessàries, tenint en compte les neces-
sitat de primària i secundària, i treballar amb l’Ajun-
tament i la resta de la comunitat educativa durant el 
curs 2014-2015 una alternativa que asseguri unes 
instal•lacions adequades i suficients per a l’alumnat, 
l’escolarització conjunta de germans i germanes i el 
manteniment del projecte educatiu del centre.

Proposta de resolució sobre el Portal de les 
Lletres Catalanes
Tram. 250-00944/10

Esmenes presentades
Reg. 56846; 59460; 59463 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CCL, 01.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 56846)

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

Modificació del punt 1. Nova redacció.

«1. Incloure en el portal lletrescatalanes.cat, en els 
propers sis mesos, la informació corresponent als au-
tors catalans que escriuen en llengua castellana en les 
mateixes condicions que els autors catalans que escri-
uen en llengua catalana.» 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 59460)

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

Del punt 1

«1. Incloure tota informació sobre els autors catalans 
que escriuen en llengua castellana en el portal lletres-
catalanes.cat, l’obra literària dels quals ha estat exclosa, 
en igualtat de condicions respecte a la informació sobre 
els autors catalans que escriuen en llengua catalana.»

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

Del punt 2

«2. Incloure tota la informació sobre diferents agents 
del sector del llibre, como poden ésser editorials i lli-
breries, que editen llibres en llengua castellana en Ca-
talunya, com a instrument de promoció literària en les 
actuals circumstàncies de crisis del sector.»

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

Del punt 3

«3. Publicar també en llengua castellana tots els con-
tinguts del portal lletrescatalanes.cat en virtut de 
l’anunci expressat pel conseller de Cultura el passat 30 
de desembre de 2013.»

http://www.lletrescatalanes.cat/
http://www.lletrescatalanes.cat/
http://www.lletrescatalanes.cat/
http://www.lletrescatalanes.cat/
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 59463)

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

3. Publicar també en llengua castellana i en llengua 
anglesa tots els continguts del portal lletrescatalanes.
cat, en virtud de la cooficialidad de ambas lenguas en 
Cataluña.

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

4. Demanar al govern de l’Estat que els portals de l’es-
tat espanyol dedicats a la promoció i l’ensenyament de 
la llengua castellana i de les llengües cooficials i a la 
difusió de la cultura espanyola i hispanoamericana es-
tiguin també en català i difonguin també la llengua i la 
cultura catalana.

Proposta de resolució sobre l’expedient de 
regulació d’ocupació del Gran Teatre del Li-
ceu
Tram. 250-00945/10

Esmenes presentades
Reg. 61710 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 01.04.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 61710)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a, en el marc del Pla estratègic i de viabilitat 
2014-2017 del Gran Teatre del Liceu, salvaguardar el 
màxim nombre de llocs de treball.»

Proposta de resolució sobre l’Escola Vicente 
Aleixandre, de Martorell
Tram. 250-00946/10

Esmenes presentades
Reg. 61704 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 01.04.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 61704)

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

De refosa dels punts 1, 2 i 3

«El Parlament de Catalunya valora positivament la 
decisió presa pel Departament d’Ensenyament conjun-
tament amb la participació de l’Ajuntament de Marto-
rell, de mantenir l’oferta a l’escola Vicente Aleixandre 
i d’ubicar la Secció d’Institut de Martorell a l’edifici de 
l’antiga escola Montserrat.»

Proposta de resolució sobre la Comissió de 
Seguiment del Pacte per a la Infància a Ca-
talunya
Tram. 250-00948/10

Esmenes presentades
Reg. 61700 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CDI, 01.04.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 61700)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir en aquesta legislatura un mínim 
d’una reunió cada sis mesos de la Comissió de Segui-
ment que ha d’avaluar el desplegament del Pacte per a 
la Infància a Catalunya donat que es compleixen els 
requisits del pacte per ampliar el nombre de reunions, 
si es considera necessari.»

http://www.lletrescatalanes.cat/
http://www.lletrescatalanes.cat/
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Proposta de resolució sobre la presenta-
ció del Pla d’atenció integral a la infància i a 
l’adolescència 2014-2017
Tram. 250-00949/10

Esmenes presentades
Reg. 61699 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CDI, 01.04.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 61699)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar en el primer semestre de 2014: 

1. El Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescèn-
cia de Catalunya 2014-2017 amb la seva dotació eco-
nòmica.

2. Presentar el document d’avaluació de la situació de 
partida respecte als serveis i les actuacions existents i 
les necessitats i la demanda real i estimades durant el 
primer trimestre de 2014.

3. Un document on s’identifiquin, en el pressupost de 
2014, les línies d’acció i els recursos econòmics desti-
nats a l’execució del Pacte i del Pla d’atenció integral a 
la infància i l’adolescència de Catalunya.

Presentar en el segon semestre de 2014: 

1. Un pla d’execució del pla anual corresponent a l’any 
2014 on constin les prioritats per enguany amb la seva 
dotació econòmica.

2. Fer la concreció territorial amb plena participació 
dels ens locals, de les entitats al territori i de les fe-
deracions municipalistes durant el primer semestre de 
2014.»

Proposta de resolució sobre la carretera de 
Begues BV-2041
Tram. 250-00950/10

Esmenes presentades
Reg. 61558; 61708 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 02.04.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 61558)

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

Un nou punt

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a incor-
porar i millorar la senyalització vertical i horitzontal 
de la carretera BV2041, posant especial atenció en 
aquells trams d’alta densitat de ciclistes (BTT i de car-
retera).»

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 61708)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a realitzar una inspecció de seguretat viària 
independent en el tram de carretera BV-2041 al seu ac-
cés a Begues, i impulsar la redacció d’un estudi d’au-
ditoria de seguretat viària d’actuacions en trams de la 
xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya que 
inclogui l’àmbit de la carretera BV-2041 al Baix Llo-
bregat, i que permeti programar les actuacions de mi-
llora corresponents.»
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Proposta de resolució sobre l’aplicació del 
Programa de consum de llet a les escoles 
combinat amb el Pla de consum de fruites i 
hortalisses
Tram. 250-00960/10

Esmenes presentades
Reg. 61703 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 01.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61703)

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport 
a la convocatòria realitzada pel Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi natu-
ral relacionada als ajuts per a la cessió de llet i deter-
minats productes lactis a l’alumnat de centres escolars 
corresponent al curs escolar 2013-2014 en l’àmbit ter-
ritorial de Catalunya i el qual el Departament d’En-
senyament hi col·labora en relació a la implementació 
d’aquest programa als centres educatius.» 

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

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a que el Departament d’Ensenya-
ment mantingui la col·laboració amb el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural en el Premi “Escola, agricultura i aliment eco-
lògic” adreçat a tots els centres educatius per tal d’in-
centivar el desenvolupament de projectes relacionats 
amb l’alimentació ecològica.»

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

Del punt 3

«3. El Parlament de Catalunya valora positivament la 
guia presentada conjuntament entre el Departament 
d’Ensenyament i el Departament de Salut sobre “l’ali-
mentació saludable a l’etapa escolar” la qual ofereix 
orientacions sobre l’alimentació saludable, els objec-
tius i funcions del menjador escolar i també orientaci-
ons sobre quins elements s’han de tenir en compte per 
elaborar una programació de menús equilibrada i sa-
ludable al menjador escolar.»

Proposta de resolució sobre l’anul·lació 
d’una instrucció del Departament de Justícia 
amb relació a la continuïtat dels interins
Tram. 250-00964/10

Esmenes presentades
Reg. 61690 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 01.04.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 61690)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a revisar l’actuació del departament de Justí-
cia en els casos de les dones amb permís de maternitat 
i de les persones en situació d’incapacitat temporal en 
relació a la continuïtat del seu nomenament com a in-
terins del departament de Justícia.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració i la 
tramesa al Govern de l’Estat d’una propos-
ta sobre la demarcació i la planta judicial a 
Catalunya
Tram. 250-00975/10

Esmenes presentades
Reg. 61689; 61720 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 01.04.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 61689)

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

De refosa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prendre la iniciativa, elaborar i trametre 
al Parlament de Catalunya i al Govern de l’Estat una 
proposta sobre la demarcació i planta judicial a Cata-
lunya, a la major brevetat possible.»
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Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 61720)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a 

1. Rebutjar la proposta de llei de demarcació i planta 
judicial realitzada per la comissió d’experts creada pel 
Consell del Ministres i en concret les agrupacions de 
partits judicials que proposa per Catalunya.

2. Impulsar la creació del Consell de Justícia de Ca-
talunya amb les atribucions de l’article 98 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, d’acord amb allò aprovat a 
la Resolució 323/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’orientació política general del Govern.»

Proposta de resolució de rebuig del fet que 
el port de Tarragona torni a acollir vaixells de 
guerra
Tram. 250-00976/10

Esmenes presentades
Reg. 61705 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 02.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61705)

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

Del punt 1

«1. Instar el Govern de l’Estat a complir els acords bi-
laterals amb els Estats Units i els tractats internacio-
nals en matèria de defensa.»

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

Del punt 2

«2. Vincular qualsevol acord puntual en aquesta qües-
tió a una comunicació prèvia al Govern de la Genera-
litat de Catalunya.»

Proposta de resolució de rebuig de la Pro-
posició de llei orgànica de modificació de la 
Llei orgànica del poder judicial, relativa a la 
justícia universal
Tram. 250-00977/10

Esmenes presentades
Reg. 57709 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 01.04.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 57709)

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

Modificació del punt 2. Nova redacció:

«2. El seu rebuig a l’arxiu de les causes obertes exis-
tents, basades en l’article 23 de la Llei Orgànica del 
Poder Judicial, com a efecte de la seva reforma.»

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de la carretera B-224 al pas pel terme 
municipal de Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-00978/10

Esmenes presentades
Reg. 60823; 61709 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 02.04.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 60823)

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista (1)

Un nou punt

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a im-
plementar de manera immediata mesures de seguretat 
provisionals fins l’execució del projecte de desdobla-
ment de la carretera B-224 al pas pel terme municipal 
de Sant Esteve Sesrovires.»

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 61709)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 
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1. Impulsar la millora de la seguretat viària de la car-
retera B-224 mitjançant la construcció, a càrrec del 
sector corresponent, de la rotonda d’accés a Can Mar-
garit situada al terme municipal de Sant Esteve Ses-
rovires.

2. Redactar el projecte constructiu del desdoblament 
global de la B-224 entre Martorell i la variant de Mas-
quefa amb el màxim consens territorial possible.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut de secundària al barri de Can 
Llong, de Sabadell
Tram. 250-00979/10

Esmenes presentades
Reg. 60929 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 01.04.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 60929)

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans (1)

Modificació de la proposta de resolució, que resta re-
dactada de la següent manera:

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a acordar, amb l’Ajuntament i la comunitat 
educativa, per a garantir la total i òptima posada en 
marxa de l’institut Can Llong de Sabadell (Vallès Oc-
cidental) de cara al curs 2014-2015, les mesures se-
güents: 

– Que no s’estableixi un nombre de matrícules mínimes 
de preinscripció com a condició per a posar en marxa 
el centre 

– Que es signi un conveni tripartit de col·laboració 
entre la Generalitat, l’Ajuntament i la comunitat edu-
cativa per tal d’acordar un calendari de l’execució de 
l’obra en qüestió i de la posada en marxa de l’institut.

– Que es busquin uns terrenys alternatius als cedits ini-
cialment a on s’ubicaran els barracons temporals per 
tal de facilitar les obres de construcció del centre de-
finitiu.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la línia de P3 de les escoles Mare de Déu 
del Rocío i La Vinyala, de Sant Vicenç dels 
Horts
Tram. 250-00981/10

Esmenes presentades
Reg. 61702 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 01.04.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 61702)

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

«El Parlament de Catalunya valora positivament la 
proposta d’oferta inicial pel curs 2014-2015, feta pel 
Departament d’Ensenyament amb la conformitat de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, la qual consta 
d’un grup de P3, P4 i P5 mixt a l’escola Mare de Deu 
del Rocio i un grup de P3 a l’escola La Vinyala.»

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
comissió interdepartamental de foment de 
l’economia circular
Tram. 250-01005/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Propostes de resolució sobre unes declara-
cions del col·lectiu Mossos per la Indepen-
dència
Tram. 250-01006/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla per al pagament del deute amb els 
ajuntaments pels projectes d’intervenció in-
tegral de barris
Tram. 250-01007/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre el transport es-
colar per als alumnes de l’Escola Joan Ma-
ragall de Rubí
Tram. 250-01008/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució de suport al procés 
de pau iniciat entre el Govern de la Repúbli-
ca de Colòmbia i les Forces Armades Revo-
lucionàries de Colòmbia
Tram. 250-01009/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció del baixador de Roda de Berà - 
Creixell a la línia 2 del servei de rodalia de 
Tarragona
Tram. 250-01010/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
de la consulta del Servei d’Al·lergologia de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona
Tram. 250-01011/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre les ràtios d’a lum-
nes a les escoles públiques
Tram. 250-01012/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre el compliment 
del Reial decret 1513/2006, pel qual s’esta-
bleixen els ensenyaments mínims de l’edu-
cació primària
Tram. 250-01013/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre el compte de 
Twitter del col·lectiu Mossos per la Indepen-
dència
Tram. 250-01014/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre la transposició 
de la Directiva 2006/123/CE, relativa a les 
màquines de joc sense premi
Tram. 250-01015/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un baixador al barri de Bellissens, de Reus
Tram. 250-01016/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.
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Proposta de resolució sobre les inversions 
ferroviàries i els processos d’adjudicació 
d’obra civil
Tram. 250-01017/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’urgències del CAP Sant Pere, de 
Reus
Tram. 250-01018/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre les investiga-
cions internes i els protocols d’actuació dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01019/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’un tercer rail a la línia 11 de rodalia entre 
Figueres i Portbou i el millorament de la con-
nectivitat transfronterera
Tram. 250-01020/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre la reformulació 
del programa «Forma i contracta»
Tram. 250-01024/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les escoles municipals d’ensenyament 
musical i artístic
Tram. 250-01025/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.
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Proposta de resolució sobre l’assumpció 
de la gestió de les actuacions del Progra-
ma AGUA al tram final de l’Ebre i al delta de 
l’Ebre
Tram. 250-01026/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
de l’Escola Pau Casals, de Rubí
Tram. 250-01027/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre els esllavissa-
ments a la carretera C-13 entre Llavorsí i Rialp
Tram. 250-01028/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre la implanta-
ció del títol de transport T-10 entre Lleida i 
Vielha, la Seu d’Urgell, Sort, el Pont de Suert, 
Tremp i Solsona
Tram. 250-01029/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
fórmules d’adquisició, contractació i gestió 
conjunta entre administracions i l’optimació 
del funcionament de les administracions
Tram. 250-01030/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre els cartells que 
comparen l’alcalde de Badalona amb el dic-
tador Franco
Tram. 250-01031/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució de rebuig de les ex-
pressions de menysteniment dels Mossos 
d’Esquadra utilitzades en una carrossa del 
Carnestoltes de Mataró
Tram. 250-01032/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre les places del 
Cos de Mossos d’Esquadra en situació ad-
ministrativa especial de segona activitat
Tram. 250-01033/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre l’Escola Vila-
magore, de Sant Pere de Vilamajor
Tram. 250-01034/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre l’adscripció 
d’un tècnic d’educació infantil a l’Escola An-
toni Gaudí, de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-01035/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’activitat econòmica sostenible al Bages 
i l’aplicació del Pla Phoenix
Tram. 250-01036/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.
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Proposta de resolució sobre la llengua d’a-
tenció del servei telefònic d’emergències 112
Tram. 250-01037/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
l’import de l’ajut per hectàrea de fruita seca 
i el pagament del deute pendent pel mateix 
concepte
Tram. 250-01038/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut a Santa Coloma de Cervelló
Tram. 250-01039/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució de solidaritat amb els 
dos ciutadans encausats per haver mostrat 
dues fotografies de preses polítiques al se-
tembre del 2012
Tram. 250-01040/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe relatiu a l’import de les despe-
ses en material antiavalots del 2013 i la pre-
visió per al 2014
Tram. 250-01041/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.04.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.04.2014 al 16.04.2014).
Finiment del termini: 17.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta de resolució sobre la sol·licitud 
de Red Eléctrica Española de substituir els 
conductors de la línia elèctrica entre Mora-
lets i el Pont de Suert per conductors de ti-
pus dúplex
Tram. 250-01042/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 60998 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
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Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Recentment s’ha tingut coneixement de la possible 
existència d’una sol·licitud de Red Eléctrica, de gener 
de 2013, propietària de la línia aèria elèctrica, a 220 kv, 
«Moralets - el Pont de Suert», de 21km de longitud, per 
tal que se l’autoritzi la substitució dels conductors tipus 
simple ASTER 570 per conductors tipus dúplex AS-
TER 570, passant la temperatura màxima d’operació de 
50 a 85ºC.

Aquesta autorització suposaria augmentar el nombre 
de torres elèctriques existents i augmentar-ne les di-
mensions i les afectacions d’algunes de les torres, es-
pecialment per raó que aquesta línia i una altra, tam-
bé d’alta tensió, sobrevolen els perímetres escolars del 
CEIP Ribagorçana i l’IES del Pont de Suert, a més 
d’altres zones habitades de l’Alta Ribagorça, que ja va 
ser objecte de consideració pel Síndic de Greuges en 
el seu moment.

Cal recordar que comprovacions i amidaments inde-
pendents també constataven límits perillosos per a les 
persones, tal com la Direcció General d’Energia i Mi-
nes de la Generalitat va reconèixer anteriorment.

La preocupació sobre aquest projecte s’està incremen-
tant per raó de la manca d’informació als municipis i 
a la societat civil i comunitats educatives que poden 
resultar afectades.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Facilitar la màxima informació als municipis, socie-
tat civil i comunitats educatives del CEIP Ribagorçana 
i l’IES del Pont de Suert, a més d’altres zones habi-
tades de l’Alta Ribagorça, sobre la sol·licitud de Red 
Eléctrica Española, de gener de 2013, propietària de la 
línia aèria elèctrica, a 220 kv, «Moralets - el Pont de 
Suert», de 21km de longitud, per tal que se l’autorit-
zi la substitució dels conductors tipus simple ASTER 
570 per conductors tipus dúplex ASTER 570, passant 
la temperatura màxima d’operació de 50 a 85ºC 

2. A que no s’autoritzi l’increment de la tensió ni del 
dimensionament i afectacions que es puguin derivar 
de la possible autorització propietària de la línia aèria 
elèctrica, a 220 kv, «Moralets - el Pont de Suert», de 
21km de longitud a l’Alta Ribagorça.

3. Fer les gestions oportunes per tal que Red Eléctrica 
Española no augmenti la tensió d’aquestes línies, si-
nó que les soterri quan abans millor en els trams que 
afecten de forma directa als CEIP Ribagorçana i l’IES 
del Pont de Suert i en les altres zones habitades de 
l’Alta Ribagorça.

Palau del Parlament, 26 de març de 2014

Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre els criteris apli-
cats per l’Agència Catalana de l’Aigua per a 
no pagar als ajuntaments pels treballs de 
millorament dels cursos fluvials
Tram. 250-01043/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 61020 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada, Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent sobre 
els criteris aplicats per l’Agència Catalana de l’Aigua 
per a no pagar les subvencions als Ajuntaments per la 
realització de treballs de millora a les lleres públiques 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va realitzar du-
rant les legislatures 2004-2006 i 2006-2010 diverses 
convocatòries subvencions en les quals es finançaven 
actuacions dels ajuntaments perquè realitzessin millo-
res als cursos fluvials del seu terme.

Amb això es van aconseguir dos efectes: Primer. 
Aprofitar el coneixement del territori i la capacitat de 
gestió directa dels ajuntaments i, segon, incrementar 
els recursos destinats a la millora del medi fluvial, atès 
que totes les actuacions estaven cofinançades pels ma-
teixos Ajuntament.

La col·laboració municipal va ser entusiasta i multitud 
de rius i rieres van millorar. A més va ser generosa, ja 
que els ajuntament van invertir en una propietat que 
no era seva i exercint una competència que no era la 
pròpia.
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Totes les actuacions van ser efectivament realitzades 
manera correcta, ja que els projectes van ser supervi-
sats per l’ACA tant en el seu disseny com en la seva 
execució. Per tant, no hi cap dubte que les subvencions 
van ser aplicades com corresponia.

Darrerament, l’ACA ha endegat una revisió sistemàti-
ca d’aquestes subvencions. Sense entrar mai a qüestio-
nar que les inversions subvencionades es van fer, està 
revocant en part o en tot les subvencions amb tota me-
na d’artificis jurídics i interpretacions forçades de les 
bases de les convocatòries i fins i tot aplicant criteris 
que no es troben a les mateixes bases.

El resultat és en molts casos l’exigència de tornar la 
subvenció amb interessos.

Els consistoris s’estan veien obligats a interposar con-
tenciosos en defensa dels seus drets i, en diversos ca-
sos, els tribunals de justícia han donat la raó als ajun-
taments fins i tot, hi ha subvencions que estant sent 
revocades perquè els ajuntament van trigar a pagar les 
factures del treballs degut a la que la seva tresoreria 
no en podia fer front degut al deute elevadíssim que 
la Generalitat tenia contreta amb els consistoris. Es a 
dir, és la mateixa Generalitat la que utilitza l’incompli-
ment de les seves obligacions per castigar els incom-
pliments que ha induït en els ajuntaments.

Es tracta d’una actitud completament deslleial i que 
desincentivarà en un futur qualsevol col·laboració dels 
municipis en competències de la Generalitat.

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

Proposta de resolució

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

1. Que no posi obstacles innecessaris ni demani justi-
ficacions inversemblants pel pagament de les subven-
cions endeutades per l’Agència Catalana de l’Aigua a 
molts Ajuntaments de Catalunya per finançar les ac-
tuacions de millores als cursos fluvials del seu terme 
municipal, en els casos en què inequívocament la in-
versió al medi fluvial ha estat efectivament realitzada-

2. Que s’arxivin tots els expedients de revisió o re-
clamació de devolució de subvencions, en què només 
concorrin reals o suposats arguments formals.

3. Es deixin sense efecte, i en el seu cas es revisin les 
revocacions de subvencions ja acordades, i s’atenguin 
els recursos presentats pels Ajuntaments afectats.

Palau del Parlament, 26 de març de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu; Hortènsia Grau Juan, 
Salvador Milà i Solsona, diputats, del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el projecte de 
conversió de l’antic edifici de l’Escola Lola 
Anglada de Badalona en un institut
Tram. 250-01044/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 61279 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu, Ferran Falcó i Isern, di-
putat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El 31 de gener de 2014, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió va presentar davant la Mesa del Parla-
ment una Proposta de Resolució (Ref.: 250-000920/10) 
que instava el Govern de la Generalitat a realitzar un 
estudi que determini la necessitat i la viabilitat tècni-
ca de convertir en un institut d’ensenyament secunda-
ri l’antic edifici de l’escola Lola Anglada de Badalona.

La Proposta de Resolució es fonamentava en el fet que 
«el municipi de Badalona disposa d’una xarxa d’insti-
tuts d’ensenyament secundari que dóna resposta a la 
demanda actual de forma suficient però que previsi-
blement no podrà donar resposta a la potencial ma-
jor demanda dels propers anys», afegint que «l’antic 
edifici ocupat per l’Escola Lola Anglada queda buit i 
sense ús definit, i es troba situat en la zona escolar on 
més clarament es pot produir el creixement demogrà-
fic d’estudiants d’Ensenyament Secundari Obligatori a 
la ciutat».

El Ple de l’Ajuntament de Badalona, en sessió de 25 de 
març de 2014, ha aprovat una moció sobre el mateix 
projecte, amb el vot favorable de tots els grups munici-
pals, en la qual s’especifica una proposta de calendari.

La moció del Ple de l’Ajuntament de Badalona diu lite-
ralment, en la seva part dispositiva: 

Primer. Instar a la Generalitat el compliment dels 
acords del protocol de 24 de novembre de 2010 pel que 
fa referència a la planificació dels estudis secundaris i 
d’estudis post obligatoris a la ciutat.

Segon. Que el nou edifici sigui destinat a l’ensenya-
ment secundari adscrit a les dues escoles de la zona 6 
del mapa d’escolarització.

Tercer. Instar a la Generalitat que projecti una reha-
bilitació integral de l’edifici antic del Lola Anglada i 
adaptar-lo a les necessitats de l’educació secundària 
i que introdueixi una dotació pressupostària al pro-
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per pressupost de la Generalitat de Catalunya de l’any 
2015.

Quart. Que el nou centre pugui iniciar la seva activitat 
a l’inici del curs 2016-2017.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a, en el cas que l’estudi demogràfic inicial ho 
justifiqui, desenvolupar el projecte de conversió en un 
institut d’ensenyament secundari de l’antic edifici de 
l’escola Lola Anglada de Badalona seguint el calendari 
aprovat per unanimitat pel Ple de l’Ajuntament de Ba-
dalona en sessió de 25 de març de 2014.

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

Jordi Turull i Negre Ferran Falcó i Isern
Portaveu del GP de CiU Diputat del GP de CiU 

Proposta de resolució sobre la bandera del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01045/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 61303 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

L’Administració de la Generalitat exerceix la potestat 
d’autoorganització mitjançant els òrgans i dins els lí-
mits establerts per la Constitució, per l’Estatut de Ca-
talunya i per la resta de l’ordenament jurídic.

L’article 148 apartat primer estableix que les comuni-
tats autònomes podran assumir competències sobre 
l’organització de les seves institucions l’autogovern.

Així mateix, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de-
termina que els poders públics de Catalunya han de 
promoure el ple exercici de les llibertats i els drets 
reconeguts (Article 4), han d’orientar les polítiques 
d’acord amb els principis rectors que estableix la 
Constitució i l’Estatut, adoptar-ne les mesures neces-
sàries per a garantir-ne l’eficàcia plena (Article 39) i 

han de promoure la igualtat de totes les persones amb 
independència de la religió (Article 40.8).

L’article 16.3 de la Constitució proclama la aconfessio-
nalitat de l’Estat quan conclou que cap confessió tin-
drà caràcter estatal.

La Generalitat de Catalunya ha de vetllar perquè es 
compleixi aquesta premissa, especialment en el cas de 
les seves institucions i organismes públics en general, 
ja que li correspon, en matèria d’organització, la com-
petència exclusiva sobre el funcionament de la seva 
Administració (Article 150 de l’EAC).

La pluralitat de la nostra societat, també des del punt 
de vista de les creences religioses i conviccions èti-
ques, filosòfiques o morals dels nostres conciutadans 
i conciutadanes, ha anat enriquint-se en les darreres 
dècades. La creixent secularització, així com la con-
vivència de múltiples confessions religioses en el si de 
la nostra societat, fa necessari que es garanteixi el ca-
ràcter aconfessional dels nous símbols que es fixin per 
a les institucions de la Generalitat o dels Cossos que 
en depenen, com a fórmula per fer efectius els princi-
pis de llibertat i d’igualtat de tots els ciutadans i ciu-
tadanes.

La concomitància d’una creixent secularització i un 
creixent pluralisme religiós a la nostra societat obli-
guen als poders públics a extremar la prudència en 
l’establiment de símbols públics o col·lectius, ja que, 
per a ésser tals, han de ser assumits com a propis pels 
col·lectius als quals volen representar i per la ciutada-
nia del país. Cal, per tant, que els nous símbols que 
s’estableixin siguin neutres des del punt de vista con-
fessional i també des de qualsevol altre, a fi d’evitar tot 
greuge comparatiu en el tracte que pugui ésser perce-
but com a discriminatori, o ser-ho efectivament.

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

Proposta de resolució

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

1. Reconsiderar el contingut del projecte de decret so-
bre la bandera de la Policia de la Generalitat de Cata-
lunya - Cos de Mossos d’Esquadra, garantint la màxi-
ma neutralitat i inclusivitat de la bandera, també des 
del punt de vista dels símbols relacionats, sia per tradi-
ció o per qualsevulla altra raó, amb la religió.

2. Establir, com a bandera i guió de la Policia de la 
Generalitat de Catalunya - Cos de Mossos d’Esqua-
dra, l’escut del Cos de Mossos d’Esquadra, sobre un 
fons de color blau fosc, símbol assimilable a la solució 
adoptada per diversos cossos policials moderns.

Palau del Parlament, 26 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre la creació d’una 
taula de treball contra la violència masclista

Tram. 250-01046/10

Presentació

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 61304 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta, Ferran Pedret i Santos, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones.

Exposició de motius

A Catalunya, durant el primer trimestre del 2014, han 
hagut 4 víctimes mortals per violència masclista, els 
mateixos casos que van haver-hi durant tot l’any 2013. 
L’informe de l’Agència Oficial de Drets Fonamentals 
de la Unió Europea (FRA) diu que 1 de cada 3 europe-
es entre 18 i 74 anys han patit violència física o sexual, 
això es tradueix en el 7% de les dones dels 28 països 
de la Unió Europea en el 2013.

Aquestes dades indiquen que la violència masclista és 
encara un problema social. La creació de lleis com la 
Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesu-
res de protecció integral contra la violència de gène-
re i la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones 
a eradicar la violència masclista, estableixen campa-
nyes de sensibilització, prevenció i detecció, protocols 
de mesures en els àmbits públics, en particular els de 
l’atenció a les dones i en l’educació, que, conjuntament 
amb les polítiques públiques, aborden aquest tipus de 
violència.

Malauradament, desprès d’anys de legislació, encara 
trobem bastants obstacles que impedeixen poder arri-
bar a la eradicació d’aquest tipus de violència.

La crisi econòmica i les polítiques d’austeritat del Go-
vern de l’Estat i de la Generalitat han agreujat la si-
tuació de violència de moltes dones, al patir moltes 
d’elles, una forta dependència econòmica per part de 
les seves parelles. Per una banda, l’Estat ha reduït un 
30% el pressupost en els darrers tres anys, i per l’al-
tra banda, el Govern de la Generalitat ha reduït en un 
22% el pressupost destinat a polítiques de dones des de 
l’any 2012 al 2014, i té la intenció de reduir en un 20% 
de la plantilla dels jutjats de violència de gènere.

El repunt de la violència masclista és un greu proble-
ma social que requereix una actuació urgent i contun-
dent per part del Govern de la Generalitat. El Govern

ha de donar resposta a les víctimes de violència mas-
clista. Cal una acció d’urgència que permeti protegir 
a les dones.

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

Proposta de resolució

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

1. Crear una taula de treball contra la violència mas-
clista conjuntament amb les Conselleries de Benestar, 
Salut, Ensenyament, Interior i Justícia, tots els Grups 
Parlamentaris, els ajuntaments, els professionals i les 
associacions especialitzades per analitzar la situació, 
revisar els protocols existents, prendre mesures efecti-
ves i accelerar el programa d’intervenció integral con-
tra la violència masclista.

2. No seguir executant la reducció de personal destinat 
als Jutjats de Violència de Gènere, revertir-la, i garan-
tir en tot moment que es mantenen els nivells de dota-
ció de personal necessaris per atendre aquests Jutjats.

Palau del Parlament, 26 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta; Ferran Pedret i Santos, 
diputat, del GP SOC

Proposta de resolució sobre el l’establiment 
d’un procediment únic d’assignació de re-
cursos d’educació especial a les escoles

Tram. 250-01047/10

Presentació

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup 

Parlamentari Socialista, María José Garcia 

Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, Joan Mena Arca, del 

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carlos 

Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 61310 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlamento

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, María José Gar-
cía Cuevas, Joan Mena Arca, Carlos Carrizosa Torres, 
Quim Arrufat Ibáñez, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 145 i 146 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la siguiente propuesta de resolución 
para que sea sustanciada en la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.
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Exposición de motivos

El modelo de escola inclusiva, que avala la ley 
12/2009, de 10 de julio, de Educación de Catalunya, 
cuenta con apoyo unánime, social y político, en Cata-
lunya, por sus indudables ventajas como instrumento 
de atención a la diversidad.

La escuela inclusiva representa una opción de nues-
tra sociedad, que pretende garantizar una enseñanza 
equitativa y de calidad para todos, al margen de las 
condiciones personales, sociales, o de las capacidades 
de los alumnos.

Sin embargo, es obligado reconocer que la escuela in-
clusiva, para ser un modelo de éxito, necesita de unos 
recursos suficientes, específicos y especializados, que 
la Administración pública debe proveer, por su com-
promiso con este modelo, a partir de los recursos pú-
blicos que los ciudadanos le confiamos.

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya facilita estos recursos por dos vías. Por una 
parte, el departamento cuenta con un personal propio 
(Auxiliares de Educación Especial), y por otra, sub-
contrata con empresas o entidades externas el servicio 
de profesionales de educación especial, conocidos co-
mo «vetlladors».

Para este curso escolar 2013-14 el departamento de-
cidió recortar un 10,5% el presupuesto destinado a la 
contratación de personal «vetllador».

Se sucedieron las movilizaciones y protestas sindica-
les, que finalmente consiguieron el compromiso de la 
Consellera d’Ensenyament de revertir estos recortes, 
equiparando la bolsa de horas de «vetlladors» a la del 
curso pasado. Incluso, en sede parlamentaria, el 21 
de noviembre de 2013, la Consellera se comprometió 
explícitamente, a proporcionar las mismas horas con 
«vetlladors», y, si fuera necesario, más.

Pasados unos meses, sin embargo, los sindicatos de-
nuncian que el compromiso no se ha cumplido, pues 
del estudio de los datos de necesidades, proporciona-
dos por los centros, y los datos de horas contratadas 
por el departamento, suministrados por las empresas 
adjudicatarias, se deduce que las horas de apoyo con 
personal especializado son todavía claramente insufi-
cientes.

Se calcula que con las horas aumentadas hasta enero 
de 2014 se habrían recuperado parte de las horas per-
didas con la bajada presupuestaria, pero todavía falta-
ría por cubrir aproximadamente un 4,5% de las horas 
que el Departamento proporcionó el curso pasado.

También las necesidades han variado respecto del 
curso pasado, lo que indica, en definitiva, una nece-
sidad extra de unas 2.311 horas para este curso, res-
pecto de las proporcionadas hasta enero 2014, que se 
calcula que podrían ser cubiertas con una aportación 
económica adicional de un millón de euros.

Esta insuficiente atención, para atender las necesida-
des reales de los centros, ha sido también puesta de 
manifiesto por el Sindic de Greuges en su informe de 
18 de octubre de 2013.

Finalmente, los sindicatos han observado que existen 
diferencias importantes en la forma de asignar las ho-
ras de «vetllador» según cada Servicio Territorial, con 
criterios heterogéneos; además de detectar una cierta 
falta de control o seguimiento de la prestación del ser-
vicio, por parte del departamento, una vez concedida 
la gestión a una empresa o entidad subcontratada.

En definitiva, se plantea la duda de si el servicio de 
apoyo a las escuelas se está realizando con una calidad 
adecuada y equiparable en los distintos centros en to-
da Cataluña.

Propuesta de resolución

El Parlamento de Catalunya insta el Gobierno de la 
Generalitat a: 

1. Establecer desde el Departament d’Ensenyament, 
en un plazo no superior a los tres meses una vez apro-
bada la propuesta, un procedimiento único de asigna-
ción de recursos de educación especial a los centros, 
en función de sus necesidades, según criterios objeti-
vos, que asegure la transparencia y evite desigualda-
des entre centros y distintos territorios de Cataluña.

2. Incrementar la dotación presupuestaria para la con-
tratación de personal de educación especial («vet-
lladors») en un millón de euros para el curso actual, 
2013-14, con el objetivo de atender todas las necesi-
dades educativas especiales en todos los centros ca-
talanes.

3. Garantizar a futuro la dotación presupuestaria ade-
cuada y suficiente para atender las necesidades del 
modelo de escuela inclusiva.

4. Garantizar desde el Departament d’Ensenyament el 
control de calidad y el seguimiento del servicio presta-
do por empresas o entidades subcontratadas, según los 
parámetros de atención y equidad de nuestro modelo 
de escuela inclusiva, estableciendo el procedimiento 
adecuado que pueda ser necesario.

Palacio del Parlamento, 27 de marzo de 2014

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, portavoz en la CEU 
del GP SOC; María José García Cuevas, portavoz en la 
CEU del GP del PPC; Joan Mena Arca, portavoz en  
la CEU del GP ICV-EUiA; Carlos Carrizosa Tor-
res, portavoz en la CEU del GP de C’s; Quim Arrufat 
Ibáñez, portavoz en la CEU del Grup Mixt
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3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediments relatius als informes de fisca-
lització 32/2013, sobre el retiment de comp-
tes dels partits polítics i de les associacions 
i fundacions vinculades, corresponent al 
2012; 34/2013, sobre l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament, correspo-
nent al 2011 i 35/2013, sobre el Centre d’Es-
tudis d’Opinió, corresponent al 2013
256-00025/10; 256-00026/10 i 256-00027/10

Propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris
Reg. 61007; 61008; 61009; 61010; 61011; 61012; 

61080; 61084; 61085; 61086; 61087; 61088; 61089 

Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 27.03.2014

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 61007, 61008 i 6009), pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
61010, 61011 i 61012), pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61080), pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 61084, 61085 i 61086) 
i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 61087, 61088 i 61089)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del 
procediment relatiu a l’informe de fiscalització pre-
sentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 35/2013, sobre el Centre 
d’Estudis d’Opinió, corresponent al 2013 (tram. 256-
00027/10)

Proposta de resolució

1. Aprova l’informe de fiscalització 35/2013, sobre 
el Centre d’Estudis d’Opinió, corresponent al 2013 
(tram. 256-00027/10)

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 26 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del 
procediment relatiu a l’informe de fiscalització pre-
sentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 34/2013, sobre l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament, corres-
ponent al 2011 (tram. 256-00026/10)

Proposta de resolució

1. Aprova l’informe de fiscalització 34/2013, sobre 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment, corresponent al 2011 (tram. 256-00026/10)

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 26 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del 
procediment relatiu a l’informe de fiscalització pre-
sentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 32/2013, sobre el retiment 
de comptes dels partits polítics i de les associacions 
i fundacions vinculades, corresponent al 2012 (tram. 
256-00025/10)

Proposta de resolució

1. Aprova l’informe de fiscalització 32/2013, sobre el 
retiment de comptes dels partits polítics i de les asso-
ciacions i fundacions vinculades, corresponent al 2012 
(tram. 256-00025/10)

Palau del Parlament, 26 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
32/2013, sobre el retiment de comptes dels partits polí-
tics i de les associacions i fundacions vinculades, cor-
responent al 2012 (tram. 256-00025/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 32/2013, sobre el retiment de comptes dels 
partits polítics i de les associacions i fundacions vin-
culades, corresponent al 2012 (tram. 256-00025/10) i 
insta el Govern a seguir les recomanacions del dit in-
forme.

Palau del Parlament, 26 de març de 2014

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
34/2013, sobre l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, corresponent al 2011 (tram. 256-
00026/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 34/2013, sobre l’Agència Catalana de Coope-
ració al Desenvolupament, corresponent al 2011 (tram. 
256-00026/10) i insta el Govern a seguir les recoma-
nacions del dit informe.

Palau del Parlament, 26 de març de 2014

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
35/2013, sobre el Centre d’Estudis d’Opinió, correspo-
nent al 2013 (tram. 256-00027/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 35/2013, sobre el Centre d’Estudis d’Opinió, 
corresponent al 2013 (tram. 256-00027/10) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 26 de març de 2014

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent proposta de resolució subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 32/2013, sobre el retiment 
de comptes dels partits polítics i de les associacions 
i fundacions vinculades, corresponent al 2012 (tram. 
256-00025/10)

– Informe de fiscalització 34/2013, sobre l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament, corres-
ponent al 2011 (tram. 256-00026/10)

– Informe de fiscalització 35/2013, sobre el Centre 
d’Estudis d’Opinió, corresponent al 2013 (tram. 256-
00027/10)

Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 32/2013, sobre el retiment de comptes dels 
partits polítics i de les associacions i fundacions vin-
culades, corresponent al 2012 (tram. 256-00025/10) i 
insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fisca-
lització 34/2013, sobre l’Agència Catalana de Coope-
ració al Desenvolupament, corresponent al 2011 (tram. 
256-00026/10) i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.
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– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 35/2013, sobre el Centre d’Estudis d’Opinió, 
corresponent al 2013 (tram. 256-00027/10) i insta a se-
guir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
i Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
32/2013, sobre el retiment de comptes dels partits polí-
tics i de les associacions i fundacions vinculades, cor-
responent al 2012 (tram. 256-00025/10).

Propostes de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 32/2013, sobre el retiment de comptes dels 
partits polítics i de les associacions i fundacions vin-
culades, corresponent al 2012 (tram. 256-00025/10) i 
insta el Govern a seguir les recomanacions del dit in-
forme.

2. El Parlament de Catalunya considera necessari un 
acord de les forces polítiques, amb l’objectiu d’adoptar 
les mesures de regeneració democràtica, enfortiment 
institucional i lluita contra la corrupció necessàries 
perquè els ciutadans augmentin la seva confiança en 
les institucions mitjançant l’elaboració d’un pacte ètic 
entre els partits polítics respecte al tractament dels ca-
sos de corrupció i els imputats.

3. El Parlament de Catalunya recomana a les formaci-
ons polítiques catalanes adaptar el seu control comp-
table al Pla Comptabilitat Adaptat a les Formacions 
Polítiques aprovat per la Resolució de 8 d’octubre de 
2013, de la presidència del Tribunal de Cuentas a l’ho-
ra d’elaborar reglamentàriament un pla de comptabili-
tat específic per a les formacions polítiques en l’àmbit 
corresponent.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a definir les fundacions i associacions vin-
culades als partits polítics en base al punt 11 «Partes 
vinculadas» de les Normes d’Elaboració dels Comp-
tes Anuals incloses en el Pla Comptabilitat Adaptat a 
les Formacions Polítiques aprovada per la Resolució 
de 8 d’octubre de 2013, de la presidència del Tribunal 
de Cuentas així com en els articles 2, 3 i 4 de la Llei 
18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes i 
a establir en base a aquests criteris un registre públic 

de fundacions i associacions vinculades als partits po-
lítics.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a definir un model d’informe d’auditoria 
i l’òrgan encarregat de redactar-lo perquè els partits 
i les fundacions que hi estiguin vinculades complei-
xin l’article 15 i l’apartat 1 de la disposició setena de 
la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finança-
ment dels partits polítics.

6. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat, en l’àmbit de les seves competències a 
impulsar mesures per millorar el control de l’activi-
tat econòmica dels partits polítics en el marc del Pla 
de Regeneració Democràtica impulsat pel Govern de 
l’Estat.

Palau del Parlament, 26 de març de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Rafael López i Rueda
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López i 
Rueda, diputat, José Antonio Coto Roquet, diputat del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 34/2013, sobre l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament, corres-
ponent al 2011 (tram. 256-00026/10).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 34/2013, sobre l’Agència Catalana de Co-
operació al Desenvolupament, corresponent al 2011 
(tram. 256-00026/10) i insta el Govern a seguir les re-
comanacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya constata la mala gestió 
portada a terme per part del Govern de la Generalitat 
de Catalunya en relació a l’Agència Catalana de Coo-
peració al Desenvolupament durant l’any 2011.

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a establir els mecanismes necessaris perquè 
es compleixi, davant qualsevol atorgament de subven-
cions, amb tots els requisits que determina la Llei Ge-
neral de Subvencions i el Text Refós de la Llei de Fi-
nances Públiques de Catalunya.

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a no mantenir expedients de l’Agència Cata-
lana de Cooperació al Desenvolupament sense resol-
dre si la documentació, per part dels beneficiaris, ha 
estat enviada i si s’han complert tots els tràmits admi-
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nistratius, així com garantir que no es concedirà cap 
subvenció si l’aspirant no ha complert amb tots els trà-
mits i requisits per a la seva concessió.

5. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a que l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament i totes les entitats i organismes de-
pendents de la Generalitat de Catalunya compleixin, 
en tot moment, amb el que determina la Llei de Patri-
moni de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de març de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael López 
i Rueda, José Antonio Coto Roquet, diputats, del GP 
del PPC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, Rafael López i 
Rueda, diputado, María José García Cuevas, diputada 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, de acuerdo con lo que establece el artículo 164.5 
del Reglamento del Parlamento, presentan la sigui-
ente propuesta de resolución, subsiguiente al debate 
del procedimento relativo al Informe de fiscalització 
35/2013, sobre el Centre d’Estudis d’Opinió, correspo-
nent al 2013 (tram. 256-00027/10).

Propuestas de resolución

1. El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de 
fiscalització 35/2013, sobre el Centre d’Estudis d’Opi-
nió, corresponent al 2013 (tram. 256-00027/10) y ins-
ta al Gobierno a seguir les recomendaciones de dicho 
informe.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a informar por escrito, en el plazo de un 
mes, a la Comissió de Sindicatura de Comptes sobre los 
detalles del cierre de la Fundació Centre de Documen-
tació Política, justificando las decisiones adoptadas, co-
mo el traspaso del personal de la fundación al CEO.

3. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a suprimir el Centre d’Estudis d’Opinió, 
integrando las funciones de realización de encuestas 
y sondeos de opinión en el Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Cataluña, racionali-
zando la estructura y costes actuales de este servicio.

4. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a velar por la profesionalidad, calidad, ob-
jetividad e imparcialidad del trabajo de encuestas y 
sondeos de opinión pagados con dinero público.

Palacio del Parlamento, 26 de marzo de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; Rafael López i 
Rueda, María José García Cuevas, diputados, del GP 
del PPC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon 
i Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 34/2013, sobre l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament, corres-
ponent al 2011 (tram. 256-00026/10).

Proposta de resolució

1) El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 34/2013, sobre l’Agència Catalana de Co-
operació al Desenvolupament, corresponent al 2011 
(tram. 256-00026/10) i insta el Govern a seguir les re-
comanacions del dit informe.

2) El Parlament insta el Govern a presentar un infor-
me en el termini de tres mesos sobre els expedients 
de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment en procés de prescripció, expedients oberts en 
execució, en procés de revocació i/o devolució, així 
com la naturalesa dels no definits, la entitat o entitats 
beneficiàries i l’import dels mateixos.

3) El Parlament insta el Govern a presentar un informe 
sobre el deute de l’ACCD a les entitats, especificant el 
beneficiari i l’import.

Palau del Parlament, 26 de març de 2014

Dolors Camats i Luis David Companyon i Costa
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon 
i Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 35/2013, sobre el Centre 
d’Estudis d’Opinió, corresponent al 2013 (tram. 256-
00027/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 35/2013, sobre el Centre d’Estudis d’Opinió, 
corresponent al 2013 (tram. 256-00027/10) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 26 de març de 2014

Dolors Camats i Luis David Companyon i Costa
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del procediment relatiu a l’In-
forme de fiscalització 32/2013, sobre el retiment de 
comptes dels partits polítics i de les associacions i fun-
dacions vinculades, corresponent al 2012 (tram. 256-
00025/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 32/2013, sobre el retiment de comptes dels 
partits polítics i de les associacions i fundacions vin-
culades, corresponent al 2012 (tram. 256-00025/10) i 
insta el Govern a seguir les recomanacions del dit in-
forme respecte a: 

a) establir un registre públic de fundacions i associaci-
ons vinculades als partits polítics

b) definir el model d’informe d’auditoria i l’òrgan en-
carregat de redactar-lo perquè els partits i les fundaci-
ons que hi estiguin vinculades compleixin l’article 15 i 
l’apartat u de la disposició setena de la LOFPP.

Palau del Parlament, 26 de març de 2014

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les infraestruc-
tures metropolitanes
Tram. 300-00155/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62045 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 04.04.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substancia-
da en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 9 i 10 
d’abril de 2014.

Sobre les infraestructures metropolitanes.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la política lin-
güística i sobre el Consorci per a la Norma-
lització Lingüística
Tram. 300-00156/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62046 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 04.04.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substancia-
da en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 9 i 10 
d’abril de 2014.

Sobre la política lingüística i el Consorci per a la Nor-
malització Lingüística.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre el Pla hidrolò-
gic de la conca de l’Ebre i sobre el Pla de 
protecció integral del delta de l’Ebre
Tram. 300-00157/10

Presentació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62095 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 04.04.2014

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 9 i 10 d’abril de 2014.

Sobre el Pla de Conca de l’Ebre i el Pla de Protecció 
Integral del Delta de l’Ebre

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre una resolució 
del Departament d’Ensenyament del 14 de 
març de 2014 i les darreres sentències judi-
cials sobre ensenyament
Tram. 300-00158/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 62121 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 04.04.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substancia-
da en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 9 i 10 
d’abril de 2014.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre la darrera resolució del Departament d’Ensenya-
ment del dia 14 de març de 2014 i sobre les darreres 
sentències i resolucions dels tribunals sobre l’ensenya-
ment a Catalunya?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre la inserció la-
boral de les persones amb més dificultats
Tram. 300-00159/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 62122 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 04.04.2014

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 9 i 10 d’abril de 
2014.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generali-
tat en relació a la inserció laboral de les persones amb 
més dificultats?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre les infraestruc-
tures viàries per al desenvolupament econò-
mic
Tram. 300-00160/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62124 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 04.04.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 9 i 10 d’abril de 2014.

– Sobre infraestructures viàries pel desenvolupament 
econòmic.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’un diputat
Tram. 234-00021/10

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda l’1 d’abril de 2014, ha acordat d’establir el dic-
tamen següent: 

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les dades declarades pel 
diputat Cristòfol Gimeno Iglesias relatives a les acti-
vitats professionals, laborals o empresarials que exer-
ceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb l’ar-
ticle 16.1.b del Reglament i la legislació aplicable, la 
Comissió, en compliment del que disposa l’article 11.2 
del Reglament, proposa al Ple la situació de compa-
tibilitat del diputat Cristòfol Gimeno Iglesias (tram. 
234-00021/10).

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014

El secretari en funcions La presidenta de la Comissió
Antoni Font Renom Carmen de Rivera i Pla

Delegació de funcions de la presidenta del 
Parlament
Tram. 246-00003/10

Resolució

Resolució

D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament 
del Parlament, i atesa la meva absència els dies 31 de 
març i 1 d’abril de 2014, 

Resolc: 

Delegar les funcions que em corresponen com a pre-
sidenta del Parlament en el vicepresident, l’I. Sr. Lluís 
M. Corominas i Díaz, els dies 31 de març i 1 d’abril 
de 2014 o, eventualment, fins la meva reincorporació 
(tram. 246-00003/10).

Palau del Parlament, 28 de març de 2014

Núria de Gispert i Català

Delegació de funcions de la presidenta del 
Parlament
Tram. 246-00004/10

Resolució

Resolució

D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament 
del Parlament, i atesa la meva absència des del dia 2 
d’abril de 2014 i fins la meva reincorporació,

Resolc

Delegar les funcions que em corresponen com a presi-
denta del Parlament en la vicepresidenta primera, l’H. 
Sra. Anna Simó i Castelló, des del dia 2 d’abril de 2014 
i fins la meva reincorporació (tram. 246-00004/10).

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014

Núria de Gispert i Català

Calendari de tardes festives per al 2014
Tram. 395-00014/10

Acord
Mesa del Parlament, 01.04.2014

Secretaria general

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 1 
d’abril de 2014, un cop vist l’informe del director de 
Govern Interior i d’acord amb el que disposa l’article 
8.2 de l’Acord sobre les condicions de treball del per-
sonal del Parlament vigent, sobre horaris i jornada la-
boral, ha acordat determinar com a tardes festives per 
a l’any 2014, a més de les que ja estableix l’article 8.2 
de l’acord esmentat, les tardes dels dies 2 de maig, 31 
d’octubre i 5 de desembre de 2014.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans
Tram. 410-00004/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 60833 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 40 
del Reglament del Parlament, comunica que la dipu-
tada Núria Segú Ferré ha estat designada membre de 
la Comissió de Justícia i Drets Humans.

Palau del Parlament, 25 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Composició de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració
Tram. 410-00009/10

Substitució de diputats
Reg. 60832 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Alta
Cristòfol Gimeno i Iglesias

Baixa
Núria Segú Ferre

Palau del Parlament, 25 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Composició de la Comissió de Reglament
Tram. 410-00012/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 60828 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 40 
del Reglament del Parlament, comunica que la dipu-
tada Montserrat Capdevila Tatché ha estat designada 
membre de la Comissió de Reglament.

Palau del Parlament, 25 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió del Síndic de 
Greuges
Tram. 412-00004/10

Substitució de diputats
Reg. 60830 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió
Comissió del Síndic de Greuges

Alta
Cristòfol Gimeno i Iglesias

Baixa
Núria Segú Ferré

Palau del Parlament, 25 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de la Infància
Tram. 411-00004/10

Substitució de diputats
Reg. 60831 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió
Comissió de la Infància

Alta
Cristòfol Gimeno i Iglesias

Baixa
Núria Segú Ferrer

Palau del Parlament, 25 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.48. INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Composició de l’Intergrup de Suport a la Bi-
cicleta
Tram. 413-00002/10

Designació de membres
Reg. 61309 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 62 del Reglament del Parla-
ment, comunica que el representant del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya a l’Intergrup 
de Suport a la Bicicleta és el diputat Rafael López i 
Rueda.

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 39/X, 
sobre els imports no abonats als propietaris 
expropiats per la construcció de la carrete-
ra C-31 entre la Tallada d’Empordà i Torroella 
de Fluvià
Tram. 290-00017/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 61230 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 39/X, sobre els 
imports no abonats als propietaris expropiats per la 
construcció de la carretera C-31 entre la Tallada d’Em-
pordà i Torroella de Fluvià (tram. 290-00017/10), us 
informo del següent:

Els pagaments pendents de tramitar corresponents a 
l’expedient d’expropiació per a la construcció de la 
carretera C-31 entre la Tallada d’Empordà i Torroe-
lla de Fluvià, aquests s’estan tramitant amb càrrec al 
pressupost d’aquest Departament per al 2014.

Barcelona, 27 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 359/X, 
sobre el pagament del deute de l’Institut Ca-
talà d’Assistència i Serveis Socials a les enti-
tats de recursos assistencials
Tram. 290-00314/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 60805 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00314/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 359/X, 
sobre el pagament del deute de l’Institut Català d’As-
sistència i Serveis Socials a les entitats de recursos  
assistencials.
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Comissió Competent: Benestar, Família i Immigració

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 359/X, sobre el 
pagament del deute de l’Institut Català d’Assistència 
i Serveis Socials a les entitats de recursos assistenci-
als (núm. tram. 290-00314/10), us informo que amb 
periodicitat trimestral l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials convoca i es reuneix amb les entitats 
proveïdores de serveis a través d’un plenari, on s’in-
clou, com a punt de l’ordre del dia, una explicació i el 
seguiment de la situació de pagaments.

El darrer plenari va tenir lloc el passat 23 de gener i el 
proper està convocat per al proper 24 d’abril.

D’altra banda, s’atenen de manera bilateral i constant 
totes aquelles situacions relacionades amb pagaments 
que puguin afectar entitats concretes i que els suposi 
greus dificultats de sostenibilitat.

Barcelona, 25 de març de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 360/X, 
sobre la revisió del codi de bones pràctiques 
del Departament de Benestar Social i Família 
i l’enfortiment dels criteris socials en la con-
tractació pública de béns i serveis
Tram. 290-00315/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 60806 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00315/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 360/X, 
sobre la revisió del codi de bones pràctiques del De-
partament de Benestar Social i Família i l’enfortiment 
dels criteris socials en la contractació pública de béns 
i serveis.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 360/X, sobre la 
revisió del codi de bones pràctiques del Departament 
de Benestar Social i Família i l’enfortiment dels crite-
ris socials en la contractació pública de béns i serveis 
(núm. tram. 290-00315/10), us informo que el Depar-
tament de Benestar Social i Família revisa de mane-
ra continua les propostes de contractació de les seves 
unitats directives i vetlla per la inclusió de clàusules 
socials en la contractació d’acord amb la Guia per a 

la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social 
aprovada per la junta consultiva de Contractació Ad-
ministrativa de la Generalitat de Catalunya.

El Departament disposa d’un document de Pla d’es-
talvi i bones pràctiques que recorda la necessitat d’in-
cloure clàusules de foment d’objectius socials i reser-
var la contractació a entitats sense ànim de lucre que 
tinguin en el seu objecte social la lluita contra l’exclu-
sió social.

D’altra banda, es va signar el Pla de Suport al Tercer 
Sector Social, document de col·laboració i suport mutu 
entre el Govern de la Generalitat i la Taula del Tercer 
Sector Social on s’estableixen un seguit d’actuacions i 
mesures destinades a enfortir el teixit d’entitats del ter-
cer sector social com, entre d’altres, mesures destina-
des a facilitar l’accés del tercer sector a la contractació 
pública.

Barcelona, 25 de març de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 361/X, 
sobre la compareixença d’una representació 
del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars en seu parlamentària
Tram. 290-00316/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 61219 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

Neus Munté i Fernàndez, Consellera de Benestar So-
cial i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’empa-
ra del que disposa l’article 94 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 15 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució, amb nú-
mero de tramitació 290-00316/10, sobre 361/X, sobre 
la compareixença d’una representació del Consell As-
sessor de Polítiques Socials i Familiars en seu parla-
mentària, el control de compliment de la qual corres-
pon a la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Barcelona, 25 de març de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 61219).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 06.05.2014 al 26.05.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 27.05.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Control del compliment de la Resolució 362/X, 
sobre la celebració del vintè aniversari de l’Any 
Internacional de la Família
Tram. 290-00317/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 60807 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00317/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 362/X, 
sobre la celebració del vintè aniversari de l’Any Inter-
nacional de la Família.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 362/X, sobre la ce-
lebració del vintè aniversari de l’Any Internacional de 
la Família (núm. tram. 290-00317/10), us informo que 
per celebrar aquesta commemoració des de la Secreta-
ria de Família s’organitzaran activitats amb l’objectiu 
de promocionar l’aplicació de polítiques, estratègies i 
programes centrats en el suport a les famílies i que po-
saran èmfasi en la dimensió emocional i relacional de 
la família.

Properament la informació dels actes previstos per a 
la commemoració del vintè aniversari de l’Any Inter-
nacional de la Família estaran disponibles a la pàgina 
web del Departament.

Barcelona, 25 de març de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 363/X, 
sobre l’ampliació de funcions del Consell As-
sessor de Polítiques Socials i Familiars
Tram. 290-00318/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 61220 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

Neus Munté i Fernàndez, Consellera de Benestar So-
cial i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’empa-
ra del que disposa l’article 94 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 15 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució, amb nú-
mero de tramitació 290-00318/10, sobre 363/X, sobre 
l’ampliació de funcions del Consell Assessor de Políti-
ques Socials i Familiars, el control de compliment de 
la qual correspon a la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració.

Barcelona, 25 de març de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 61220).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 06.05.2014 al 26.05.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 27.05.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.
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Control del compliment de la Resolució 364/X, 
sobre la difusió de la Llei de l’Estat 49/2002, 
de règim fiscal de les entitats sense fins lucra-
tius i dels incentius fiscals al mecenatge
Tram. 290-00319/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 60808 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 364/X, sobre la di-
fusió de la Llei de l’Estat 49/2002, de règim fiscal de 
les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals 
al mecenatge (tram. 290-00319/10), us informo que el 
Govern de la Generalitat de Catalunya difon i facilita, 
de manera continuada, totes aquelles informacions i 
serveis d’interès en relació amb el sector associatiu i 
també ofereix a les entitats informació específica so-
bre normativa tributària i de finançament.

D’altra banda, el Govern ha impulsat noves accions 
per a obtenir recursos econòmics que es puguin des-
tinar directament a reforçar el finançament de progra-
mes i serveis de caire social.

Barcelona, 25 de març de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 365/X, 
sobre el rebuig del Projecte de llei de raciona-
lització i sostenibilitat de l’Administració local 
promogut pel Govern de l’Estat
Tram. 290-00320/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 60809 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00320/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 365/X, 
sobre el rebuig del Projecte de llei de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració local promogut pel 
Govern de l’Estat.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 365/X, sobre el re-
buig del Projecte de llei de racionalització i sostenibi-

litat de l’Administració local promogut pel Govern de 
l’Estat (núm. tram. 290-00320/10), us informo que el 
Govern ha iniciat els tràmits per a interposar un recurs 
d’inconstitucionalitat contra diversos preceptes de la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), per 
estimar que vulnera l’autonomia local i les competèn-
cies de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 25 de març de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 399/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
20/2013, sobre la Corporació Sanitària Parc 
Taulí de Sabadell, corresponent als exercicis 
2008-2011
Tram. 290-00352/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 60555 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb nú-
mero de tramitació 290-00352/10, 399/X, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 20/2013, sobre la 
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corres-
ponent als exercicis 2008-2011, el control de compli-
ment de la qual correspon a la Comissió de la Sindica-
tura de Comptes.

Barcelona, 24 de març de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
60555).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils (del 06.05.2014 al 26.05.2014) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 27.05.2014, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Fascicle segon
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Control del compliment de la Resolució 400/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
21/2013, sobre el Consell Català de l’Esport, 
corresponent al 2010
Tram. 290-00353/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 60599 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00353/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 400/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 21/2013, 
sobre el Consell Català de l’Esport, corresponent al 
2010.

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 400/X, per la qual s’aprova l’Informe de fis-
calització 21/2013, sobre el Consell Català de l’Esport, 
corresponent al 2010 (núm. tram. 290-00353/10) us in-
formo, amb el document annex facilitat per la Secre-
taria General de l’Esport, de les actuacions que s’han 
portat a terme.

Barcelona, 24 de març de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En compliment de l’esmentada Resolució, la Secreta-
ria General de l’Esport informa que s’han pres en con-
sideració totes les observacions i recomanacions de la 
Sindicatura de Comptes recollides a l’informe de fis-
calització 21/2013.

Alhora, us fem avinent que la Intervenció Delegada 
del Consell Català de l’Esport està fent un seguiment 
exhaustiu del compliment de les recomanacions.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari general

Control del compliment de la Resolució 402/X, 
sobre l’elaboració dels estudis d’impacte del 
projecte d’instal·lació d’un centre comerci-
al d’establiments especialitzats en la venda 
d’excedents a Viladecans
Tram. 290-00355/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 60798 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. resolució: 290-00355/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 402/X, 
sobre l’elaboració dels estudis d’impacte del projecte 
d’instal·lació d’un centre comercial d’establiments es-
pecialitzats en la venda d’excedents a Viladecans.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 402/X, sobre l’elabo-
ració dels estudis d’impacte del projecte d’instal·lació 
d’un centre comercial d’establiments especialitzats en 
la venda d’excedents a Viladecans (núm. tram. 290-
00355/10), us informo del següent:

El Departament d’Empresa i Ocupació ha encarre-
gat l’elaboració d’un estudi sobre l’impacte de la futu-
ra implantació de l’establiment Viladecans The Style 
Outlets. L’elaboració d’aquest estudi es troba en la seva 
fase final.

Tan bon punt estigui finalitzat aquest estudi, el Depar-
tament d’Empresa i Ocupació en donarà coneixement 
al Parlament, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
als ajuntaments situats en l’àrea d’influència de l’esta-
bliment i a la Confederació de Comerç de Catalunya, 
que aglutina les entitats de comerciants de l’àrea d’in-
fluència de l’establiment.

El detall de tots els documents de planejament i urba-
nització tramitats amb relació als diferents àmbits del 
sector Ca n’Alemany, amb la relació dels estudis in-
closos i els informes favorables corresponents, emesos 
pels diferents organismes competents són:

1) Modificació puntual del Pla General Metropolità 
Àmbits PA-01 i PPU-01 (delimita el PA-02). Aprova-
ció definitiva el 25/06/2012.

El document urbanístic inclou:

• Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada
• Informe Ambiental

– S’han obtingut informes favorables dels organismes 
següents:

• Empresa Metropolitana de Sanejament, SA 22/12/2011
• Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 5/1/2012
• Ajuntament de Gavà 16/1/2011
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• Direcció General de Comerç 17/1/2012
• Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF) 19/1/2012
• Direcció General de Carreteres 3/2/2012
• Direcció General d’Aviació Civil - Ministeri Foment 
15/2/2012
• Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental (OTAA) 
22/2/2012
• Agència Catalana de l’Aigua 23/2/2012
• Autoritat del Transport Metropolità 7/3/2012
• Direcció General de Ferrocarrils - Ministeri Foment 
18/4/2012

2) Projecte d’urbanització Polígon d’Actuació Urba-
nística PA-02. Aprovació definitiva el 22/01/2013.

El document urbanístic inclou:

• Estudi de drenatge alternatiu
• Estudi ambiental

– S’han obtingut informes favorables dels organismes 
següents:

• Autoritat del Transport Metropolità 7/3/2012
• Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 
04/07/2013
• Agència Catalana de l’Aigua 15/07/2013
• Àrea Metropolitana de Barcelona 18/07/2013

3) Modificació puntual del Pla parcial PPU-01. Apro-
vació definitiva el 30/01/2013.

El document urbanístic inclou:

• Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada
• Estudi de Trànsit
• Informe Ambiental
• Estudi d’Obres Bàsiques amb Estudi d’Inundabilitat

– S’han obtingut informes favorables dels organismes 
següents:

• Ajuntament Viladecans - 7/6/2012
• Direcció General de Ferrocarrils - Ministeri Foment 
6/7/2012
• Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
20/7/2012
• Direcció General de Comerç 27/7/2012
• Àrea Metropolitana de Barcelona 1//8/2012
• Autoritat del Transport Metropolità 6/9/2012
• Direcció General Aviació Civil - Ministeri Foment 
10/9/2012
• Agència Catalana de l’Aigua 2/10/2012
• Direcció General de Carreteres 13/11/2012

4) Projecte d’urbanització PPU-01. Aprovació defini-
tiva el 6/05/2013

El document urbanístic inclou:

• Estudi de drenatge alternatiu
• Estudi ambiental

– S’han obtingut informes favorables dels organismes 
següents:

• Agència Catalana de l’Aigua 22/01/2013
• Servei Territorial de Carreteres 28/12/2012
• Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
12/11/2012
• Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 9/11/2012

5) Projecte dels Desviaments de trànsit. Llicència 
16/01/2013

El document urbanístic inclou:

• Estudi afectacions produïda sobre la xarxa viària per 
l’anul·lació de l’enllaç de la C-32 a la sortida de Vila-
decans

6) Projecte executiu del viaducte. Aprovació definitiva 
el 5/02/2013.

El document urbanístic inclou:

• Estudi desviaments provisionals

– S’han obtingut informes favorables dels organismes 
següents:

• Agència Catalana de l’Aigua 7/11/2012
• Servei Territorial de Carreteres 27/12/2012

Així mateix, el Consorci de Comerç, Artesania i Mo-
da està treballant amb els responsables dels ajunta-
ments de Cornellà, Sant Boi, Viladecans i Gavà en el 
marc del «grup Delta» per tal d’impulsar un programa 
de suport al comerç de proximitat dels municipis i es 
manté en contacte amb la Confederació de Comerç de 
Catalunya que aglutina les entitats representatives del 
sector en les poblacions que es troben dins l’àrea d’in-
fluència del futur establiment.

La Direcció General de Turisme, d’acord amb el que 
determina el Pla Estratègic de Turisme 2013-2016, es-
tà tramitant l’encàrrec per a l’elaboració d’un pla que 
permeti desenvolupar un model de turisme responsa-
ble i sostenible en els espais naturals de Catalunya i 
que s’inclouran els espais naturals del Delta de Llo-
bregat.

En aquest sentit ja hem establert contacte amb la Di-
recció de l’espai natural, per poder avançar de manera 
conjunta.

Els principis que inspiren aquest treball són els de des-
envolupament d’un model que permeti la creació de 
productes i experiències turístiques en les zones d’es-
pecial protecció, en un marc que permeti fer compati-
ble la protecció dels espais i una explotació que permeti 
un impacte econòmic positiu en l’activitat turística a la 
zona.

Incidint en aquest mateix sentit, la Direcció Gene-
ral de Turisme, conscient de la importància de la col-
laboració i de posar en marxa, el més aviat possible, 
un marc d’entesa amb el sector públic i privat, amb 
alcaldes i representants dels sector turístic, i donar su-
port i acompanyar a les iniciatives del territori, ha par-
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ticipat en la presentació del Pla d’Actuacions del Con-
sorci de Turisme del Baix Llobregat.

Es tracta d’alinear els objectius, impulsar una bona 
gestió, compartir la capacitat de creixement i les opor-
tunitats del territori, i de beneficiar amb la política tu-
rística la generació de noves oportunitats.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, va impulsar el 2013 el Decret 
24/2013 de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda 
de proximitat de productes agroalimentaris de venda de 
proximitat per tal que els productors poguessin aco-
llir-se a un sistema de producció de productes de proxi-
mitat regulat. En aquest sentit, al Baix Llobregat, hi ha 
inscrits al sistema de venda de proximitat 46 produc-
tors, el què suposa un 3,5% de Catalunya.

Barcelona, 24 de març de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 403/X, 
sobre les activitats industrials extractives al 
Montsec
Tram. 290-00356/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 60799 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. resolució: 290-00356/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 403/X, 
sobre les activitats industrials extractives al Montsec.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 403/X, sobre les ac-
tivitats industrials extractives al Montsec (núm. tram. 
290-00356/10), us informo del següent:

L’article 122 de la vigent llei de mines estableix que 
qualsevol prohibició continguda en els instruments 
d’ordenació sobre activitats incloses en la Llei de Mi-
nes haurà de ser motivada i no podrà ser de caràcter 
genèric.

A més, els béns i valors que es volen preservar estan 
contemplats i protegits per la legislació mediambiental 
vigent, com la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de pre-
venció i control ambiental de les activitats que, en el 
seu article 7, estableix l’obligatorietat d’incloure en la 
resolució emesa per l’òrgan substantiu competent per 
raó de la matèria, la declaració d’impacte ambiental 
o l’informe ambiental, amb els valors límit d’emissió 
associats, els controls i altres requeriments ambien-

tals. Aquesta declaració i informe, requereixen a la ve-
gada els informes dels diferents sectors afectats, com 
l’Agencia Catalana de l’Aigua i els Ajuntaments.

Existeix la mateixa obligació de vincular qualsevol au-
torització d’activitats extractives a l’informe preceptiu 
de l’administració ambiental, que es recull en l’article 
Article 5 del Decret 343/1983 que estableix que, una 
vegada s’hagi comprovat que la documentació presen-
tada compleix els requisits reglamentaris, consultats 
els altres Departaments, i, si escau, el Servei Geolò-
gic de Catalunya, els Ajuntaments afectats i escoltades 
les parts interessades, l’administració ambiental Ter-
ritorial trametrà al Servei Territorial d’Indústria, en 
el termini de dos mesos, a comptar des de la data de 
recepció de la documentació, un informe de caràcter 
vinculant sobre la idoneïtat de les mesures de restaura-
ció i de protecció del medi ambient proposades.

Remarcar, també, que els recursos geològics són per 
llei béns de domini públic destinats a proveir la socie-
tat dels minerals, roques, energies i espais que li si-
guin necessaris, i que com qualsevol activitat antròpi-
ca produeix una afecció a l’entorn, és adient comparar 
de la forma més exhaustiva i objectiva possible els va-
lors que s’obtenen del recurs aprofitable i els valors 
que són afectats per l’activitat, així com també la valo-
ració de les possibles mesures per eliminar o controlar 
els efectes de l’activitat, i amb totes les dades disponi-
bles, aplicar la legislació vigent i triar la millor opció 
per la societat.

Durant la tramitació de l’expedient de concessió d’ex-
plotació número 10297 «Molí Nou», s’ha realitzat la 
informació publica reglamentària. En la ponència am-
biental del dia 4 de març es va presentar la Declara-
ció d’Impacte Ambiental i es va informar desfavora-
blement.

Barcelona, 24 de març de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Control del compliment de la Resolució 404/X, 
sobre el projecte de centre comercial Vilade-
cans The Style Outlets
Tram. 290-00357/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 60800 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. resolució: 290-00357/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 404/X, 
sobre el projecte de centre comercial Viladecans The 
Style Outlets.

Comissió Competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 404/X, sobre el pro-
jecte de centre comercial Viladecans The Style Outlets 
(núm. tram. 290-00357/10), us informo del següent:

El Departament d’Empresa i Ocupació ha encarre-
gat l’elaboració d’un estudi sobre l’impacte de la futu-
ra implantació de l’establiment Viladecans The Style 
Outlets. L’elaboració d’aquest estudi es troba en la seva 
fase final.

Tan bon punt estigui finalitzat aquest estudi, el Depar-
tament d’Empresa i Ocupació en donarà coneixement 
al Parlament, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
als ajuntaments situats en l’àrea d’influència de l’esta-
bliment i a la Confederació de Comerç de Catalunya, 
que aglutina les entitats de comerciants de l’àrea d’in-
fluència de l’establiment.

Al mateix temps, el Consorci de Comerç, Artesania i 
Moda està treballant amb els responsables dels ajunta-
ments de Cornellà, Sant Boi, Viladecans i Gavà en el 
marc del «grup Delta» per tal d’impulsar un programa 
de suport al comerç de proximitat dels municipis i, a 
més, es manté en contacte amb la Confederació de Co-
merç de Catalunya, que aglutina les entitats represen-
tatives del sector en les poblacions que es troben dins 
l’àrea d’influència del futur establiment.

El sòl privat total que resulta de l’execució del projecte 
de Ca n’Alemany, és de 222.594,78 m2, dels quals la 
superfície de sòl que ocuparà l’Outlet és de 65.720 m2, 
el què representa un 29,5% de la superfície total de sòl 
privat del sector.

A banda de la parcel·la comercial, l’Incasòl ha signat 
un contracte privat de compravenda i opció de com-
pra de cosa futura d’una parcel·la del polígon PA-01, 
una parcel·la del polígon PA-02, i dues parcel·les del 
sector PPU-01, amb una superfície total de 81.374,01 
m2, amb l’empresa tèxtil catalana Desigual, per a la 
creació d’un nou centre logístic que donarà servei i su-

port a les necessitats de creixement de la companyia 
multinacional.

La resta de sòl disponible, es pot destinar a d’altres 
usos industrials, exceptuant 13.060,88 m2 de les 
parcel·les 22pt del sector PPU-01, que està previst que 
es destinin a usos terciaris.

Per tant, resten un total de 52.771,85 m2 que es pot 
destinar a l’ús industrial disponible per a altres em-
preses. Aquest sòl representa el 23,71% del total de sòl 
d’aprofitament privat del sector.

A l’Incasòl li resten per a la venda un total de 10.192,11 
m2 en 3 parcel·les de la zona industrial i 8.255 m2 en 3 
parcel·les de la zona terciària del parc tecnològic.

L’Incasòl adjudicarà les parcel·les a empreses que des-
tinin els terrenys disponibles a projectes industrials, 
prioritzant la recerca, desenvolupament i innovació en 
el sector industrial, en funció de les demandes que ob-
tingui.

Per altra banda, el 30 de juliol de 2013 el Govern va 
aprovar la memòria preliminar de l’avantprojecte de 
llei reguladora de l’activitat de comerç, serveis i fires 
que ha de blindar el model comercial català. El Depar-
tament d’Empresa i Ocupació està treballant en l’es-
borrany de l’avantprojecte de la Llei de Comerç, Ser-
veis i Fires, i, està prevista la seva tramitació, durant el 
primer semestre d’enguany.

Barcelona, 24 de març de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 405/X, 
sobre el compliment de la Moció 22/X, sobre 
l’atur i les mesures per a fomentar l’ocupació, 
i la modificació de la Llei 17/2002, d’ordenació 
del sistema d’ocupació i de creació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya

Tram. 290-00358/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 60801 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. resolució: 290-00358/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 405/X, 
sobre el compliment de la Moció 22/X, sobre l’atur i 
les mesures per a fomentar l’ocupació, i la modificació 
de la Llei 17/2002, d’ordenació del sistema d’ocupació 
i de creació del Servei d’Ocupació de Catalunya.
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D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 405/X, sobre el com-
pliment de la Moció 22/X, sobre l’atur i les mesures 
per a fomentar l’ocupació, i la modificació de la Llei 
17/2002, d’ordenació del sistema d’ocupació i de cre-
ació del Servei d’Ocupació de Catalunya (núm. tram. 
290-00358/10), us informo del següent:

Quant a l’apartat a) que insta el Govern a complir la 
Moció 22/X del Parlament de Catalunya, sobre l’atur 
i les mesures per a fomentar l’ocupació, aprovada pel 
Ple del Parlament el 23 de maig de 2013.

El compliment de la moció 22/X es va presentar al 
Parlament de Catalunya el 5 de novembre de 2013, 
amb el número de registre d’entrada 44883.

No obstant això, es pot actualitzar amb la següent in-
formació:

– El Departament d’Empresa i Ocupació, a través del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), ha destinat 
l’any 2013 un total de 175.825.828,77 euros a les po-
lítiques actives d’ocupació: 28.790.920,86 euros provi-
nents del Fons Social Europeu (FSE), 144.583.649,52 
euros de la Conferència Sectorial i 2.451.258,39 d’al-
tres fons. A més, s’han destinat 44.285.482,00 euros 
a polítiques d’ocupació per a persones amb especials 
dificultats d’inserció sociolaboral.

– En el programa Treball i Formació per a benefi-
ciaris de la renda mínima d’inserció es van atorgar 
4.670.419,92 euros a entitats locals (ajuntaments) i se’n 
van poder beneficiar 553 persones, tot i que l’atorga-
ment havia estat per a 591 persones, ja que algunes de 
les entitats locals va renunciar a alguns dels contractes 
de treball d’aquest programa.

– A principis de l’any 2014, la Comissió de Seguiment 
del Consell de Direcció del SOC ha finalitzat els tre-
balls d’elaboració del text de l’avantprojecte de la Llei 
d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Pel que fa a l’apartat b) que insta a el Govern a impulsar 
la modificació de la Llei 17/2002, del 5 de juliol, d’or-
denació del sistema d’ocupació i de creació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, amb vocació de consens i 
adequar-la a les realitats socioeconòmiques territori-
als. En concret, dotar la Llei d’una major proximitat 
a les persones, al teixit productiu i econòmic, a les ad-
ministracions locals i al conjunt d’agents que actuen al 
territori en polítiques actives d’ocupació, i impulsar les 
estratègies territorials que reconeguin el paper dina-
mitzador de les administracions locals en l’articulació 
de models mixtos de treball i col·laboració.

El 17 de setembre de 2013 es va aprovar per Acord de 
Govern la memòria preliminar de l’Avantprojecte de 
Llei d’Ocupació de Catalunya i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya.

A principis de l’any 2014, la Comissió de Seguiment 
del Consell de Direcció del SOC ha finalitzat els tre-

balls d’elaboració del text de l’avantprojecte de la Llei 
d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya. Un 
cop s’hagi aprovat el text en el Consell de Direcció del 
SOC, començarà el procediment administratiu per a la 
seva tramitació al Parlament de Catalunya.

Barcelona, 24 de marc de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 407/X, 
sobre la dotació pressupostària de l’Estat per 
a polítiques actives d’ocupació i el reconeixe-
ment de les entitats locals com a agents de 
dinamització social i laboral
Tram. 290-00360/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 60802 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. resolució: 290-00360/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 407/X, 
sobre la dotació pressupostària de l’Estat per a políti-
ques actives d’ocupació i el reconeixement de les en-
titats locals com a agents de dinamització social i la-
boral.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 407/X, sobre la 
dotació pressupostària de l’Estat per a polítiques acti-
ves d’ocupació i el reconeixement de les entitats locals 
com a agents de dinamització social i laboral (núm. 
tram. 290-00360/10), us informo del següent:

Quant a l’apartat a) que insta el Govern a exigir al Go-
vern de l’Estat que incrementi la dotació pressupostà-
ria prevista per a polítiques actives d’ocupació perquè 
sigui, com a mínim, equivalent a la del 2011.

El Govern de la Generalitat ha exigit en diferents àm-
bits i molt concretament en les reunions de la Confe-
rència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals i la de 
directors generals dels Serveis Públics d’Ocupació 
a nivell de l’estat espanyol, l’increment de la dotació 
pressupostària fins a arribar al pressupost equivalent 
al del 2011, i així ho continuarà fent.

Pel que fa a l’apartat b) que insta a reconèixer i tenir en 
compte en el Projecte de llei de modificació de la Llei 
17/2002, del 5 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i de creació del Servei d’Ocupació de Catalunya 
que el Govern ha de presentar al Parlament el liderat-
ge de les entitats locals com a agents de dinamització 
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social en el territori i llur paper fonamental en la xarxa 
d’ocupació de Catalunya.

A principis de l’any 2014, la Comissió de Seguiment 
del Consell de Direcció del SOC ha finalitzat els tre-
balls d’elaboració del text de l’avantprojecte de la Llei 
d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya. 
En aquest text es reconeixen les entitats locals com a 
agents de dinamització social als territoris, així com 
el seu el seu paper dins del sistema d’ocupació de Ca-
talunya.

Barcelona, 24 de març de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 408/X, 
sobre la constitució d’un nou grup de treball 
sobre la gestió del sistema d’autopistes i dels 
peatges com a elements reguladors de la mo-
bilitat
Tram. 290-00361/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 61231 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment al punt a de la Resolució 408/X, 
sobre la constitució d’un nou grup de treball sobre la 
gestió del sistema d’autopistes i dels peatges com a ele-
ments reguladors de la mobilitat (tram. 290-00361/10), 
us remeto al compliment del punt b d’aquesta mateixa 
resolució, el qual es va entrar al registre del Parlament 
el passat 24 de gener.

Barcelona, 27 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 409/X, 
sobre la declaració d’impacte ambiental de 
l’estudi informatiu del projecte de rodalia de 
la línia 3 i sobre l’estació de Santa Perpètua 
de Mogoda
Tram. 290-00362/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 61232 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00362/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 409/X, 
sobre la declaració d’impacte ambiental de l’estudi in-
formatiu del projecte de rodalia de la línia 3 i sobre 
l’estació de Santa Perpètua de Mogoda.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 409/X, sobre la 
declaració d’impacte ambiental de l’estudi informa-
tiu del projecte de rodalia de la línia 3 i sobre l’esta-
ció de Santa Perpètua de Mogoda (núm. tram. 290-
00362/10), us informo del següent:

Aquest Departament ha instat el Ministeri de Foment, 
a les diferents reunions que ha mantingut amb rela-
ció a les actuacions previstes a la Xarxa Ferroviària 
d’Interès General, a dur a terme les obres pendents per 
completar l’execució de l’estació de Santa Perpètua de 
la Mogoda, minimitzant el seu impacte territorial en 
col·laboració amb els ens locals. Així mateix, l’ha ins-
tat a finalitzar la tramitació ambiental i l’aprovació de 
l’estudi informatiu de duplicació del corredor Montca-
da-Vic, així com a la redacció dels projectes construc-
tius i la posterior execució de les obres, prioritzant les 
actuacions que permetin una millora de la capacitat de 
la línia a curt termini.

Barcelona, 27 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 412/X, 
sobre el millorament de la carretera TV-3141 
entre Reus i Cambrils
Tram. 290-00365/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 61233 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00365/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 412/X, 
sobre el millorament de la carretera TV-3141 entre 
Reus i Cambrils.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 412/X, sobre el mi-
llorament de la carretera TV-3141 entre Reus i Cam-
brils (núm. tram. 290-00365/10), us informo del se-
güent:

El Govern, mitjançant aquest Departament, ha impul-
sat la millora de la seguretat viària de la carretera TV-
3141, de Reus a Cambrils, amb la redacció del projec-
te constructiu del Condicionament i reordenació dels 
accessos a la carretera TV-3141 del pk 0 al 7. Fase 1: 
Reordenació d’accessos. Tram: Cambrils - Reus. Dins 
d’aquest projecte s’inclourà la construcció de rotondes 
i la supressió de girs a l’esquerra existents, per tal de 
millorar la seguretat viària de la carretera.

Barcelona, 27 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 413/X, 
sobre el millorament de la seguretat de la car-
retera TV-3141
Tram. 290-00366/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 61234 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00366/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 413/X, 
sobre el millorament de la seguretat de la carretera 
TV-3141.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 413/X, sobre el 
millorament de la seguretat de la carretera TV-3141 
(núm. tram. 290-00366/10), us informo del següent:

El Govern, mitjançant aquest Departament, ha inici-
at la redacció del projecte constructiu del Condicio-
nament i reordenació dels accessos a la carretera TV-
3141 del pk 0 al 7. Fase 1: Reordenació d’accessos. 
Tram: Cambrils - Reus. Dins d’aquest projecte s’in-
clourà la construcció de rotondes i la supressió de girs 
a esquerra existents, per tal de millorar la seguretat vi-
ària de la carretera. A partir de l’esmentat projecte es 
podran adoptar, amb la màxima urgència, les mesures 
adequades de millora de la seguretat de la carretera 
TV-3141.

Barcelona, 27 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
418/X, sobre el subministrament d’aigua a 
Torroja del Priorat, Porrera, Gratallops i Po-
boleda
Tram. 290-00371/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 61237 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa de la Comissió Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00371/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 418/X, 
sobre el subministrament d’aigua a Torroja del Priorat, 
Porrera, Gratallops i Poboleda.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 418/X, sobre el sub-
ministrament d’aigua a Torroja del Priorat, Porrera, 
Gratallops i Poboleda (núm. tram. 290-00371/10), us 
informo del següent:

L’obra per millorar el sistema d’abastament de la Man-
comunitat, s’ha realitzat a través d’un conveni subs-
crit per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i pels in-
tegrants de la Mancomunitat Topografo a mitjans de 
2001, si bé s’ha anat utilitzant des de la seva finalit-
zació. Tanmateix no ha estat acceptada per la Manco-
munitat, i per això existeix actualment un deute de la 
Mancomunitat amb l’ACA. La Mancomunitat addueix 
problemes de vulnerabilitat de la instal·lació i també 
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una mala qualitat de l’aigua per les elevades concen-
tracions de ferro i manganès.

Per abordar els problemes de la qualitat de l’aigua 
de la Mancomunitat Topograpo, l’ACA ha dut a ter-
me analítiques en diversos punts de l’embassament de 
Siurana, amb l’objectiu de determinar si un canvi en el 
punt de la captació podria millorar la qualitat de l’ai-
gua, reduint així les concentracions de ferro i manga-
nès. En aquest sentit, s’ha contemplat que la construc-
ció d’una captació flotant, que captés l’aigua a la part 
alta de l’embassament, podria contribuir a la millora 
de la qualitat.

Durant el mes de febrer d’enguany, el Consell Co-
marcal del Priorat ha aprovat aquesta proposta i l’ha 
presentat al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya  
(PUOSC), amb un pressupost de 205.480,64 euros.

El deute de la mancomunitat Topografo amb l’ACA és 
de 177.298,57 euros.

Barcelona, 27 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
437/X, sobre el Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística
Tram. 290-00390/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 60779 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00390/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 437/X, 
sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 437/X, sobre el Con-
sorci per a la Normalització Lingüística (núm. tram. 
290-00390/10), us informo del següent:

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2014, amb les aportacions de totes les administraci-
ons municipals consorciades integrades en el Consorci 
per a la Normalització Lingüística (CPNL), garantei-
xen el finançament per a aquest exercici i, en conse-
qüència, el manteniment i estabilitat dels seus recur-
sos humans. Les aportacions s’efectuen d’acord amb 
les obligacions previstes en els Estatuts del CPNL (art. 
22) i en el seu Reglament de règim interior (articles 
15, 16 i 17).

El Govern, conjuntament amb els diferents actors que 
integren el Consorci, continua treballant en l’optimit-
zació del sistema d’organització del CPNL per a la 
prestació adequada de serveis i d’acord amb els ob-
jectius establerts, amb diàleg constant amb les entitats 
municipalistes que són en el Consell d’Administració 
del CPNL, així com amb el comitè d’empresa i les di-
reccions dels 22 centres de normalització lingüística.

Barcelona, 25 de març de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 454/X, 
sobre el millorament del servei de rodalia en-
tre Barcelona i Manresa
Tram. 290-00406/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 61235 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00406/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 454/X, 
sobre el millorament del servei de rodalia entre Barce-
lona i Manresa.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment al punt a de la Resolució 454/X, so-
bre el millorament del servei de rodalia entre Barcelo-
na i Manresa (núm. tram. 290-00406/10), us informo 
del següent:

El 17 de gener de 2014 es van incorporar tres trens se-
midirectes per sentit entre Manresa i Barcelona que 
han millorat el servei i han reduït el temps de trajec-
te entre Manresa i l’estació de Sagrera a Barcelona a 
menys d’una hora. Cal tenir en compte que l’estació de 
La Sagrera es troba connectada amb els serveis de me-
tro de l’L1,L5 i L9, amb altres serveis de Rodalies de 
Catalunya i amb el bus urbà de TMB.

Barcelona, 27 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 482/X, 
sobre les obres d’adaptació de l’estació Ram-
bla Just Oliveras de la línia 1 del metro
Tram. 290-00430/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 61236 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00430/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 482/X, 
sobre les obres d’adaptació de l’estació Rambla Just 
Oliveras de la línia 1 del metro.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 482/X, sobre les 
obres d’adaptació de l’estació Rambla Just Oliveras de 
la línia 1 del metro (núm. tram. 290-00430/10), us in-
formo del següent:

Aquest Departament va redactar i aprovar el projecte 
constructiu d’adaptació a persones amb mobilitat re-
duïda de l’estació de metro de Rambla Just Oliveras de 
l’L1 del Metro durant el passat estiu. El mes de setem-
bre es va dur a terme la licitació de les obres corres-
ponents per part de l’empresa pública Infraestructures.
cat, i van ser adjudicades el mes de novembre. El con-
tracte de les obres es va signar i les obres van comen-
çar el passat mes de febrer. Aquestes obres tenen un 
termini d’execució previst de quinze mesos.

Barcelona, 27 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 87/X, so-
bre la situació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
Tram. 390-00087/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actu-
ació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 01.04.2014

Control del compliment de la Moció 88/X, de 
condemna de les expressions que deformen 
la realitat de la convivència a Catalunya
Tram. 390-00088/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actu-
ació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 01.04.2014

Control del compliment de la Moció 89/X, 
sobre l’increment de les tarifes del transport 
metropolità i el finançament del transport 
públic
Tram. 390-00089/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 01.04.2014

Control del compliment de la Moció 90/X, 
sobre l’energia
Tram. 390-00090/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 01.04.2014

Control del compliment de la Moció 91/X, 
sobre la política energètica
Tram. 390-00091/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 01.04.2014

http://www.infraestructures.cat/
http://www.infraestructures.cat/
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Control del compliment de la Moció 92/X, 
sobre les polítiques de suport a la família
Tram. 390-00092/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 01.04.2014

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre el pagament i la liquidació del deute amb 
les entitats del tercer sector social
Tram. 354-00181/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 19, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 392.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre l’impagament al sector farmacèutic, la 
destinació dels recursos del Fons de liquidi-
tat autonòmic i el mecanisme de pagament 
de proveïdors
Tram. 354-00207/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 19, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 392.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre el projecte del Govern respecte a l’Agèn-
cia Tributària
Tram. 354-00227/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 19, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 392.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller 
de Territori i Sostenibilitat sobre la sol·licitud 
d’Agbar d’execució de la resolució que anul·la 
la concessió de la gestió d’Aigües Ter Llobre-
gat a Acciona
Tram. 354-00247/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 20, tinguda el 02.04.2014, DSPC-C 
389.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre la sol·licitud d’Agbar d’execució de la re-
solució que anul·la la concessió de la gestió 
d’Aigües Ter Llobregat a Acciona
Tram. 354-00248/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 19, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 392.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europeu relativa al cèntim sanitari
Tram. 354-00260/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 392.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre el procés d’im-
plantació de la T-Mobilitat
Tram. 354-00269/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 20 de la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat, tinguda el 02.04.2014, DSPC-C 
389.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural sobre el sector forestal i el 
projecte de clúster de la fusta i la biomassa
Tram. 354-00273/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Alícia Romero Llano, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 59818).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 27.03.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el sector fores-
tal i el projecte de clúster de la fusta i la bio-
massa
Tram. 354-00274/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Alícia Romero Llano, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 59819).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 27.03.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre les causes de l’incendi en un habitatge 
del Vendrell (Baix Penedès) el 26 de març de 
2014
Tram. 354-00277/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Pere Calbó i Roca, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 61026).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
28.03.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana d’Execu-
tius, Directius i Empresaris davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè presenti el 
projecte «Fem país»
Tram. 356-00508/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
22, tinguda el 02.04.2014, DSPC-C 390.
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Sol·licitud de compareixença de Jordi Boi-
xareu Cortina, director del Programa per a 
l’aplicació i el desenvolupament dels tributs 
de Catalunya, davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost perquè expliqui 
el desenvolupament de l’Agència Tributària 
de Catalunya
Tram. 356-00621/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 19, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 392.

Sol·licitud de compareixença de Juan Igle-
sias Capellas, director del Programa per a 
la definició i l’assessorament de la imple-
mentació d’un nou model d’administració 
tributària de Catalunya, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
expliqui el desenvolupament de l’Agència 
Tributària de Catalunya
Tram. 356-00622/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 19, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 392.

Sol·licitud de compareixença de Javier de 
Pedro, president de la Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre, davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat perquè informi sobre el 
Pla hidrològic de la conca de l’Ebre
Tram. 356-00641/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 20, tinguda el 02.04.2014, DSPC-C 389.

Sol·licitud de compareixença de Pedro Arro-
jo, fundador de la Fundació Nova Cultura de 
l’Aigua, davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre el Pla hidro-
lògic de la conca de l’Ebre
Tram. 356-00642/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 20, tinguda el 02.04.2014, DSPC-C 389.

Sol·licitud de compareixença de Narcís Prat, 
catedràtic d’ecologia de la Universitat de 
Barcelona, davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre el Pla hi-
drològic de la conca de l’Ebre
Tram. 356-00643/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 20, tinguda el 02.04.2014, DSPC-C 389.

Sol·licitud de compareixença de Manolo To-
màs, dirigent de la Plataforma en Defensa 
de l’Ebre, davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre el Pla hi-
drològic de la conca de l’Ebre
Tram. 356-00644/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 20, tinguda el 02.04.2014, DSPC-C 389.
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Sol·licitud de compareixença d’Ismael Blan-
co Fillola, investigador Ramón y Cajal de 
l’Institut de Govern i Polítiques Públiques i 
professor del Departament de Ciència Polí-
tica i Dret Públic de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, perquè expliqui les conclusi-
ons del projecte «Barris desafavorits davant 
la crisi: segregació urbana, innovació social 
i capacitat cívica»
Tram. 356-00655/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 59686).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 27.03.2014.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè presenti 
la Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalu-
nya corresponent al 2013
Tram. 356-00657/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
31, tinguda el 02.04.2014, DSPC-C 388.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Bonal 
i Antoni Verger, autors de l’estudi «L’Agen-
da de la política educativa a Catalunya: 
una anàlisi de les opcions de govern (2011-
2013)», davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats perquè presentin aquest estudi
Tram. 356-00658/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 59782).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 27.03.2014.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral del Centre Tecnològic Forestal de Ca-
talunya davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè informi sobre el sector forestal 
i el projecte de clúster de la fusta i la bio-
massa
Tram. 356-00660/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Alícia Romero Llano, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 59820).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 27.03.2014.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Medi Natural i Biodiversitat davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
informi sobre el sector forestal i el projecte 
de clúster de la fusta i la biomassa
Tram. 356-00661/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Alícia Romero Llano, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 59821).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 27.03.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
exposi la seva posició sobre la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbia-
nes, bisexuals i transsexuals i per l’eradica-
ció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la trans-
fòbia
Tram. 356-00662/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 14, tinguda el 02.04.2014, DSPC-C 391.
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Sol·licitud de compareixença de la directora 
general de Política Lingüística davant la Co-
missió de Cultura i Llengua perquè informi 
sobre la situació del Consorci per a la Nor-
malització Lingüística
Tram. 356-00664/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
60812).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 01.04.2014.

Sol·licitud de compareixença de Diosdado 
Toledano, representant de la Coordinadora 
de Marxes d’Aturats, davant la Comissió de 
Polítiques de Lluita contra la Desocupació 
perquè informi sobre les seves propostes en 
l’àmbit de l’ocupació
Tram. 356-00666/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Meritxell Borràs i Solé, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Oriol Amorós i March, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parla-
mentari Socialista, Rafael Luna Vivas, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Joan Mena 
Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Inés Arri-
madas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt (reg. 61003).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Lluita contra la Desocupació, 27.03.2014.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Prevenció, Extinció d’Incendis i Sal-
vaments davant la Comissió d’Interior per-
què informi sobre les causes de l’incendi en 
un habitatge del Vendrell (Baix Penedès) el 
26 de març de 2014
Tram. 356-00667/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 61027).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
28.03.2014.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè in-
formi sobre el procés d’implantació de la T-
Mobilitat
Tram. 356-00670/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 61857).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 02.04.2014.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació de la 
Diputació de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00334/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 01.04.2014, 
DSPC-C 385.

Compareixença d’una representació de la 
Diputació de Girona amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00335/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 01.04.2014, 
DSPC-C 385.
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Compareixença d’una representació de la 
Diputació de Lleida amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00336/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 01.04.2014, 
DSPC-C 385.

Compareixença d’una representació de la 
Diputació de Tarragona amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00337/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 01.04.2014, 
DSPC-C 385.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Pares d’Alum-
nes de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00345/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 01.04.2014, 
DSPC-C 385.

Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00348/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 01.04.2014, 
DSPC-C 385.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 353-00349/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 01.04.2014, 
DSPC-C 385.

Compareixença de Maria Assumpció Vilà 
i Planas, síndica de greuges de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 353-00350/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 01.04.2014, 
DSPC-C 385.

Compareixença d’una representació del Fò-
rum de Síndics i Defensors Locals amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 353-00351/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 01.04.2014, 
DSPC-C 385.

Compareixença de Teresa Crespo, presiden-
ta de les Entitats Catalanes d’Acció Social i 
del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 353-00352/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 01.04.2014, 
DSPC-C 385.
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Compareixença de Joaquim Brugué Torru-
ella, director de l’Institut de Govern i Políti-
ques Públiques, amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00353/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 388.

Compareixença de Rafael Jiménez Asensio, 
professor de dret constitucional de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00354/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 31 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 02.04.2014, DSPC-C 388.

Compareixença de Josep Maria Aguirre i 
Font, professor associat de dret administra-
tiu de la Universitat de Girona, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 353-00355/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 388.

Compareixença de Robert Casadevall i 
Camps, professor del Departament de Ge-
ografia de la Universitat Rovira i Virgili, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 353-00356/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 388.

Compareixença d’Alfredo Galán, director del 
Departament de Dret Administratiu i Dret 
Processal de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 353-00357/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 388.

Compareixença de Joan Antoni Font Mon-
clús, professor de dret administratiu de la 
Universitat Rovira i Virgili, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 353-00358/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 388.

Compareixença de Francesc Castellana Ara-
gay, expert en temes d’ocupació, amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 353-00359/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 01.04.2014, 
DSPC-C 385.

Compareixença de Marta Franch, professo-
ra titular de dret administratiu de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 353-00360/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 01.04.2014, 
DSPC-C 385.
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Compareixença de Joan Manuel Trayter, ca-
tedràtic de dret administratiu de la Universi-
tat de Girona, amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00361/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 388.

Compareixença de Conxita Sánchez Medi-
na, presidenta del Centre d’Estudis Comar-
cals del Baix Llobregat, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00362/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 01.04.2014, 
DSPC-C 385.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Organismes de Control de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu-
retat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 353-00364/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 390.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Gremis d’Instal·ladors de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei que regula 
el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 353-00366/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 390.

Compareixença d’una representació del 
Gremi de Recarregadors i Mantenidors 
d’Extintors i Sistemes contra Incendis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu-
retat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 353-00367/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 390.

Compareixença d’una representació del 
Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei que regula 
el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 353-00368/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 390.

Compareixença d’una representació de 
l’Agrupació de Fabricants de Ciment amb re-
lació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els produc-
tes
Tram. 353-00369/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 390.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Associacions Terri-
torials d’Empresaris Instal·ladors d’Electri-
citat, Lampisteria, Climatització i Afins de 
Catalunya (Ferca) amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 353-00371/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 390.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Empresarial Catalana del Sector 
Químic amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu-
retat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 353-00372/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 390.

Compareixença d’una representació de l’Au-
toritat Catalana de la Competència amb re-
lació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els produc-
tes
Tram. 353-00383/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 390.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Empresarial Química de Tarragona 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 353-00386/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 390.

Compareixença de Joan M. Miró, president 
de l’Agrupació Esportiva Ibèrica LGTB, da-
vant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a exposar la seva visió sobre la Proposi-
ció de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’era-
dicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia
Tram. 357-00478/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Igual-
tat de les Persones, tinguda el 02.04.2014, DSPC-C 391.

Compareixença d’Albert Barberà, ex-secre-
tari general de la Coordinadora de Lesbia-
nes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Ca-
talunya, davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a exposar la seva visió sobre 
la Proposició de llei de drets de les perso-
nes gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals 
i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò-
bia i la transfòbia
Tram. 357-00479/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Igual-
tat de les Persones, tinguda el 02.04.2014, DSPC-C 391.
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Compareixença de Marc Corral, ex-secre-
tari general de la Coordinadora de Lesbia-
nes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Ca-
talunya, davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a exposar la seva visió sobre 
la Proposició de llei de drets de les perso-
nes gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals 
i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò-
bia i la transfòbia
Tram. 357-00480/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 391.

Compareixença de Josep Escartín, síndic de 
greuges de Sabadell (Vallès Occidental), da-
vant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a exposar la seva visió sobre la Proposi-
ció de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’era-
dicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia
Tram. 357-00481/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Igual-
tat de les Persones, tinguda el 02.04.2014, DSPC-C 391.

Compareixença de Daniel Gabarró, vicepre-
sident primer de la Fundació Enllaç, davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
exposar la seva visió sobre la Proposició de 
llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 357-00482/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 391.

Compareixença de Jordi Samsó, responsa-
ble del Programa per al col·lectiu LGTB, da-
vant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a exposar la seva visió sobre la Proposi-
ció de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’era-
dicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia
Tram. 357-00483/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Igual-
tat de les Persones, tinguda el 02.04.2014, DSPC-C 391.

Compareixença de Santos Fèlix, expresi-
dent del Casal Lambda, davant la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones per a exposar 
la seva visió sobre la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bise-
xuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 357-00484/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Igual-
tat de les Persones, tinguda el 02.04.2014, DSPC-C 391.

Compareixença de Josep Anton Rius, ad-
vocat especialista en qüestions que afec-
ten els gais, les lesbianes, els bisexuals i els 
transsexuals, davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones per a exposar la seva visió 
sobre la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 357-00485/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 391.
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Compareixença de Sílvia Morell Capell, psi-
còloga especialista en qüestions que afec-
ten els gais, les lesbianes, els bisexuals i els 
transsexuals, davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones per a exposar la seva visió 
sobre la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 357-00486/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Igual-
tat de les Persones, tinguda el 02.04.2014, DSPC-C 391.

Compareixença del director de l’Agència de 
Residus de Catalunya davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat per a presentar el 
Pla general de gestió de residus i recursos 
2013-2020 i el Pla territorial sectorial d’infra-
estructures de gestió de residus municipals 
de Catalunya 2013-2020
Tram. 357-00507/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 389.

Compareixença de Pere Navarro i Olivella 
davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat 
Viària perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00558/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
d’Estudi de la Seguretat Viària, tinguda el 01.04.2014, 
DSPC-C 386.

Compareixença de Xavier Ruestes, gerent 
de programes de la Fundació RACC, davant 
la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària 
perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00604/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
d’Estudi de la Seguretat Viària, tinguda el 01.04.2014, 
DSPC-C 386.

Compareixença de Sergi Román Cordón, 
responsable a Catalunya de la Plataforma 
Motera para la Seguridad Vial, davant la Co-
missió d’Estudi de la Seguretat Viària per-
què hi faci aportacions
Tram. 357-00605/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
d’Estudi de la Seguretat Viària, tinguda el 01.04.2014, 
DSPC-C 386.

Compareixença de Joaquim Vilaplana Bo-
loix, vicepresident de la Federació Catalana 
de Ciclisme, davant la Comissió d’Estudi de 
la Seguretat Viària perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00606/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
d’Estudi de la Seguretat Viària, tinguda el 01.04.2014, 
DSPC-C 386.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana d’Executius, Directius i 
Empresaris davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a presentar el projecte «Fem 
país»
Tram. 357-00607/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
22, tinguda el 02.04.2014, DSPC-C 390.
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Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 390.

Compareixença de Javier de Pedro, pre-
sident de la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre, davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat per a informar sobre el Pla hidrolò-
gic de la conca de l’Ebre
Tram. 357-00608/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 20, tinguda el 02.04.2014, DSPC-C 389.

Compareixença de Pedro Arrojo, fundador 
de la Fundació Nova Cultura de l’Aigua, da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
per a informar sobre el Pla hidrològic de la 
conca de l’Ebre
Tram. 357-00609/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 20, tinguda el 02.04.2014, DSPC-C 389.

Compareixença de Narcís Prat, catedràtic 
d’ecologia de la Universitat de Barcelona, 
davant la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat per a informar sobre el Pla hidrològic de 
la conca de l’Ebre
Tram. 357-00610/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 20, tinguda el 02.04.2014, DSPC-C 389.

Compareixença de Manolo Tomàs, dirigent 
de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
per a informar sobre el Pla hidrològic de la 
conca de l’Ebre
Tram. 357-00611/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 20, tinguda el 02.04.2014, DSPC-C 389.

Compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a exposar la 
seva posició sobre la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bise-
xuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 357-00612/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 
núm. 14, tinguda el 02.04.2014, DSPC-C 391.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 02.04.2014, 
DSPC-C 391.

Compareixença del director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a presentar la Me-
mòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya cor-
responent al 2013
Tram. 357-00613/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 31, 
tinguda el 02.04.2014, DSPC-C 388.
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Sessió informativa de la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals amb el president del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya per a 
presentar l’Informe sobre l’audiovisual a Ca-
talunya corresponent al 2011
Tram. 359-00008/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 14 de la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 28.03.2014, 
DSPC-C 384.

Sessió informativa de la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals amb el president del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya per a 
presentar les memòries del 2011, el 2012 i el 
2013
Tram. 359-00013/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 14 de la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 28.03.2014, 
DSPC-C 384.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 30

Convocada per al dia 9 d’abril de 2014

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del

Ple del Parlament

9 d’abril de 2014

10.00 h

Saló de sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dimecres 9 d’abril, a les 10.00 h).

2. Informe del Síndic de Greuges al Parlament corres-
ponent al 2013. Tram. 360-00011/10. Síndic de Greu-
ges. Presentació de l’informe (informe: BOPC 263, 3).

3. Projecte de llei del voluntariat. Tram. 200-00013/10. 
Govern de la Generalitat. Debat de totalitat (text pre-
sentat: BOPC 228, 5).

4. Projecte de llei de creació de l’impost sobre les 
emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmos-
fera que produeix l’aviació comercial, de l’impost so-
bre la producció termonuclear d’energia elèctrica per 
la seva incidència en el medi ambient i de l’impost so-
bre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera. Tram. 
200-00016/10. Govern de la Generalitat. Debat de to-
talitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presen-
tat: BOPC 268, 35).

5. Proposició de llei de creació d’impostos ambientals. 
Tram. 202-00019/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat 
(text presentat: BOPC 36, 42).

6. Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació. Tram. 202-00051/10. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Debat de totalitat i vo-
tació de l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 
228, 30).

7. Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’estudi de la transició cap a la reforma horària. Tram. 
252-00013/10. Tots els grups parlamentaris. Debat i 
votació (text presentat: BOPC 290, 67).

8. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures 
metropolitanes. Tram. 300-00155/10. Grup Parlamen-
tari Socialista. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre el Pla hidrològic de la 
conca de l’Ebre i sobre el Pla de protecció integral del 
delta de l’Ebre. Tram. 300-00157/10. Hortènsia Grau 
Juan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substan-
ciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures 
viàries per al desenvolupament econòmic. Tram. 300-
00160/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre una resolució del 
Departament d’Ensenyament del 14 de març de 2014 
i les darreres sentències judicials sobre ensenyament. 
Tram. 300-00158/10. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la inserció laboral de 
les persones amb més dificultats. Tram. 300-00159/10. 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Substanciació.
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13. Interpel·lació al Govern sobre la política lingüística 
i sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística. 
Tram. 300-00156/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les necessitats d’escolarització i d’equipaments 
educatius. Tram. 302-00141/10. Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les accions per a potenciar el teixit productiu per 
mitjà del Barcelona Mobile World Capital. Tram. 302-
00142/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el transport sanitari. Tram. 302-00143/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a garantir l’ordre públic, la segu-
retat ciutadana i les institucions de govern davant pos-
sibles mobilitzacions massives. Tram. 302-00144/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la internacionalització del dret a decidir i de la 
consulta sobre el futur polític de Catalunya. Tram. 
302-00145/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els criteris d’elaboració i difusió de les enquestes 
del Centre d’Estudis d’Opinió. Tram. 302-00147/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació del Programa de desenvolupament rural 
de Catalunya. Tram. 302-00146/10. Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió. Debat i votació.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2014

La vicepresidenta primera, en funcions de presidenta
Anna Simó i Castelló

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe sobre l’estat dels serveis socials de 
Catalunya
Tram. 334-00061/10

Presentació
Govern de la Generalitat

Reg. 61393 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

Em plau de trametre-us l’Informe sobre l’estat dels 
serveis socials de Catalunya, així com el certificat de 
l’acord adoptat pel Govern en la sessió del dia 25 de 
març de 2014 de donar compte al Parlament de l’infor-
me esmentat.

Barcelona, 27 de març de 2014

El secretari del Govern
Jordi Baiget i Cantons

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: 

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Ca-
talunya del dia 25 de març de 2014, el Govern ha tin-
gut coneixement de l’Informe sobre l’estat dels serveis 
socials a Catalunya, i ha acordat donar-ne compte al 
Parlament, en compliment del que estableix l’article 
50.2.b) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials.

I perquè així consti estenc aquest certificat a Barcelo-
na, el 27 de març de 2014.

Barcelona, 27 de març de 2014

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Document de bases per al pacte nacional de 
la salut
Tram. 335-00002/10

Presentació
Conseller, del Departament de Salut

Reg. 61394 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

El 6 de febrer de 2013, en el marc d’una compareixen-
ça de la Comissió de Salut del Parlament de Catalu-
nya, vaig proposar als grups parlamentaris impulsar 
un acord per a la salut a Catalunya, amb la finalitat de 
treure de la confrontació política permanent els prin-
cipis bàsics compartits del nostre sistema nacional de 
salut. Posteriorment, el Parlament de Catalunya va 
aprovar, per àmplia majoria, la Moció 3/X mitjançant 
la qual s’instava el Govern a crear una mesa entre les 
forces polítiques parlamentàries i els diferents agents 
del sector sanitari per elaborar un document de bases 
sobre el que establir un Pacte Nacional de Salut.

En resposta a aquest mandat unànime, el 21 de maig, 
el Govern de la Generalitat va aprovar per Acord de 
Govern la creació de la Mesa per a l’elaboració del 
Document de Bases per al Pacte nacional de salut a 
Catalunya, composta pels representants dels diversos 
grups polítics amb representació parlamentària i tots 
els agents que formen part del Consell Català de Sa-
lut, màxim òrgan de participació dels sistema sanitari 
català. Per dirigir aquests treballs, previ consens, vaig 
designar com a coordinador al Professor Pere Ibern, 
figura de reconegut prestigi en l’àmbit de l’Economia 
de la Salut i la Política Sanitària i vaig posar a dispo-
sició de la mesa els serveis tècnics de l’Agència d’Ava-
luació i Qualitat.

La Comissió es va constituir el 30 de maig, amb els 
representants dels partits polítics, el món local, les 
patronals, els sindicats, professionals, els usuaris i el 
món acadèmic. Els treballs s’han desenvolupat entre 
els mesos de juny i febrer mitjançant dotze reunions 
plenàries amb una periodicitat aproximada de quinze 
dies. El debat i les aportacions s’han realitzat a partir 
de vuit grans àmbits temàtics: finançament i cobertu-
ra; professionals; prestacions i catàleg de serveis; mo-
del de serveis; avaluació, rendició de comptes i trans-
parència; compromís ciutadà, recerca i innovació; i 
governança.

Com a resultat del debat i les aportacions de les di-
ferents entitats implicades en la mesa, s’ha elaborat 
aquest Document de Bases, que en nom dels propo-

sants us faig arribar i que ha de servir com a punt de 
partida dels treballs del Pacte Nacional de Salut que 
haurà d’endegar el Parlament de Catalunya. També en 
nom seu us transmeto la voluntat de mantenir oberta la 
possibilitat que tots els membres de la mesa es puguin 
incorporar al grup majoritari de proposants.

Ben cordialment

Barcelona, 28 de març de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe del Consell Assessor de Continguts 
i de Programació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals sobre la programa-
ció de la temporada 2013-2014 a Televisió de 
Catalunya i el Grup d’Emissores de Catalu-
nya Ràdio
Tram. 337-00028/10

Presentació
Presidenta, del Consell Assessor de 

Continguts i de Programació

Reg. 60600 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la presidenta del Parlament 

Molt Hble. Sra.

Us fem a mans l’Informe sobre la programació de la 
temporada 2013-2014 a Televisió de Catalunya i el 
Grup d’emissores de Catalunya Ràdio, aprovat pel 
Consell Assessor de Continguts i de Programació i que 
hem presentat al Consell de Govern i als portaveus de 
la Comissió de Control de l’Actuació de la CCMA.

Cordialment,

Barcelona, 19 de març de 2014

Imma Juan
Presidenta

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
desembre del 2013
Tram. 337-00029/10

Presentació

President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 61021 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 01.04.2014

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i ràdio, desembre 
de 2013 perquè en tingueu coneixement i als efectes 
oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 25 de març de 2014

Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 
de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Adminis-
tració local
Tram. 380-00005/10

Al·legacions que formula el Parlament

Al Tribunal Constitucional

Antoni Bayona Rocamora, letrado del Parlamento 
de Cataluña, obrando en nombre y representación de 
éste en virtud del acuerdo del Pleno del Parlamento 
de 27 de marzo de 2014, y por designación de la Mesa 
del Parlamento de Cataluña, del pasado 1 de marzo de 
2011, cuyas certificaciones se acompañan como docu-
mentos números 1 y 2 respectivamente, ante el Tribu-
nal Constitucional comparece y

Dice: 

Que mediante el presente escrito, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 162.1.a de la Constitución 
Española, 61 apartado e) y 76.3 del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña y 32.2 y concordantes de la Ley Or-
gánica del Tribunal Constitucional, interpone recurso 
de inconstitucionalidad contra la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local (en adelante, LRSAL), publica-
da en el Boletín Oficial del Estado núm. 312, de 30 
de diciembre de 2013. Concretamente, se interpone el 
presente recurso contra los siguientes preceptos: 

1. Los apartados dos, siete y catorce del artículo pri-
mero LRSAL por vulnera r las competencias de la Ge-
neralidad del artículo 151 letra b) y del artículo 86.7 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña (en adelante, 
EAC).

2. Las disposiciones transitorias cuarta y quinta LR-
SAL por vulnerar también la competencia de la Ge-
neralidad del artículo 151 letra b) y del artículo 86.7 
EAC.

3. Los apartados tres, ocho y once del artículo primero 
LRSAL, que modifican, respectivamente, los artículos 
7 y 25 y suprimen el artículo 28 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(en adelante, LBRL), por vulnerar el principio de au-
tonomía municipal consagrado por los artículos 137, 
140 y 86.3 EAC.

4. El apartado cinco del artículo primero LRSAL, que 
añade un apartado cuarto al artículo 13 LBRL, por 
vulnerar la competencia de la Generalidad del artículo 
151 letra b) EAC.

5. El apartado cinco del artículo primero LRSAL, que 
añade un apartado quinto al artículo 13 LBRL, por 
vulnerar la competencia de la Generalidad de los artí-
culos 151 letra b) y 160.1. letra a) EAC.

6. El apartado ocho del artículo primero LRSAL, las 
disposiciones adicionales undécima y decimoquinta, y 
las disposiciones transitorias primera, segunda y terce-
ra de la LRSAL por vulnerar la autonomía municipal 
reconocida por los artículos 140 CE, 84.2 y 86.3 EAC 
y las competencias de la Generalidad en materia edu-
cativa, sanitaria y de servicios sociales (arts. 131, 162 
y 166 EAC, respectivamente) y en materia de régimen 
local (arts. 160.1. letra b) y 2 EAC).

7. El apartado nueve del artículo primero LRSAL por 
vulnerar la competencia de la Generalidad reconocida 
en el artículo 160.1. letra a) y 2 EAC y también la auto-
nomía municipal garantizada por los artículos 140 CE 
y 84.1 y 86.3 EAC en el caso del párrafo tercero del 
artículo 26.2 LBRL.

8. El apartado diez del artículo primero LRSAL, en la 
redacción que da al artículo 27.3 LBRL, por vulnerar 
el principio de autonomía municipal garantizada por 
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el artículo 140 CE y los artículos 84.2 y 86.3 EAC, 
así como diversas competencias sectoriales de la Ge-
neralidad.

9. El apartado trece del artículo primero LRSAL, en 
relación con la letra a) del apartado dos del artículo 36 
LBRL, por vulnerar el principio de autonomía munici-
pal garantizado por el artículo 140 CE y los artículos 
84.1 y 86.3 EAC.

10. El apartado dieciséis del artículo primero LRSAL, 
en la parte que afecta al primer inciso del artículo 57.3 
LBRL «la constitución [...] recursos económicos», por 
ser contrario al principio de autonomía local (arts. 140 
y 141 CE y 87.2 EAC), y a las competencias de la Ge-
neralidad de los artículos 150. letra b) y 160.1. letra a) 
EAC.

11. El apartado diecisiete del artículo primero LRSAL 
por vulnerar la autonomía financiera de los artículos 
201.2 y 202.2 EAC, la competencia de la Generalidad 
del artículo 160.1. letra a) EAC y también las reservas 
de ley orgánica de los artículos 135.5 y 157.3 CE.

12. El apartado dieciocho del artículo primero LR-
SAL, en lo que atañe al apartado 1 y al primer párrafo 
del apartado 2 del artículo 75 bis que incorpora a la 
LBRL, por vulnerar las competencias de la Generali-
dad del artículo 160.2 EAC.

13. El apartado diecinueve del artículo primero LR-
SAL, en lo que se refiere a los apartados uno y dos del 
nuevo artículo 75 ter, que añade a la LBRL, por vul-
nerar también las competencias de la Generalidad del 
artículo 160.2 EAC.

14. El apartado veintitrés del artículo primero LRSAL, 
que modifica el artículo 86 LBRL, por vulnerar la au-
tonomía municipal reconocida por el artículo 140 CE 
y el artículo 87.1 EAC, así como el artículo 128.2 CE.

15. El apartado veinticinco del artículo primero LR-
SAL, que añade el artículo 92 bis a la LBRL, por vul-
nerar las competencias de la Generalidad sobre ré-
gimen local y función pública (arts. 136 y 160 EAC, 
respectivamente), especialmente en el caso de los 
apartados 5 y 6.

16. El apartado veintiocho del artículo primero LR-
SAL, que añade el artículo 104 bis a la LBRL, por vul-
nerar los artículos 136 y 160.2 EAC y también el artí-
culo 87.1 EAC.

17. El apartado treinta del artículo primero LRSAL, 
que añade el artículo 116 bis a la LBRL, por vulnerar 
el artículo 135.5. CE y la autonomía municipal que ga-
rantiza el artículo 140 CE y el artículo 86.1. y 3. EAC.

18. El apartado treinta y seis del artículo primero LR-
SAL, en la redacción que da a los apartados 1 (primer 
parágrafo), 2 y 4 (parágrafos segundo y tercero) de la 
disposición adicional novena de la LBRL, por vulne-
rar la autonomía local reconocida en el artículo 140 

CE y 87.2 EAC y las competencias de la Generalidad 
del artículo 160.1. letra a) EAC.

19. El apartado 1 de la disposición adicional novena 
LRSAL por vulnerar el principio de autonomía local 
garantizado por los artículos 140 CE y 84 y 86 EAC, 
así como la competencia de la Generalidad del artícu-
lo 160.1. letra b) EAC, así como las competencias esta-
tutarias sobre los ámbitos materiales que menciona el 
apartado 2 del artículo 84 EAC y otros que podrían ser 
susceptibles de atribución de competencias adminis-
trativas. Y vulnerar también el principio de autonomía 
financiera de la Generalidad (arts. 156 CE y 201.2 y 
202.2 y 3 EAC).

20. La disposición adicional decimoséptima LRSAL 
por vulnerar la competencia de la Generalidad del ar-
tículo 132 EAC, en relación al artículo 84.2, letra e) 
del mismo EAC.

21. La disposición transitoria undécima LRSAL por 
vulnerar la garantía de la autonomía municipal reco-
nocida en el artículo 140 CE y el artículo 87.2 EAC y 
también la competencia de la Generalidad del artículo 
160.1, letra a) EAC para la regulación de las relaciones 
de cooperación y colaboración entre los entes locales.

Que en relación a dicha ley se ha emitido a solicitud 
del Parlamento de Cataluña Dictamen por el Consejo 
de Garantías Estatutarias de la Generalidad de Catalu-
ña, según certificado que se adjunta como documento 
número 3, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 76.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y en 
el artículo 16 apartado segundo de la Ley del Parla-
mento de Cataluña 2/2009, de 12 de febrero, del Con-
sejo de Garantías Estatutarias.

A continuación, basa el presente recurso en los si-
guientes: 

Fundamentos jurídicos

I. Consideraciones generales

1. La LRSAL utiliza indebidamente el artículo 135 CE 
como criterio «corrector» del contenido de la autono-
mía local y de las reglas de distribución de competen-
cias

1.1. Tal y como reconoce la propia ley en su preámbu-
lo, la LRSAL plantea una reforma de gran calado del 
sistema de gobierno local con cuatro objetivos básicos: 
clarificar las competencias municipales para evitar du-
plicidades con las competencias de otras administra-
ciones; racionalizar la estructura administrativa de 
la Administración local de acuerdo con los principios 
de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera; 
garantizar un control financiero y presupuestario más 
riguroso; y favorecer la iniciativa económica privada 
evitando intervenciones administrativas desproporcio-
nadas.
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De acuerdo con el mismo preámbulo de la ley, estas 
reformas vienen determinadas por la necesidad de 
adaptar la organización y el funcionamiento de la Ad-
ministración local a los principios de estabilidad pre-
supuestaria y sostenibilidad financiera y mejorar tam-
bién su control económico-financiero.

La reforma que realiza la LRSAL se apoya, pues, por 
un lado en el artículo 135 CE, que consagra la estabi-
lidad presupuestaria como principio rector de las ac-
tuaciones de todas las administraciones públicas y, por 
otro, en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de esta-
bilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que 
desarrolla el artículo 135 CE, de acuerdo con lo previs-
to en el apartado 5 de este precepto constitucional.

Desde el punto de vista de la normativa básica de ré-
gimen local, la LRSAL supone la reforma más impor-
tante realizada después de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local (en adelan-
te, LBRL), que fue la ley que estableció el marco le-
gal postconstitucional del sistema local, adaptado a las 
exigencias del principio de autonomía local garantiza-
do por la Constitución y a la distribución de compe-
tencias sobre esta materia entre el Estado y las CCAA.

Es cierto que con anterioridad a la LRSAL se han pro-
ducido modificaciones de la LBRL y también de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de haciendas locales. 
En este sentido cabe destacar la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del go-
bierno local y el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprobó el texto refundido de 
la Ley reguladora de las haciendas locales (en adelan-
te, LRHL). Pero ninguna de estas reformas anteriores 
tuvo la importancia y la significación que tiene la LR-
SAL, debido al impacto que esta reforma produce so-
bre diversos aspectos que afectan al núcleo esencial de 
la autonomía local y al reparto competencial.

1.2. Según se desprende del mismo preámbulo de la 
LRSAL, los principales cambios que introduce se cen-
tran en: 

a) La redefinición de las competencias locales para 
clarificar y simplificar su tipología.

b) El fortalecimiento de los entes locales intermedios 
(diputaciones o entidades equivalentes), a los que es-
pecíficamente se atribuye la coordinación de los ser-
vicios mínimos en los municipios de población infe-
rior a 20.000 habitantes, la participación activa en la 
evaluación y el seguimiento de los planes económico-
financieros y la supervisión de los procesos de fusión 
de municipios.

c) La regulación de un régimen de fusión municipal 
basado en un sistema de incentivos.

d) Una reforma profunda del conjunto de las entida-
des instrumentales que conforman el sector público lo-
cal y una racionalización de sus órganos de gobierno 
(constitución, participación y otros límites, especial-

mente cuando los entes locales estén sujetos a un plan 
económico-financiero o de ajuste).

e) La obligación de determinar el coste efectivo de los 
servicios, la delimitación de sus formas y requisitos de 
prestación y la potenciación de la función interventora 
en los términos establecidos por el Gobierno del Es-
tado.

f) La regulación de las retribuciones de los represen-
tantes locales y del personal al servicio de las entida-
des locales, con especial énfasis en sus límites máxi-
mos y de dedicación exclusiva.

g) La voluntad de reforzar la independencia de los fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional res-
pecto de la entidad local donde presten sus servicios 
y un mayor protagonismo del Estado sobre estos co-
lectivos (selección, formación, habilitación y potestad 
sancionadora).

1.3. En relación con el alcance general de la reforma 
que realiza la LRSAL es necesario destacar desde un 
principio que el resultado producido supone un impor-
tante impacto sobre el contenido de la autonomía local 
y sobre el sistema de distribución de competencias en-
tre el Estado y las CCAA en lo que atañe al régimen 
local y la organización territorial.

Esta afectación y su consideración a los efectos del 
presente recurso se desarrollará y concretará más ade-
lante, cuando se analicen particularmente los precep-
tos impugnados. Sin embargo, es necesario denunciar 
desde un primer momento que la LRSAL intenta apro-
vechar el contexto de aplicación del artículo 135 CE 
para, más allá de las exigencias que razonable y leal-
mente se desprenden de este precepto constitucional, 
manifestar la clara voluntad política de restringir el 
marco de la autonomía local tal y como hasta ahora la 
conocíamos y de recuperar por parte del Estado com-
petencias legislativas, reglamentarias y ejecutivas que, 
de acuerdo con la CE y el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña (EAC) deberían corresponder a la Genera-
lidad.

Esto se pone especialmente de manifiesto en el resul-
tado de la «clarificación» de las competencias loca-
les, que supone o puede suponer una pérdida impor-
tante de la capacidad de gestión de los municipios en 
perjuicio de su autonomía y del principio democrático 
que la legitima, así como el establecimiento de nuevos 
controles interadministrativos sobre las decisiones lo-
cales relativas a su autonomía. Y también se pone de 
manifiesto en el ámbito de la distribución de compe-
tencias entre el Estado y las CCAA intensificando la 
regulación básica en diversos ámbitos y reforzando la 
bifrontalidad en beneficio claro de la Administración 
del Estado.

Esta «vis expansiva» de la regulación básica presen-
ta además el problema añadido de no haber tenido en 
cuenta, en el caso concreto de Cataluña, las singulari-
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dades de su Estatuto de Autonomía, lo que supone una 
limitación extra de las competencias de la Generalidad 
en el mejor de los casos o impedir, lisa y llanamente, 
la posibilidad de establecer opciones propias, ampara-
das en las previsiones estatutarias, sobre el modelo de 
gobierno local en Cataluña.

Como tendremos ocasión de ver más adelante, este 
impacto no tiene una trascendencia meramente polí-
tica o ideológica sobre la forma de ver y entender el 
papel de la Administración local en el sistema general 
de poderes públicos. El principio de autonomía local, 
por una parte, y las reglas de reparto competencial, 
por otra, son cuestiones de trascendencia jurídica que 
deber ser respetadas por el legislador con independen-
cia de sus opciones políticas. El marco constitucional 
y estatutario supone un límite para las opciones políti-
cas, cualesquiera que sean, y el legislador debe tomar-
lo siempre en consideración. Sin embargo, esto no ha 
ocurrido en este caso, porque se ha utilizado el artí-
culo 135 CE como pretexto para alterar el significado 
del principio de autonomía local y como criterio «re-
definidor» o «corrector» del sistema de competencias 
en materia de régimen local. Y es evidente que este 
enfoque de la cuestión no puede ser admitido, so pena 
de desnaturalizar esos dos pilares básicos del modelo 
de organización territorial del Estado (local y autonó-
mico).

2. El impacto de la LRSAL sobre el principio de 
autonomía local: los límites que el legislador 
debería haber tenido en cuenta y no siempre ha 
respetado

2.1. El principio de autonomía local es un principio re-
conocido genéricamente en el artículo 137 CE y más 
explícitamente en los artículos 140 y 141 CE por lo 
que respecta a los municipios y a las provincias. En el 
caso de los municipios hay que destacar con especial 
énfasis el reconocimiento de este principio, tal como 
se desprende del artículo 140, cuando dice: «La Cons-
titución garantiza la autonomía de los municipios».

El principio de autonomía local también está presen-
te en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. A dife-
rencia del Estatuto de 1979, es importante señalar que 
el actual es mucho más concreto y preciso sobre esta 
cuestión, con la clara y decidida voluntad de reforzar 
el principio de autonomía local y sus efectos. Más allá 
del reconocimiento genérico del principio, hay que 
destacar que el EAC vigente incluye: 

a) La garantía de su contenido mediante el reconoci-
miento de unos ámbitos materiales de competencias 
propias de los gobiernos locales que las leyes tienen 
que reconocer (art. 84.2 EAC).

b) El principio de subsidiariedad como criterio de atri-
bución de competencias a los entes locales (art. 84.3 
EAC).

c) Una concepción amplia del principio de autonomía, 
que añade a la vertiente estrictamente competencial 
«la defensa de los intereses propios de la colectividad» 
que el ente local representa (art. 86.3).

d) La prohibición del control de oportunidad sobre los 
actos y acuerdos adoptados por los municipios (art. 
86.4 EAC).

e) La posibilidad de que las concentraciones de pobla-
ción que dentro de un municipio formen núcleos sepa-
rados constituyan entidades municipales descentrali-
zadas (art. 86.7 EAC).

f) La plena capacidad de autoorganización en el marco 
de las disposiciones generales establecidas por la ley 
(art. 87.1 EAC).

g) El derecho de los municipios a asociarse con otros 
y cooperar entre ellos y con otros entes públicos para 
ejercer sus competencias y cumplir tareas de interés 
común, derecho que contempla la creación de man-
comunidades, consorcios y asociaciones, así como la 
participación en ellas y la adopción de otras formas de 
gestión. En estos casos se prevé expresamente que las 
leyes no pueden limitar este derecho si no es específi-
camente para garantizar la autonomía de los otros en-
tes que la tienen reconocida (art. 87.2 EAC).

Estas previsiones ponen de relieve la voluntad del le-
gislador estatutario de reconocer determinados efec-
tos mínimos al principio de autonomía local con la 
intención inequívoca de garantizar que el legislador 
los respecte cuando regule el régimen local. Se trata, 
pues, de una garantía «estatutaria» que se adiciona a 
la garantía constitucional para los municipios de Cata-
luña. Y el hecho de que se refleje en el Estatuto no es 
irrelevante, porque el legislador ordinario, también el 
estatal, debe respetar el contenido del Estatuto y que-
da vinculado por el mismo.

Estas previsiones estatutarias refuerzan la «garantía 
institucional» de la autonomía local, definiendo parte 
de su contenido, con independencia del sentido y valor 
generales del principio de autonomía local.

2.2. Lo que se acaba de exponer no excluye que el prin-
cipio de autonomía local sea susceptible de configura-
ción legal, es decir, que se conciba como un principio 
cuyo contenido concreto corresponde delimitar al le-
gislador, estatal o autonómico, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias. Sin embargo, la existencia de 
este espacio de configuración legal no significa que el 
contenido y alcance de autonomía local quede a mer-
ced de lo que pueda decidir libremente el legislador.

Por de pronto, ya hemos visto como, en Cataluña, el 
Estatuto establece unas determinaciones al respecto 
que deben ser tenidas en cuenta por la legislación y, en 
el presente caso, por la LRSAL, ya que el Estado tam-
bién se encuentra vinculado por el Estatuto.
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Pero además hay que tener en cuenta que el Tribu-
nal Constitucional ha consolidado desde su Sentencia 
32/1981, de 28 de julio, una doctrina jurisprudencial 
según la cual la autonomía local dispone de una «ga-
rantía institucional» que comporta la obligación por 
parte del legislador de preservar las instituciones lo-
cales, especialmente la municipal, en términos reco-
nocibles para la imagen que de la misma tenga la con-
ciencia social en cada tiempo y lugar, de forma que 
la ley no puede romper con esa imagen comúnmente 
aceptada de la institución (SSTC 32/1981, de 28 de ju-
lio; 159/2001, de 5 de julio; 51/2004, de 13 de abril; 
132/2012, de 14 de junio; y 103/2013, de 25 de abril, 
entre otras).

En este sentido, el Tribunal Constitucional, a pesar de 
haber declarado que la autonomía local no asegura un 
determinado «status quo» organizativo o competen-
cial, también ha entendido que la competencia muni-
cipal para prestar los servicios mínimos obligatorios 
(art. 26 LBRL) forma parte del contenido esencial de 
aquella, así como la prohibición de que el legislador 
regule la capacidad decisoria de los entes locales en 
los asuntos de su interés, de forma que los sitúe por de-
bajo de un umbral mínimo que les garantice su partici-
pación efectiva en los asuntos que afectan directamen-
te a la comunidad local, lo que pondría en cuestión su 
propia existencia como instituciones de autogobierno 
(SSTC 214/1989 y 159/2001).

Finalmente, hay que recordar que la autonomía local, 
entendida como capacidad de decisión del municipio, 
no puede quedar afectada por un sistema de contro-
les interadministrativos que comporte la injerencia de 
otras administraciones públicas. La STC 4/1981, de 2 
de febrero, considera incompatibles con el principio de 
autonomía local los controles de «oportunidad» en los 
que la decisión local pasa a ser compartida de hecho 
con otra administración; y también con un control por 
motivos de «legalidad», si este control es genérico e 
indeterminado y no tiene carácter puntual y vinculado 
a situaciones en que el ejercicio de competencias afec-
te a intereses generales concurrentes con los propios 
de la entidad local.

2.3. A los efectos de este recurso es también esencial 
recordar que el contenido de la autonomía local y, por 
ende, de su garantía institucional, cuentan con un pa-
rámetro de definición especialmente relevante, como 
es la Carta Europea de la Autonomía local (ratifica-
da por España el 20 de enero de 1988). Esta Carta (en 
adelante, CEAL) debe ser tenida en cuenta por el legis-
lador (estatal y autonómico) porque tiene la condición 
de tratado internacional y el artículo 96 CE dispone al 
respecto que los tratados internacionales forman par-
te del ordenamiento interno, y sus disposiciones sólo 
pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en 
la forma prevista en los mismos tratados o de acuerdo 
con las normas generales del Derecho internacional. 
El derecho interno tiene así un límite en los tratados 

internacionales, a fin de evitar la incompatibilidad en-
tre uno y otros.

Si bien es cierto que esto no supone que un tratado in-
ternacional llegue a constituir un canon para el enjui-
ciamiento de la adecuación de las leyes a la Constitu-
ción (SSTC 28/1991, de 14 de febrero; 235/2000, de 5 
de octubre), es evidente que el artículo 96 CE impone 
al legislador la obligación de respetar el contenido de 
los tratados válidamente celebrados. Y en este senti-
do, conviene recordar que la jurisprudencia constitu-
cional ha utilizado a menudo la CEAL para contrastar 
la compatibilidad de la legislación básica estatal con 
ella (SSTC 159/2991, de 5 de julio; 252/2005, de 11 de 
octubre; 240/2006, de 20 de julio; y 161/2013, de 26 
de setiembre).

En relación a la LRSAL este «test» de compatibilidad 
resulta, por tanto, plenamente adecuado y, por ello, 
hay algunos principios de la CEAL que deben ser con-
siderados debido al efecto claramente negativo que so-
bre ellos produce la LRSAL. Estos principios son los 
siguientes: 

a) La definición de la autonomía local como el derecho 
y la capacidad efectiva de las entidades de ordenar y 
gestionar una parte importante de los asuntos públi-
cos, en el marco de la Ley, bajo su responsabilidad y 
en beneficio de sus habitantes (art. 3.1 CEAL).

b) El ejercicio de este derecho (en el ámbito municipal 
en España) por corporaciones integradas por represen-
tantes elegidos por sufragio libre, secreto, igual, direc-
to y universal (art. 3.2. CEAL).

c) El reconocimiento a las entidades locales de liber-
tad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que 
no esté excluida de su competencia o atribuida a otra 
entidad (art. 4.2 CEAL).

d) El principio según el cual el ejercicio de las compe-
tencias públicas debe, de modo general, incumbir pre-
ferentemente a las autoridades más cercanas a los ciu-
dadanos (principio de proximidad o subsidiariedad) 
(art. 4.3 CEAL).

e) La necesidad de que los controles administrativos 
sobre las entidades locales se ajusten al principio de 
proporcionalidad entre la amplitud de la intervención 
y la importancia de los intereses que pretende salva-
guardar (art. 8.3 CEAL).

2.4. Las consideraciones que se acaban de hacer sobre 
el contenido de la autonomía local, que derivan de la 
jurisprudencia constitucional, del Estatuto de Autono-
mía de Cataluña y de la CEAL, ponen de relieve la 
existencia de importantes límites para el legislador, en 
este caso el legislador básico, que en el caso de la LR-
SAL no han sido siempre respetados. En particular en 
lo que se refiere sobre todo a la reformulación de las 
competencias locales, a la capacidad de decisión bajo 
la propia responsabilidad, a la aplicación del principio 
de subsidiariedad, a la capacidad de autoorganización, 
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al derecho de asociación con otros entes locales y al 
sistema de controles.

En cuanto a los preceptos de la LRSAL impugnados, 
se expondrán en concreto los motivos por los que se 
considera vulnerado el principio de autonomía local 
que garantizan los artículos 137 y 140 CE y los corres-
pondientes preceptos estatutarios. Pero desde un buen 
principio se quiere hacer patente este grave defecto de 
la ley impugnada, que repercute sobre uno de los pila-
res básicos de organización territorial de los poderes 
públicos y tiene un notorio efecto reduccionista de la 
autonomía local en ámbitos muy sensibles para la per-
cepción social de las instituciones locales y de su ga-
rantía institucional, si consideramos la reforma legal 
en su conjunto.

3. La LRSAL hace una indebida utilización del 
título competencial del artículo 149.1.14 CE y 
del artículo 135 CE para alterar las reglas del 
reparto competencial en materia local

3.1. De acuerdo con la disposición final quinta de la 
LRSAL, la misma se dicta al amparo de los títulos 
competenciales recogidos en los apartados 14 y 18 del 
artículo 149.1 CE. El orden de la cita no es irrelevan-
te, porque indica la «prevalencia» que se quiere dar al 
apartado 14 (hacienda general y deuda del Estado) co-
mo marco referencial, a pesar de que la LRSAL ope-
ra sobre todo una profunda reforma del régimen local 
que va mucho más allá de los aspectos directamente 
relacionados con la hacienda pública, como ponen de 
relieve las modificaciones que se hacen de la LBRL.

El preámbulo de la ley considera que los aspectos es-
tructurales de las administraciones locales tienen es-
trecha vinculación con la sostenibilidad financiera de 
las mismas. Y por ello invoca la STC 233/1999, para 
poder utilizar el artículo 149.1.14 CE conjuntamente 
con el artículo 149.1.18 CE como fundamento compe-
tencial, y también para dotar al primero de prevalencia 
sobre el segundo. Sin embargo, este planteamiento no 
puede ser aceptado por el riesgo evidente que compor-
ta de que un título sectorial e indirecto desplace y anu-
le el título competencial principal y horizontal, con el 
pretexto de garantizar la estabilidad presupuestaria y 
la sostenibilidad financiera.

El artículo 149.1.14 CE habilita para la regulación de 
las haciendas locales, que no es en este caso el objeto 
principal de la ley, y una lectura atenta de la STC po-
ne de relieve que sólo puede ser utilizado, más allá de 
ese ámbito, en supuestos puntuales directamente rela-
cionados con la coordinación entre las haciendas es-
tatal y local o la garantía de la suficiencia financiera 
de las haciendas locales. El uso limitado y puntual del 
artículo 149.1.14 se impone por otra razón no menos 
importante, como es su naturaleza exclusiva (no sólo 
básica), lo que conlleva el riesgo de dejar sin contenido 

real y efectivo las competencias autonómicas sobre el 
régimen local.

Consciente de este peligro, la jurisprudencia cons-
titucional ha sido cautelosa en dar juego al artículo 
149.1.14 CE en el ámbito local y lo ha relacionado nor-
malmente con la financiación de las haciendas locales, 
advirtiendo de que su aplicación no puede desconocer 
la delimitación competencial existente en materia de 
régimen local (STC 179/1985, de 19 de diciembre).

No puede desconocerse la existencia de una relación 
entre la LRSAL y los principios de estabilidad presu-
puestaria y sostenibilidad financiera de las administra-
ciones locales. Pero es igualmente cierto, como vere-
mos después, que esa conexión no puede dar cobertura 
al contenido de una ley cuyas principales medidas se 
centran en la reforma de aspectos competenciales y 
organizativos, esto es, en elementos estructurales del 
régimen local. También es cierto que algunas de las 
previsiones de la LRSAL tienen como objeto la mejora 
del control financiero y presupuestario y pueden tener 
una vinculación directa con la gestión de la hacienda 
local. Pero estas medidas, en tanto que se proyectan 
sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de 
las administraciones locales, no pueden desconectarse 
de la materia régimen local y considerarse únicamente 
desde la perspectiva del título competencial del artícu-
lo 149.1.14 CE.

A pesar de que el artículo 135 CE constituya la consa-
gración constitucional del principio de estabilidad pre-
supuestaria y un nuevo canon de constitucionalidad 
a tener en cuenta (SSTC 157/2011, de 18 de octubre, 
y 143/2013, de 11 de julio), ello no supone en ningún 
modo el reconocimiento de una nueva competencia 
que habilite al Estado para adoptar cualquier tipo de 
medida con el pretexto de garantizar su cumplimiento. 
Si fuera así, se produciría una alteración inadmisible 
de numerosas cláusulas competenciales contenidas en 
el artículo 149.1 CE y en los estatutos de autonomía, 
anulando un número ingente de competencias autonó-
micas.

El artículo 135 CE no debe ser entendido en clave 
competencial, sino como un principio y un manda-
to dirigido a todas las administraciones públicas pa-
ra que éstas adecuen sus actuaciones al principio de 
estabilidad presupuestaria. Pero este mandato, en su 
sentido principal, queda al margen o resulta neutro en 
relación con el sistema de competencias, más allá del 
mecanismo previsto para su operatividad en el aparta-
do 5 del artículo 135 CE.

La intervención del Estado en este ámbito tiene un 
mecanismo singular que se articula mediante una re-
serva de ley orgánica, con las finalidades expresamen-
te previstas en dicho apartado 5 y que en ningún caso 
habilitan al Estado para regular a partir de este mar-
co aspectos propios de las competencias, organización 
y funcionamiento de las administraciones públicas 
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mediante otras leyes, con el pretexto de garantizar el 
principio de estabilidad presupuestaria.

3.2. La garantía del principio de estabilidad presu-
puestaria tiene, pues, un cauce legal específico que 
concreta la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financie-
ra, cuando establece los mecanismos y procedimientos 
necesarios par la aplicación de los principios de es-
tabilidad presupuestaria y sostenibilidad de todas las 
administraciones públicas, entre ellos los planes eco-
nómico-financieros e, incluso, medidas coercitivas o 
de cumplimiento forzoso. Esta ley desarrolla el artícu-
lo 135 CE con una regulación que debe considerarse 
como un «sistema completo» de los mecanismos espe-
cíficos para garantizar la estabilidad presupuestaria de 
la administraciones locales y adoptar, en su caso, las 
medidas contempladas en la misma ley.

La garantía de la estabilidad presupuestaria tiene así 
su forma de expresión en una reserva de ley orgánica 
(art. 135.5 CE), reserva a la que no es ajena la voluntad 
de garantizar una mayoría parlamentaria reforzada, 
de acuerdo con el artículo 81.2 CE. Esta reserva de ley 
orgánica pone en evidencia a la propia LRSAL, que se 
presenta como una ley que quiere garantizar la estabi-
lidad presupuestaria en el ámbito local pero lo hace al 
margen de lo previsto en el apartado 5 del artículo 135 
y sin adoptar siquiera la forma de ley orgánica.

Existe aquí una clara extralimitación del legislador es-
tatal, que no respeta la lógica del artículo 135 CE, por 
un lado, y utiliza el pretexto de la estabilidad y sosteni-
bilidad como un título competencial que se «adhiere» 
al artículo 149.1.18, por otro, subvirtiendo con ello las 
reglas de distribución competencial en materia local 
y perjudicando gravemente al mismo tiempo el prin-
cipio de autonomía local al establecer sobre el mismo 
nuevas limitaciones estructurales y de funcionamiento 
no previstas en la Ley orgánica 2/2012, de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

De esta forma, la LRSAL introduce una paradoja en 
el sistema de fuentes al pretender establecer medidas 
propias del apartado 5 del artículo 135 CE en el ámbi-
to local mediante una norma que no es adecuada para 
ello, confundiendo la regulación propia de régimen lo-
cal con la garantía de la estabilidad presupuestaria. El 
hecho de que la LRSAL tenga naturaleza de ley ordi-
naria pone de manifiesto esta situación irregular desde 
el punto de vista constitucional.

Puede afirmarse, pues, que la LRSAL infringe el artí-
culo 135 CE al presentarse como «la ley» que preten-
de hacer una reforma local para garantizar la estabi-
lidad presupuestaria, pero sin ser la ley prevista en el 
apartado 5 del artículo 135 ni tener para ello el rango 
formal necesario. Para confirmarlo basta con leer el 
preámbulo de la LRSAL y las reiteradas y constantes 
referencias en su parte dispositiva a los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 

para justificar las medidas de reforma que introduce 
la ley.

El preámbulo de la LRSAL quiere justificar la nece-
sidad de la ley en función de la misma Ley orgánica 
2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, que exigiría nuevas adaptaciones de la nor-
mativa básica en materia de Administración local para 
la adecuada aplicación de los principios de estabilidad 
presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia 
en el uso de recursos públicos locales. Sin embargo, 
esto no es cierto, porque no hay en la Ley orgánica 
2/2012 ninguna previsión en este sentido ni tampoco 
podría haberla, porque la reserva de ley orgánica impi-
de una remisión de esta naturaleza.

Por consiguiente, las únicas medidas que de forma di-
recta pueden existir respecto del ámbito local para ga-
rantizar el cumplimiento de los principios de estabili-
dad presupuestaria y sostenibilidad financiera son las 
que contempla la Ley orgánica 2/2012, que desarrolla 
el apartado 5 del artículo 135 CE y establece al efecto 
los mecanismos y procedimientos aplicables a todos 
los poderes públicos (art. 1), incluidas las entidades lo-
cales (art. 2.1.c)).

Como dice el preámbulo de esta ley «el nuevo artículo 
135 establece el mandato de desarrollar su contenido 
en una ley orgánica antes del 30 de junio de 2012. Con 
la aprobación de la presente ley orgánica de estabili-
dad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las 
administraciones públicas se da pleno cumplimiento 
al mandato constitucional».

En definitiva, el artículo 135 CE no permite que cual-
quier ley pueda apelar al mismo como marco de co-
bertura para determinaciones que incidan sobre la 
autonomía local y mucho menos con la intensidad y 
envergadura con que lo hace la LRSAL. Por ello, la 
garantía de los principios de estabilidad presupuesta-
ria y sostenibilidad financiera no puede servir como 
fundamento para modificar el marco competencial, 
que en este caso es el «régimen local» (art. 149.1.18 
CE), el cual debe ser considerado como referencia pa-
ra el análisis constitucional de la LRSAL.

4. La LRSAL vulnera la distribución de 
competencias entre el Estado y la Generalidad 
en materia de régimen local y organización 
territorial

4.1. La indebida utilización del título competencial del 
artículo 149.1.14 CE y del artículo 135 CE en la LR-
SAL supone una grave afectación del principio de au-
tonomía local, como ya se ha dicho, y también de las 
reglas de distribución de competencias en materia de 
organización territorial y de régimen local que resul-
tan del artículo 149.1.18 CE y de los artículos 151 y 
160 EAC.
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La utilización de los principios de estabilidad presu-
puestaria y de sostenibilidad financiera a modo de tí-
tulo competencial para legislar sobre cualquier ámbi-
to material que tenga contenido o efectos económicos 
permite al Estado «redefinir» sus competencias en 
sentido claramente centralizador, como pone de relie-
ve el mismo contenido de la LRSAL.

Sin embargo, esta pretensión no puede ser aceptada 
en modo alguno, por las razones que se han expues-
to en los apartados anteriores, que sitúan en el lugar 
que constitucionalmente corresponde la competencia 
estatal sobre la hacienda general, así como la forma 
en que pueden articularse las medidas de estabilidad 
presupuestaria, según lo previsto también en la Cons-
titución.

Una simple comparación entre el marco básico exis-
tente antes de su aprobación y el nuevo escenario que 
establece pone en evidencia los graves efectos de la 
LRSAL sobre el régimen de distribución competen-
cial. La conclusión final que se desprende es que el 
nuevo marco básico reduce notablemente el margen de 
actuación de la Generalidad, al mismo tiempo que el 
Estado incrementa notablemente su capacidad de in-
tervención, no solo legislativa sino también ejecutiva.

Sin embargo, este escenario final resulta difícilmente 
admisible si lo ponemos en contraste con las reglas de 
distribución competencial y la jurisprudencia constitu-
cional, como a continuación veremos.

4.2. El artículo 149.1 CE no contiene una atribución 
específica al Estado en materia de organización terri-
torial local y de régimen local. Esta competencia se ha 
construido, como es sabido, sobre el artículo 149.1.18 
CE, que el Tribunal Constitucional ha interpretado en 
el sentido que el régimen jurídico de las administra-
ciones públicas comprende también el «régimen jurí-
dico de las administraciones locales» (STC 214/1989, 
de 21 de diciembre). La competencias estatal se cons-
truye, pues, sobre el artículo 149.1.18 CE, que se erige 
así en el título competencial «general» que permite, 
por un lado, concretar el contenido mínimo de la auto-
nomía local y, por otro, regular los otros aspectos del 
régimen jurídico de las administraciones locales, en 
tanto que administraciones públicas (SSTC 11/1999, 
de 11 de febrero; 240/2006, de 20 de julio; 103/2013, 
de 25 de abril). Este título competencial tiene, pues, un 
contenido doble: garantizar la autonomía local y esta-
blecer el estatuto jurídico propio de las administracio-
nes locales.

Este carácter básico presupone, de acuerdo con el ar-
tículo 111 EAC, que la Generalidad debe contar con 
un espacio normativo suficiente para poder establecer 
«políticas propias», espacio que limita el alcance de 
las normas básicas estatales. Este criterio debe presi-
dir, por tanto, cualquier aproximación al contenido de 
la LRSAL.

Pero el «régimen local» tiene otra vertiente que va 
más allá del régimen jurídico de las administraciones 
locales en el sentido del artículo 149.1.18 CE e incide 
en el plano más amplio de la «organización territorial 
local», esto es, en la autoorganización de la propia Ge-
neralidad, ya que el artículo 2 EAC define la Generali-
dad como el «sistema institucional en que se organiza 
políticamente el autogobierno de Cataluña», que inte-
gra también a los entes locales (apartado 3).

Esto explica la diferenciación que se hace en el propio 
Estatuto entre las competencias de la Generalidad en 
materia de «organización territorial» (art. 151 EAC) y 
las competencias en materia de «régimen local» (art. 
160 EAC). Como veremos a continuación, la LRSAL 
afecta a ambas competencias y es necesario destacar 
desde un principio que lo hace sin tener en cuenta el 
grado de interiorización que presenta la materia «or-
ganización territorial» y la naturaleza exclusiva que 
tiene esta competencia.

Por otra parte, también es necesario distinguir dentro 
del régimen local entre los aspectos que constituyen 
su «régimen jurídico» y aquellos otros que no forman 
parte de su contenido en sentido estricto y, por tanto, 
no se sitúan dentro del alcance de las bases estatales 
del artículo 149.1.18 CE. Esto significa que hay tam-
bién algunos aspectos del régimen local que corres-
ponden en exclusiva a la Generalidad, sin estar direc-
tamente condicionados por normas básicas, tal y como 
pone de relieve el artículo 160 EAC.

4.3. El artículo 151 EAC define las competencias de la 
Generalidad sobre la organización territorial y lo hace 
con carácter exclusivo. Entre ellas hay que destacar, 
en cuanto queda afectada por la LRSAL, la que reco-
noce a la Generalidad la capacidad para «la creación, 
supresión y alteración de los términos tanto de los mu-
nicipios como de los entes locales de ámbito territorial 
inferior».

Esta competencia exclusiva había sido respetada hasta 
ahora por el legislador estatal, como pone de relieve 
la antigua redacción de los artículos 13 y 45, respecti-
vamente, de la LBRL antes de su modificación por la 
LRSAL.

Sin embargo, este «status quo» competencial ha si-
do gravemente alterado en perjuicio de la integridad 
competencial de la Generalidad con la regulación por 
la LRSAL de un procedimiento de fusión municipal 
regulado de forma especialmente detallada (nuevos 
apartados del artículo 13 LBRL) y con la supresión 
de la condición de entidades locales de las entidades 
de ámbito territorial inferior a los municipios que has-
ta ahora podían crear las CCAA (modificación del ar-
tículo 3.2 y supresión del artículo 45 LBRL). Como 
veremos después con más detalle, en ambos casos la 
LRSAL incurre en una flagrante vulneración de las 
competencias de la Generalidad.
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Al margen de ello, hay otro aspecto que la LRSAL 
no ha tenido en cuenta, como es el principio de «di-
versidad» en materia de organización territorial que 
se desprende del Estatuto catalán, especialmente del 
capítulo VI del Título II, dedicado al gobierno local 
de Cataluña. El Tribunal Constitucional ha tenido oca-
sión de pronunciarse sobre esta singularidad aceptan-
do la necesidad de que la legislación estatal la respete 
e introduciendo incluso variables en la legislación bá-
sica por esta razón (SSTC 214/1989 y 109/1998).

Sin embargo, la LRSAL no las ha contemplado, a pe-
sar de que el Estatuto de Autonomía de Cataluña esta-
blece unos principios propios sobre el gobierno local 
en su territorio y también una organización supramu-
nicipal propia (veguerías y comarcas). Como veremos 
después, sobre estos aspectos incide la LRSAL (espe-
cialmente en lo que concierne a la cooperación supra-
municipal), estableciendo unas soluciones uniformes 
que se compadecen mal con las previsiones estatuta-
rias, con el riesgo de vaciarlas de contenido.

4.4. El artículo 160 EAC define las competencias en 
materia de régimen local y lo hace con el criterio antes 
señalado de diferenciar entre los aspectos que cons-
tituyen su régimen jurídico a los efectos del artículo 
149.1.18 CE (apartado 2) y aquellos otros que no están 
directamente conectados con el mismo (apartado 1). 
Esto permite que el precepto estatutario diferencie en-
tre competencias exclusivas y competencias comparti-
das, es decir, sujetas a las bases estatales.

En relación con esta diferenciación competencial, es 
preciso recordar que la STC 31/2010, de 28 de ju-
nio, considera que la calificación como exclusiva de 
las competencias del apartado 1 del artículo 160 EAC 
debe entenderse de forma relativa, es decir, sin impe-
dir que puedan operar sobre ellas las bases estatales. 
Sin embargo, no parece lógico subsumir estas compe-
tencias en el mismo régimen que las compartidas del 
apartado 2, porque ello significaría dejar sin sentido la 
diferenciación competencial que hace el Estatuto. Esto 
exige, pues, por coherencia, una lectura de la jurispru-
dencia constitucional necesariamente matizada, que 
pasa por entender que las bases estatales no pueden 
actuar en este caso con la misma intensidad que se da 
en las competencias compartidas.

Esta lectura encuentra un argumento adicional en 
aquellas competencias del apartado 1 del artículo 160 
EAC que se inscriben claramente en el ámbito de las 
relaciones entre los entes locales o en el ámbito de las 
relaciones de cooperación y colaboración entre los en-
tes locales y la Generalidad, teniendo en cuenta tam-
bién las características especiales de su organización 
supramunicipal (veguerías y comarcas). Y también, 
como es lógico, cuando se trata de la atribución de 
competencias a los entes locales en las materias espe-
cificadas en el artículo 84 EAC, es decir, aquellas que 
coinciden con ámbitos competenciales sectoriales que 
corresponden a la Generalidad.

En cualquier caso, es necesario destacar que las com-
petencias del artículo 160 EAC suponen un límite de 
la competencia estatal en cuanto que ésta debe cir-
cunscribirse a la legislación básica y dejar, por con-
siguiente, un espacio suficiente para que la Generali-
dad pueda desarrollar políticas propias al respecto. Y 
el umbral de este límite debe elevarse aún más cuando 
se trata de las competencias reconocidas en el aparta-
do 1 del artículo 160.

Por otra parte, es esencial recordar a los efectos de 
este recurso que el sistema de distribución de com-
petencias que opera en este ámbito debería excluir, 
como principio, la reserva al Estado de funciones eje-
cutivas en aplicación de la legislación local. Aunque 
la jurisprudencia constitucional ha aceptado la reser-
va de estas funciones dentro de las competencias bá-
sicas, no debemos olvidar que esta posibilidad sólo 
puede contemplarse de forma excepcional y no como 
una fórmula ordinaria y recurrente. Como veremos a 
continuación, la LRSAL no tiene en cuenta estos re-
querimientos derivados del artículo 160 EAC y del ar-
tículo 149.1.18 CE, especialmente en lo que concierne 
a la intensidad de una regulación que debería limitarse 
a establecer sólo reglas básicas.

5. La LRSAL no cumple con la función 
constitucional que corresponde a una ley 
básica de régimen local

En materia de régimen local, el Tribunal Constitucio-
nal ha establecido una relación muy estrecha entre la 
competencia básica del Estado y la garantía de la auto-
nomía local. Esto supone que en ejercicio de la compe-
tencia del artículo 149.1.18 CE el Estado no sólo legis-
la para establecer el «común denominador normativo» 
sino también con el objetivo de «garantizar el conte-
nido mínimo» de la autonomía local (SSTC 32/1981 y 
214/1989, entre otras).

Esto da a la actuación estatal una dimensión que no 
tiene en el ejercicio de otras competencias y que la 
doctrina ha venido a calificar como función constitu-
cional de garantía del contenido esencial de la autono-
mía local, especialmente predicable de los municipios 
como instituciones locales básicas.

Esta dimensión tiene, a su vez, dos vertientes. Por un 
lado, asegura que la ley básica actúa de garantía frente 
al legislador autonómico para que este no pueda redu-
cir o restringir el contenido de la autonomía local que 
se considera mínimo y esencial. Pero, por otro, tam-
bién define el sentido de la legislación básica, que debe 
entenderse siempre desde una lógica general de marco 
regulador mínimo y abierto para el desarrollo de la au-
tonomía local y nunca como un marco cerrado con la 
finalidad de limitar y restringir la autonomía.

Sin embargo, el sentido y el alcance de la reforma no 
admite dudas de que es esto último lo que precisa-
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mente quiere hacer la LRSAL. Con el pretexto de ga-
rantizar el principio de estabilidad presupuestaria se 
desnaturaliza completamente la función que debería 
cumplir la LBRL y se convierte esta ley en un marco 
regulador claramente reduccionista del contenido de 
la autonomía local. El uso inadecuado del nuevo man-
dato constitucional establecido en el artículo 135 CE 
modifica el sentido de la legislación básica de régimen 
local como ley que debería cumplir la función consti-
tucional de garantizar el principio de autonomía local.

Y esta forma de actuar, que se concreta en medidas de 
naturaleza restrictiva sobre los pilares básicos en los 
que se asienta la autonomía local (organización, com-
petencias, derecho de asociación, etc.), debe ser cen-
surada desde la perspectiva constitucional, porque el 
legislador, aunque disponga de un importante margen 
de apreciación política, no puede apoyarse en el mis-
mo para llevar a cabo una reforma legal inspirada en 
principios contrarios o incompatibles con los que se 
desprenden de la Constitución, en este caso, de la ga-
rantía institucional de la autonomía local.

II. Impugnación de los preceptos de la LRSAL 
que vulneran la constitución y el Estatuto de 
autonomía de Cataluña

1. La LRSAL vulnera las competencias de 
la Generalidad para crear y suprimir las 
entidades locales de ámbito territorial 
inferior al municipio

Diversos preceptos de la LRSAL introducen cambios 
de gran calado en las que hasta ahora eran considera-
das jurídicamente como entidades locales de ámbito 
territorial inferior al municipio (entidades municipales 
descentralizadas en la denominación dada por la legis-
lación local catalana).

El artículo primero, apartado dos, de la LRSAL mo-
difica el apartado 2 del artículo 3 LBRL de forma 
que elimina de la lista de entes locales a estas entida-
des, que, según el redactado anterior del artículo 3.2. 
LBRL, podían ser instituidas o reconocidas por las 
CCAA.

El artículo primero, apartado catorce, de la LRSAL 
suprime también el artículo 45 LBRL, que era el pre-
cepto que remitía a la legislación autonómica la regu-
lación de estas entidades locales.

El artículo primero, apartado siete, de la LRSAL aña-
de un nuevo artículo a la LBRL (24 bis) que, en co-
herencia con las dos anteriores determinaciones, re-
conoce ahora a las CCAA la capacidad para regular 
los «entes» de ámbito territorial inferior al municipio 
como órganos territoriales de gestión municipal des-
concentrada que «carecerán de personalidad jurídica».

Las disposiciones transitorias cuarta y quinta de la 
LRSAL establecen un régimen transitorio en relación 

con el mantenimiento o no, según los casos previstos 
en las mismas, de la personalidad jurídica de las enti-
dades locales existentes o en proceso de constitución 
antes de la entrada en vigor de la ley. Este régimen 
transitorio supone, de hecho y de derecho, la coexis-
tencia de dos regímenes jurídicos para este tipo de en-
tidades, con un resultado difícilmente compatible con 
la finalidad de una norma de carácter básico. Ade-
más, la disposición transitoria cuarta hace depender la 
continuidad de las entidades ya existentes de la pre-
sentación de sus cuentas ante los organismos corres-
pondientes de la Administración del Estado y de las 
CCAA antes del día 31 de diciembre de 2014, para no 
incurrir en causa de disolución.

Las modificaciones que la LRSAL introduce en la 
LBRL implican un cambio sustancial de modelo y, al 
mismo tiempo, la introducción de criterios económi-
cos (presentación de cuentas) como causa determinan-
te de la continuidad de las actuales entidades locales 
inferiores al municipio. Y no hay duda alguna de que 
el contenido y alcance de estos cambios legislativos 
repercute directamente sobre las competencias que el 
EAC reconoce a la Generalidad de Cataluña.

El artículo 151 letra b) EAC reconoce a la Generalidad 
la competencia exclusiva para crear y suprimir los en-
tes locales de ámbito territorial inferior al municipio. 
Y el artículo 86.7 EAC determina claramente que las 
concentraciones de población que dentro de un muni-
cipio forman núcleos separados se pueden constituir 
en entidades municipales descentralizadas. Estos dos 
preceptos eran respetados por la antigua redacción de 
la LBRL pero es evidente que la LRSAL no lo hace, al 
privar a la Generalidad del ejercicio de una competen-
cia y de un ámbito de decisión organizativa territorial 
local que el Estatuto le reconoce sin ninguna duda.

Hay que destacar, además, que la imposibilidad de 
crear nuevas entidades locales de ámbito inferior al 
municipio tiene una relación directa con la misma 
competencia que reconoce el artículo 151 letra b) EAC 
de suprimir o alterar los términos municipales, que 
podría suponer la conversión de los municipios afec-
tados por el proceso en entidades municipales descen-
tralizadas manteniendo así personalidad jurídica pro-
pia.

También es importante destacar que este tipo de en-
tidades no están reconocidas por la Constitución ni 
disponen de garantía institucional, siendo aplicable 
en este caso la jurisprudencia constitucional según 
la cual debe reconocerse en este caso un fuerte gra-
do de «interiorización» autonómica organizativa (STC 
214/1989) y la decisión exclusiva de la Generalidad so-
bre la creación, modificación o supresión de los en-
tes locales de «segundo grado», como sería este caso 
(STC 179/1985).

Por estos motivos, los apartados dos, siete y catorce 
del artículo primero de la LRSAL vulneran las compe-
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tencias de la Generalidad de los artículos 151 letra b) 
y 86.7 EAC.

En relación con las disposiciones transitorias cuarta 
y quinta de la LRSAL, resulta también evidente que 
entran en contradicción con la competencia del artí-
culo 151 letra b) EAC, en la medida que penetran en 
el terreno propio de la capacidad de decisión que co-
rresponde en exclusiva a la Generalidad, esto es, la ca-
pacidad para establecer cuándo y en qué condiciones 
pueden crearse o suprimirse las entidades municipales 
descentralizadas en Cataluña.

Por otra parte, el Estado no puede apelar en este caso 
a un criterio economicista como es la presentación de 
cuentas (disposición transitoria cuarta), por las razo-
nes ya expuestas en el punto I.4 de estas alegaciones 
sobre los límites que tiene el establecimiento de medi-
das para garantizar la estabilidad presupuestaria más 
allá de la ley orgánica a la que se refiere el apartado 5 
del artículo 135 CE.

Por consiguiente, las disposiciones transitorias cuarta 
y quinta de la LRSAL, vulneran también la competen-
cia de la Generalidad del artículo 151 letra b) EAC y el 
artículo 86.7 EAC.

2. La LRSAL vulnera el principio de autonomía 
municipal por eliminar «de facto» la capacidad 
de iniciativa de los municipios para promover 
actividades y prestar servicios en beneficio de 
sus ciudadanos

El artículo primero, apartado tres de la LRSAL aña-
de un nuevo apartado al artículo 7 LBRL (apartado 4) 
que incide de lleno sobre la capacidad de las entidades 
locales para ejercer otras competencias distintas de las 
reconocidas expresamente por la ley como propias o 
de las delegadas por el Estado y las CCAA. Este nuevo 
apartado del artículo 7 LBRL no impide el ejercicio de 
estas competencias, pero lo somete a dos condiciones: 

a) Que no se ponga en riesgo la sostenibilidad finan-
ciera del conjunto de la hacienda municipal, de acuer-
do con los requerimientos de la legislación de estabili-
dad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

b) Que no se incurra en un supuesto de ejecución si-
multánea del mismo servicio con otra administración 
pública.

El cumplimiento de estos requisitos se supedita ade-
más a un procedimiento de control que consiste en la 
necesidad de obtener un informe previo y vinculante 
tanto de la administración competente por razón de la 
materia señalando la inexistencia de duplicidades co-
mo de la administración que tenga atribuida la tutela 
sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas com-
petencias que se pretenden ejercer.

Esta limitación que introduce la LRSAL tiene cone-
xión directa con la modificación del apartado 1 del ar-

tículo 25 LBRL que hace el artículo primero, apartado 
ocho, de la LRSAL y con la supresión del artículo 28 
LBRL que efectúa el artículo primero, apartado once 
de la LRSAL.

En el caso del artículo 25.1 LBRL, se introduce una 
frase final claramente restrictiva de la redacción origi-
nal del mismo, frase que tiene el efecto de «recondu-
cir» la capacidad del municipio para promover activi-
dades y servicios al marco estricto de las competencias 
propias previstas en el mismo artículo 25 LBRL. Asi-
mismo, se elimina la referencia a «toda clase» de acti-
vidades y servicios que podían promover los munici-
pios, con la voluntad inequívoca de reducir su ámbito 
de actuación. Por su parte, la supresión del artículo 28 
LBRL significa que los municipios no podrán realizar 
actividades complementarias de las propias de otras 
administraciones públicas, como las que hasta ahora 
enumeraba el mismo precepto.

Este conjunto de modificaciones legales afecta de for-
ma especial a los municipios como entes básicos y pri-
marios de la organización territorial que son los que 
cuentan, además, con una legitimidad democrática di-
recta por la elección de sus representantes por sufragio 
universal. Esta legitimación y el hecho de ser la insti-
tución más próxima a los ciudadanos han comportado 
el reconocimiento histórico de una capacidad de ini-
ciativa general para promover actividades y servicios 
en beneficio de los vecinos, no limitada por la necesi-
dad de un reconocimiento legal y expreso de compe-
tencias sectoriales.

Se ha entendido tradicionalmente en este sentido que 
el único límite para esta iniciativa es la duplicidad de 
prestación por la concurrencia con una competencia 
«idéntica» atribuida a otra administración. Pero más 
allá de este límite objetivo, el principio de autonomía 
local debería amparar esta capacidad de actuación, es-
pecialmente en el caso de los municipios por las razo-
nes que se acaban de exponer.

El artículo 4.2. de la CEAL reconoce a las entidades 
locales «libertad plena» para ejercer su iniciativa en 
«toda materia» que no esté excluida de su competen-
cia o atribuida a otra autoridad. Por su parte, el artí-
culo 86 EAC configura el municipio como el medio 
esencial de participación de la comunidad local en los 
asuntos públicos y como la institución que ejerce las 
competencias que la ley le atribuye, pero que también 
defiende los intereses propios de la colectividad que re-
presenta. Esta defensa permite diversas actuaciones, 
entre ellas la promoción de actividades y servicios pú-
blicos y hay que destacar que el artículo 86.2 EAC si-
túa esta defensa de los intereses propios dentro del ám-
bito de la garantía de la autonomía municipal.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se hace evi-
dente que los cambios introducidos por la LRSAL en 
los artículos 7, 25 y 28 LBRL suponen una grave afec-
tación de la capacidad de iniciativa de los municipios 



7 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 297

4.87.05. INFORMACIó 89

para adoptar, en ejercicio de su autonomía, decisiones 
que puedan concretarse en actividades o prestaciones 
en beneficio de sus habitantes.

Esta posibilidad no se excluye pero se condiciona aho-
ra a un sistema de control que hace depender el ejerci-
cio de este derecho de la voluntad del Estado o de las 
CCAA. Podría decirse de contrario que se trata de un 
control de legalidad con causa justificada y compatible 
con el principio de autonomía local. Pero esta tesis no 
es convincente por varias razones: 

a) En primer lugar, porque no se trata de un control 
puntual y concreto sino genérico e indeterminado, in-
compatible por tanto con la jurisprudencia constitucio-
nal (STC 4/1981, de 2 de febrero), en la medida que 
coloca al municipio en una posición de clara subordi-
nación o dependencia de otras administraciones que 
disponen, además, de un amplio margen de aprecia-
ción discrecional y de oportunidad.

b) En segundo lugar, porque se trata de un «doble» 
control concurrente, que hace especialmente difícil 
superar este obstáculo.

c) En tercer lugar, porque existe una clara extralimita-
ción en los fines del control establecido. En el caso de 
la sostenibilidad financiera, por el hecho de darse al 
margen del cauce previsto por el artículo 135.5 CE. Y 
en el caso de la ejecución simultánea con otra compe-
tencia administrativa, por la posibilidad siempre exis-
tente de recurrir judicialmente la decisión municipal, 
tal y como permite la misma LBRL, con posibilidad 
de adoptar medidas cautelares de suspensión en vía 
contencioso administrativa.

d) Y por último, porque este control se establece so-
bre un elemento o aspecto que constituye la esencia de 
la autonomía local y afecta a la garantía institucional 
del municipio al privarle de esta capacidad de deci-
sión autónoma directamente ligada a su componente 
democrático.

Por las razones que se acaban de exponer, los aparta-
dos tres, ocho y once del artículo primero LRSAL, que 
modifican, respectivamente, los artículos 7 y 25 y su-
primen el artículo 28 LBRL, vulneran el principio de 
autonomía municipal consagrado por los artículos 137, 
140 y 86.3 EAC.

3. La LRSAL vulnera las competencias de la 
Generalidad en materia de alteración de los 
términos municipales

El apartado cinco del artículo primero de la LRSAL 
modifica el artículo 13 LBRL, ampliando notablemen-
te su contenido básico en relación con la redacción an-
terior de este precepto. En el apartado 2 del artículo 
13 LBRL se incorpora ahora como requisito de crea-
ción de un nuevo municipio el de tener como míni-
mo 5.000 habitantes y ser financieramente sostenible. 

Pero la modificación más importante se produce por 
la adición de un nuevo apartado 4, que regula un pro-
cedimiento de fusión municipal mediante convenio, y 
del apartado 5, que encarga a las diputaciones provin-
ciales o entidades equivalentes la coordinación y su-
pervisión de la integración de los servicios resultantes 
del proceso de fusión.

En relación con el apartado 4 es necesario distinguir 
entre el establecimiento de medidas de fomento por el 
Estado sobre la fusión de municipios, que ya contem-
plaba y sigue contemplando el apartado 3 del artículo 
13 LBRL, y los aspectos procedimentales y los efectos 
de la fusión, que forman parte del núcleo propio de la 
competencia sobre alteración de términos municipa-
les.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional 
(SSTC 214/1989 y 103/2013), esta distinción es impor-
tante, porque la actividad de fomento que cabe reco-
nocer al Estado «no limita la competencia autonómica 
para la alteración de términos municipales», de forma 
que esta actividad de fomento debe entenderse dirigi-
da no sólo a los municipios sino también a las CCAA 
«que son quienes tienen la competencia para materia-
lizar estas alteraciones territoriales».

De esta jurisprudencia se desprende que la acción de 
fomento estatal en este ámbito tiene su límite en el ne-
cesario respeto de la competencia que con carácter 
exclusivo el artículo 151 letra b) EAC reconoce a la 
Generalidad sobre la alteración de los términos mu-
nicipales.

Sin embargo, el análisis del extenso y detallado apar-
tado 4 del artículo 13 LBRL, pone de relieve que va 
más allá del establecimiento de medidas de fomento 
de la fusión municipal e incide sobre aspectos que son 
propios de los efectos que produce esta fusión y, por 
tanto, del ámbito que ya forma parte de la competencia 
de la Generalidad. En este sentido, la capacidad estatal 
de fomento puede dar cobertura al primer bloque de 
letras del apartado 4 pero ya no al segundo bloque, que 
indica cuáles son los efectos de la fusión.

Por otra parte, la ley también incurre en un exceso 
competencial en el apartado 5, que también se añade 
al artículo 13 LBRL, en cuanto atribuye directamente 
a las diputaciones provinciales la coordinación y su-
pervisión de la integración de los servicios resultantes 
del proceso de fusión.

Esta coordinación y supervisión tiene su causa en la 
fusión y son efecto directo de la misma, y por ello debe 
establecerla la Generalidad en ejercicio de su compe-
tencia en materia de alteración de términos municipa-
les (art. 151 letra b) EAC) y también de la competencia 
que el artículo 160.1 letra a) EAC le atribuye sobre las 
relaciones de cooperación entre los entes locales y en-
tre estos y la Generalidad.
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Por las razones expuestas, el apartado cinco del artí-
culo primero LRSAL, que añade el apartado cuarto al 
artículo 13 LBRL, vulnera la competencia de la Gene-
ralidad del artículo 151 letra b) EAC en la parte que re-
gula los efectos de la fusión («la fusión conllevará...»). 
Y también vulnera la competencia de la Generalidad 
del artículo 151 letra b) y del artículo 160.1. letra a) 
EAC cuando añade también el apartado quinto al ar-
tículo 13 LBRL.

4. La LRSAL vulnera las competencias de 
la Generalidad para definir el contenido 
material de la autonomía local y no cumple 
con la función de garantía de la autonomía 
local que debe ser propia de una ley de bases de 
régimen local

El apartado ocho del artículo primero de la LRSAL 
modifica el artículo 25 LBRL, reduciendo significati-
vamente la lista de competencias propias de los mu-
nicipios, especialmente las relativas a la educación, 
los servicios sociales, la sanidad y la defensa de los 
consumidores y usuarios. En los tres primeros casos, 
las competencias incluidas en la redacción anterior del 
precepto se reducen significativamente y, en el último, 
se suprime.

La modificación de las competencias en materia de sa-
nidad y servicios sociales se concreta después en las 
disposiciones transitorias primera, segunda y tercera 
de la ley, que establecen la asunción automática por 
parte de las CCAA de las competencias que hasta aho-
ra habían sido competencias propias de los municipios. 
Estas disposiciones tienen, a su vez, estrecha relación 
con la disposición adicional undécima de la ley, que 
establece medidas compensatorias a las CCAA como 
consecuencia de las nuevas competencias asumidas en 
virtud de aquellas. Por otra parte, la disposición adi-
cional decimoquinta de la ley remite a las normas re-
guladoras del sistema de financiación de las CCAA y 
de las haciendas locales la fijación de los términos en 
que éstas asumirán la titularidad de las competencias 
que se prevén como propias de los municipios.

Todas estas previsiones suponen, en pocas palabras, 
que estas competencias que el artículo 25.2 LBRL re-
conocía como propias de los municipios dejan de ser-
lo.

En relación con estos cambios competenciales cabe 
señalar que la LRSAL opera una reducción importan-
te del haz de competencias propias de los municipios 
que, junto con los servicios mínimos, constituyen el 
núcleo del contenido material de su autonomía. Es-
tas competencias, que afectan a servicios básicos, co-
mo la educación, la sanidad o los servicios sociales se 
atribuyen directamente por la ley a las CCAA, lo que 
permite entender, a su vez, que éstas tampoco pueden 
modificar esta decisión y atribuirlas de nuevo a los 
municipios. El carácter básico de la LRSAL obliga a 

hacer esta interpretación por razón de la indisponibi-
lidad que sobre una norma básica tienen las CCAA.

Por consiguiente, a pesar de que el artículo 2 de la 
LBRL remite a la legislación sectorial del Estado y las 
CCAA, según la distribución constitucional de com-
petencias, la atribución de competencias a los munici-
pios, debe entenderse que queda excluida de esta po-
sibilidad de actuación autonómica la asignación a los 
municipios de las competencias que la propia LRSAL 
extrae del ámbito de las competencias propias munici-
pales y las considera ahora de titularidad autonómica.

Sin embargo, esta forma de proceder choca con dos 
límites constitucionales y estatutarios, como son el 
principio de autonomía municipal y las reglas de dis-
tribución de competencias entre el Estado y la Gene-
ralidad.

El artículo 84 EAC contiene unos elementos definito-
rios del contenido material de la autonomía munici-
pal que consagra a nivel estatutario una garantía de 
esta autonomía que el legislador debe respetar. Esto 
ocurre con la lista de materias que el apartado 2 es-
tablece que las leyes sectoriales deben reconocer co-
mo competencias de los municipios, entre las cuales 
se encuentran servicios afectados por la reforma del 
artículo 25.2 LBRL y por las disposiciones transitorias 
y adicionales de la LRSAL antes mencionadas. Ade-
más, el mismo artículo 84 EAC, en su apartado 3, con-
sagra el principio de subsidiariedad como uno de los 
criterios principales a tener en cuenta para el reconoci-
miento de competencias municipales.

En esta misma dirección, el artículo 4 CEAL estable-
ce el principio según el cual el ejercicio de las compe-
tencias públicas debe incumbir preferentemente y de 
modo general a las autoridades más cercanas a los ciu-
dadanos. Si bien es cierto que este principio no exclu-
ye, como es lógico, que la competencia pueda atribuir-
se a una instancia territorial superior por necesidades 
de eficacia o economía, cabe preguntarse cuál es el 
fundamento de esta decisión legislativa que afecta a 
unas competencias atribuidas hasta ahora al munici-
pio y sin discriminación alguna por razón de la tipolo-
gía municipal existente. Desde esta perspectiva, puede 
decirse que la ley opera una restricción arbitraria del 
contenido material de la autonomía municipal en clara 
contradicción con el artículo 140 CE y 86.3 EAC.

Pero los efectos de la LRSAL no se limitan a este pla-
no, sino que también afectan a las competencias de la 
Generalidad. Esto sucede porque la LRSAL ha «inver-
tido» el sentido lógico de lo que debe ser una ley bási-
ca en este caso, actuando como una norma limitativa 
en lugar de ser una norma garantista de la autonomía 
local. Olvida en este punto que una ley básica local 
tiene la misión de garantizar el núcleo esencial de las 
competencias municipales y no de restringirlo, como 
se desprende aún del apartado 2 del artículo 2 LBRL 
(no modificado por la LRSAL).
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Como ha declarado la jurisprudencia constitucional 
(STC 214/1989) este precepto de la LBRL debe en-
tenderse en el sentido de que las leyes básicas deben 
reconocer en el caso de competencias compartidas 
qué competencias corresponden a las entidades loca-
les «por ser ello necesario para garantizar su autono-
mía». Lo que no debería impedir en ningún caso que 
las CCAA puedan ampliar este ámbito competencial 
mediante el ejercicio de sus competencias comparti-
das y, como es lógico, de las exclusivas.

Sin embargo, la eliminación de la lista del artículo 
25.2 LBRL de las competencias municipales y su si-
multánea atribución a las CCAA dan a entender que la 
voluntad del legislador es la de impedir cualquier tipo 
de retrocesión de estas competencias, afectando con 
ello no sólo el contenido material de la autonomía mu-
nicipal sino también el ejercicio de las competencias 
de la Generalidad en materia de educación (art. 131 
EAC), sanidad (art. 162 EAC) y servicios sociales (art. 
166 EAC), en conexión con la competencia sobre régi-
men local de artículo 160.1. letra b) y 2 EAC.

De acuerdo con lo expuesto, el apartado ocho del ar-
tículo primero de la LRSAL, las disposiciones adicio-
nales undécima y decimoquinta, y las disposiciones 
transitorias primera, segunda y tercera de la LRSAL 
vulneran la autonomía municipal reconocida por los 
artículos 140 CE, 84.2 y 86.3 EAC y las competencias 
de la Generalidad en materia educativa, sanitaria y de 
servicios sociales (arts. 131, 162 y 166 EAC, respectiva-
mente) y en materia de régimen local (arts. 160.1. letra 
b) y 2 EAC).

5. La LRSAL somete la cooperación 
supramunicipal para la prestación de los 
servicios mínimos municipales a unas reglas 
incompatibles con las competencias de la 
Generalidad sobre régimen local

El apartado nueve del artículo primero de la LRSAL 
modifica el artículo 26 LBRL. La principal reforma 
que realiza se centra en el apartado 2, que dispone, 
con carácter general, que en los municipios de menos 
de 20.000 habitantes (que representan la gran mayoría 
de municipios), las diputaciones provinciales o entida-
des equivalentes «coordinarán» una parte importan-
te de los servicios mínimos que corresponden a estos 
municipios según lo previsto en el mismo artículo 26 
LBRL.

Esta coordinación se concreta en la elaboración de una 
propuesta para la prestación directa por la diputación 
o la implantación de fórmulas de gestión compartida 
a través de mancomunidades, consorcios u otras mo-
dalidades. Tal propuesta debe hacerse contando con la 
conformidad de los municipios afectados y someterse 
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públi-
cas para que la autorice, relegando la intervención de 

la Generalidad a la elaboración de un informe precep-
tivo pero no vinculante.

Esta solución legislativa plantea diversos problemas, 
tanto desde la perspectiva de la autonomía municipal, 
como desde la perspectiva de las competencias auto-
nómicas sobre organización territorial y régimen lo-
cal.

En el primer caso se produce la paradoja de que la ley 
considera como parte del núcleo esencial de la auto-
nomía municipal unos servicios que la propia ley per-
mite que pasen a ser gestionados después por otras 
administraciones locales que, además, carecen de la 
representatividad democrática de los municipios. Sin 
embargo, el hecho que la ley condicione su prestación 
supramunicipal a la «conformidad» de los municipios 
afectados evita que se produzca la vulneración del 
principio de autonomía municipal. Pero, aún así, no 
deja de ser criticable una fórmula que en el fondo jue-
ga con la hipocresía de atribuir unas competencias a 
los municipios y establecer, al mismo tiempo, un me-
canismo para que su gestión se traslade a otro nivel, 
sin que sea necesariamente mediante una forma aso-
ciativa municipal.

Esta contradicción se hace especialmente evidente en 
el tercer párrafo del artículo 26.2 LBRL, que condi-
ciona la continuidad de la gestión directa por el mu-
nicipio de «su» competencia a que «justifique» ante 
la diputación que puede prestar los servicios mínimos 
con un coste menor que el propuesto por la diputación. 
Aunque la necesaria conformidad del municipio que 
establece el segundo párrafo atenúa el problema, se-
mejante condición no deja de ser conceptualmente 
contraria al principio de autonomía municipal.

En el segundo caso, la solución que presenta la LR-
SAL se compadece muy mal con las competencias de 
la Generalidad, hasta el punto de hacerlas inoperantes. 
Esto ocurre, por de pronto, con el establecimiento de 
una fórmula uniforme de gestión supramunicipal que 
no tiene en cuenta las singularidades que en materia 
de organización territorial presenta el Estatuto cata-
lán. El EAC contiene diversas previsiones (arts. 2.3, 
83.1 y 2, 90.1 y 92) que son muy claras al respecto y 
que dejan un margen de actuación legislativa a la Ge-
neralidad para regular la cooperación supramunicipal, 
que confirma la competencia exclusiva del artículo 
160.1.letra a), que específicamente incluye las relacio-
nes de cooperación entre los entes locales y entre estos 
y la Generalidad.

Esta competencia significa que es la Generalidad la 
que tiene la capacidad de regular cómo se establecen 
estas relaciones de cooperación, también en el caso 
que contempla el artículo 26 LBRL, teniendo en cuen-
ta el papel que deben cumplir las comarcas y las ve-
guerías (sustitutivas de las diputaciones provinciales). 
Además, este espacio competencial también incluye 
la determinación legal de las formas y procedimientos 
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en que debe concretarse esta cooperación, respetando 
como es lógico la autonomía de los municipios. Este 
margen de maniobra queda gravemente mermado con 
la solución que plantea la LRSAL, que actúa en este 
caso «olvidando» completamente las previsiones del 
Estatuto.

Pero además de ello, la LRSAL añade otra infracción 
aún mucho más grave de las competencias de la Gene-
ralidad, a saber, el sometimiento a la autorización de 
la Administración del Estado de la propuesta que de-
ben elaborar las diputaciones. Esta infracción excede 
claramente de lo que puede considerarse como norma 
básica porque afecta directamente al ejercicio de las 
competencias ejecutivas de la Generalidad en sus rela-
ciones con las entidades locales.

Esta intervención del Estado no tiene cabida posible 
en el artículo 149.1.14 y 18 CE y vulnera frontalmen-
te la competencia de la Generalidad reconocida en el 
artículo 160.1. letra a) EAC. Por otra parte, el legisla-
dor estatal tampoco puede ampararse en este caso en 
la garantía del principio de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera al que ni siquiera alude el 
artículo 26 LBRL y que, como ya hemos reiterado, no 
puede ser utilizado más allá del marco legal que esta-
blece el artículo 135.5 CE.

Por las razones expuestas, el apartado nueve del artí-
culo primero de la LRSAL vulnera la competencia de 
la Generalidad reconocida en el artículo 160.1. letra a) 
y 2 EAC y también la autonomía municipal garantiza-
da por los artículos 140 CE y 84.1 y 86.3 EAC en el ca-
so del tercer párrafo del artículo 26.2 LBRL.

6. La LRSAL limita la capacidad de la 
Generalidad de reconocer competencias propias 
a los municipios al considerar sólo delegables 
importantes competencias de interés municipal

Al tratar sobre las competencias propias de los muni-
cipios en el anterior punto 4 ya hemos visto como la 
LRSAL opera en sentido inverso a lo que debería ser 
una verdadera ley de bases de régimen local. En lugar 
de actuar como garantía «mínima» del contenido fun-
cional de la autonomía municipal, lo hace realmente 
en sentido restrictivo, con voluntad clara de acotar el 
ámbito de competencias propias. En este sentido he-
mos podido comprobar, además, cómo se eliminan 
parte de estas competencias propias municipales, que 
se atribuyen ahora a las CCAA.

Aunque esto no impide, en teoría, que las leyes secto-
riales puedan otorgar otras competencias propias a los 
municipios de acuerdo con los artículos 2 y 25 LBRL, 
esta conclusión resulta más aparente que real por la 
modificación que la LRSAL hace en el apartado diez 
de su artículo primero respecto del artículo 27 LBRL.

Esta modificación añade un apartado al artículo 27 
(nuevo apartado 3), en el cual se establece una lista 

de competencias delegables a los municipios. Esto sig-
nifica, haciendo una interpretación sistemática y con-
junta de los artículos 2, 25 y 27 LBRL, que la lista de 
competencias que ahora contempla el artículo 27 sólo 
tienen la condición de competencias delegables, con 
el efecto de quedar excluidas de su reconocimiento y 
atribución como competencias propias por parte de la 
Generalidad aún teniendo reconocida sobre las mis-
mas competencias exclusivas o compartidas como es 
el caso.

Este efecto se produce, por ejemplo, sobre las letras 
c), e), f) y h) del artículo 27.3, que coinciden con com-
petencias educativas o de servicios sociales subsumi-
bles en las letras m) y g) del artículo 84.2 EAC, que las 
configura como competencias propias, y guarda rela-
ción también con las que las disposiciones transitoria 
segunda y la disposición adicional decimoquinta con-
vierten en competencias de titularidad autonómica y 
que sólo pueden ser ahora delegables.

Pero este efecto puede extenderse en realidad a todas 
las letras del artículo 27.3, porque su condición de de-
legables pretende excluir, como se ha dicho, su reco-
nocimiento como propias, limitando de esta forma el 
contenido de la autonomía municipal y todas las com-
petencias sectoriales de la Generalidad sobre las que 
esta dispone de competencias exclusivas o comparti-
das y que le permiten, si así lo decide el Parlamento 
catalán, atribuir a los municipios competencias pro-
pias en el correspondiente ámbito sectorial.

Además del ámbito educativo y de servicios socia-
les (art. 131 y 166 EAC, respectivamente), esto afec-
ta también, de acuerdo con la lista del artículo 27.3 
LBRL, a las materias relativas a medio ambiente (art. 
144 EAC); sanidad (art. 162 EAC); cultura (art. 127 
EAC); comercio y consumo (arts. 121 y 123 EAC); tu-
rismo (art. 171 EAC); o deporte y espectáculos (arts. 
134 y 141 EAC).

Por todo ello, el apartado diez del artículo primero LR-
SAL, en la redacción que da al artículo 27.3 LBRL, 
vulnera el principio de autonomía municipal garanti-
zada por el artículo 140 CE y los artículos 84.2 y 86.3 
EAC, así como las competencias sectoriales de la Ge-
neralidad mencionadas.

7. La LRSAL vulnera la autonomía municipal 
al permitir que las diputaciones asuman 
directamente la prestación de servicios de 
competencia municipal

El apartado trece del artículo primero de la LRSAL 
modifica el artículo 36 LBRL ampliando el haz de 
competencias propias de las diputaciones y especifi-
cando con mayor detalle que hasta ahora las compe-
tencias de cooperación y asistencia municipal.

Entre estas últimas competencias se incluye el plan 
provincial de cooperación a las obras y servicios de 
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competencia municipal, que en el caso de Cataluña 
tiene reconocido un régimen especial de acuerdo con 
la STC 109/1998, que la nueva redacción del artícu-
lo 36 permite considerar preservado al mantenerse el 
último inciso de la letra a) del apartado 2 de este ar-
tículo.

Sin embargo, ahora se añade un nuevo párrafo a es-
ta letra a) según el cual «cuando la diputación detec-
te que los costes efectivos de los servicios prestados 
por los municipios son superiores a los de los servicios 
coordinados o prestados por ella, incluirá en el plan 
provincial fórmulas de prestación unificada o supra-
municipal para reducir sus costes efectivos».

Esto significa que se habilita a las diputaciones para 
decidir sobre la prestación unificada o supramunici-
pal de servicios de competencia municipal por el solo 
hecho de que su coste pueda ser menor, sin que cuente 
para nada la naturaleza del servicio o los criterios que 
haya podido establecer el municipio sobre la calidad 
de aquél o el cálculo o la repercusión de estos costes.

Con un criterio meramente economicista y sin pon-
deración alguna en su aplicación, se establece un me-
canismo que permite sustraer la gestión municipal de 
un servicio que puede ser mínimo o responder a una 
competencia propia, afectando así directamente a la 
autonomía municipal. En este caso se da, además, una 
diferencia importante con el artículo 26.2 LBRL, a sa-
ber, que no se exige la conformidad del municipio y és-
te sólo participa en la elaboración del plan provincial.

Una consecuencia tan grave como esta no puede en 
modo alguno justificarse en los principios de estabili-
dad presupuestaria y sostenibilidad financiera, porque 
no implica necesariamente que el mayor coste efectivo 
los incumpla, ni siquiera que los ponga en riesgo. Se 
trata de una medida de ahorro que puede justificarse 
en términos estrictamente economicistas pero que no 
puede llegar a imponerse por la naturaleza y el margen 
de decisión que el principio de autonomía reconoce a 
los municipios para la gestión de sus competencias ba-
jo su propia responsabilidad.

En consecuencia, el apartado trece del artículo prime-
ro de la LRSAL, en la parte que añade a la letra a) 
del apartado 2 del artículo 36 LBRL el párrafo antes 
transcrito, vulnera el principio de autonomía munici-
pal garantizado por el artículo 140 CE y los artículos 
84.1 y 86.3 EAC.

8. La LRSAL limita indebidamente el derecho 
de las entidades locales y de la Generalidad 
a constituir consorcios y vulnera con ello el 
principio de autonomía local y las competencias 
de la Generalidad en esta materia

El apartado dieciséis del artículo primero de la LRSAL 
modifica el artículo 57 LBRL. Este precepto regula la 
cooperación económica, técnica y administrativa entre 

la Administración local y las administraciones territo-
riales superiores. En este sentido establece el principio 
de cooperación voluntaria, que puede concretarse me-
diante consorcios o convenios administrativos.

Sin embargo, el primer inciso del apartado 3 de este 
artículo establece unas limitaciones para la creación 
de consorcios que consisten en prohibir esta opción 
cuando la cooperación pueda formalizarse a través de 
un convenio y sujetarla, en todo caso, a demostrar que 
la fórmula del consorcio permite una asignación más 
eficiente de los recursos públicos.

Estas prevenciones inciden de pleno en al ámbito de la 
autoorganización de la Administración de la Genera-
lidad y de las entidades locales, que se conecta en el 
primer caso con las competencias exclusivas del artí-
culo 150. letra b) EAC, según el cual la Generalidad 
tiene competencia exclusiva sobre «las diversas moda-
lidades organizativas e instrumentales para la actua-
ción administrativa» y, en el segundo, con el principio 
de autoorganización local reconocido por el artículo 
87.2 EAC, según el cual los municipios tienen derecho 
a asociarse y a cooperar con otros entes públicos pa-
ra ejercer sus competencias, teniendo capacidad a este 
efecto de crear consorcios o participar en los mismos, 
sin que la ley pueda limitar este derecho si es para ga-
rantizar la autonomía de los otros entes implicados en 
el consorcio.

Por otra parte, hay que recordar que el artículo 160.1. 
letra a) EAC atribuye a la Generalidad la competencia 
exclusiva para regular las relaciones de cooperación 
entre las entidades locales y la Generalidad, incluyen-
do expresamente entre ellas los consorcios.

Se trata, pues, de un ámbito especialmente interiori-
zado de la relación entre las entidades locales y la Ad-
ministración de la Generalidad que respeta escrupulo-
samente un margen de decisión autónoma de los entes 
implicados, sin que sea admisible que la competencia 
básica del artículo 149.1.18 CE pueda llegar hasta el 
punto de subvertir los principios estatutarios sobre los 
que se asienta esta forma de cooperación interadmi-
nistrativa.

Es obvio, por tanto, que las limitaciones que ahora in-
troduce la LRSAL violentan ese marco porque pueden 
convertirse en un obstáculo que imposibilita o hace 
especialmente difícil el ejercicio del derecho de aso-
ciación. Se trata en todo caso de medidas despropor-
cionadas y basadas en conceptos indeterminados y no 
siempre de fácil apreciación, incompatibles con una 
cooperación que ha de ser voluntaria y decidida por 
poderes públicos que actúan en el ámbito de su respec-
tiva autonomía.

Tampoco puede el Estado alegar en este caso los prin-
cipios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera por las razones que ya hemos expuesto tan-
tas veces y menos aún con una fórmula meramente 
«preventiva» y de alcance general, que sólo cabe ca-
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lificar, como se ha dicho, de desproporcionada o ar-
bitraria.

Por estas razones, el apartado dieciséis del artículo pri-
mero de la LRSAL, en la parte que afecta al primer 
inciso del artículo 57.3 LBRL «la constitución [...] re-
cursos económicos», es contrario al principio de auto-
nomía local (arts. 140 y 141 CE y 87.2 EAC), y a las 
competencias de la Generalidad de los artículos 150. 
letra b) y 160.1. letra a) EAC.

9. La LRSAL vulnera la autonomía financiera 
de la Generalidad en el marco de las 
competencias delegadas y de los acuerdos de 
colaboración que esta puede establecer con las 
entidades locales de Cataluña

El apartado diecisiete del artículo primero de la LR-
SAL añade a la LBRL un nuevo artículo (57 bis), que 
establece una garantía de las obligaciones o compro-
misos a cargo de la Generalidad en los casos de dele-
gación de competencias o de convenios de colabora-
ción con las entidades locales. A tal efecto prevé que 
la delegación o los convenios incluyan una cláusula de 
garantía consistente en la autorización al Estado para 
que pueda aplicar retenciones a las transferencias que 
correspondan a las CCAA por aplicación de su siste-
ma de financiación.

Esta cláusula de garantía afecta directamente al nú-
cleo de la capacidad decisoria de la Generalidad y de 
las entidades locales que establecen sus relaciones de 
cooperación, de acuerdo con el principio de autono-
mía. Por otro lado, posibilita un control genérico del 
Estado sobre el cumplimiento de los acuerdos que 
le autoriza para retener unilateralmente parte de las 
transferencias debidas a las CCAA y compensar al en-
te local que el Estado considere que es acreedor.

Los efectos de esta cláusula sobre el sistema institucio-
nal territorial y competencial son diversos. En primer 
lugar, es evidente que se trata de una determinación 
que interviene en las relaciones financieras entre el Es-
tado y las CCAA y que se sitúa al margen de su cauce 
legal, que en este caso corresponde a la ley orgánica 
prevista en el artículo 157.3 CE. De esta forma, el nue-
vo artículo 57 bis LBRL vulnera la reserva de ley or-
gánica en materia de financiación autonómica.

En segundo lugar, la imposición de esta cláusula «con-
vencional», pero de naturaleza «obligatoria», afecta 
también a los principios de autonomía y suficiencia 
financieras, porque no hay duda que esta imposición 
legal prevista para un marco de colaboración y coo-
peración interadministrativa desconoce esa autonomía 
y compromete también la suficiencia de recursos de 
la Generalidad, porque parte de estos recursos quedan 
condicionados por una decisión estatal que convierte 
al Estado en «juez» del cumplimiento de un acuerdo 
fruto de la libre decisión de dos entes dotados de auto-

nomía y, por tanto, con plena capacidad para estable-
cer acuerdos bajo su propia responsabilidad.

La imposición de esta cláusula de garantía también in-
cide de lleno sobre la competencia del artículo 160.1. 
letra a) EAC, que atribuye a la Generalidad la compe-
tencia exclusiva para regular las relaciones de coope-
ración y colaboración entre ésta y los entes locales de 
Cataluña.

Por último, no puede el Estado alegar en este caso el 
artículo 135 CE para establecer al margen de la ley 
orgánica prevista en su apartado 5 una medida como 
esta. Medida que, además, puede aparentar a primera 
vista que garantiza la estabilidad presupuestaria y la 
sostenibilidad financiera, pero que puede tener el efec-
to inverso para las CCAA.

Por todo ello, el apartado diecisiete del artículo pri-
mero de la LRSAL vulnera la autonomía financiera de 
los artículos 201.2 y 202.2 EAC, la competencia de la 
Generalidad del artículo 160.1. letra a) EAC y también 
las reservas de ley orgánica de los artículos 135.5 y  
157.3 CE.

10. La LRSAL vulnera el principio de autonomía 
municipal y la capacidad de la Generalidad 
para atribuir a los municipios competencias 
propias o delegadas al subvertir la función que 
debe ser propia de una ley de bases de régimen 
local

El apartado primero de la disposición adicional nove-
na de la LRSAL obliga a adaptar los convenios, acuer-
dos y otros instrumentos de cooperación que lleven 
aparejada cualquier tipo de financiación destinada a 
sufragar el ejercicio por los municipios de competen-
cias delegadas o competencias «distintas a las enume-
radas en los artículos 25 y 27» de la LBRL. Esta adap-
tación deberá hacerse a 31 de diciembre de 2014 y, en 
caso contrario, los convenios, acuerdos u otros instru-
mentos «quedarán sin efecto».

Esta disposición incide de lleno en las relaciones de 
colaboración y cooperación entre la Generalidad y los 
entes locales, planteando los mismos problemas de 
constitucionalidad que en el caso anterior. Pero lo más 
grave de esta disposición es que confirma la voluntad 
de la LRSAL de «cerrar» el sistema de competencias 
municipales para impedir que las CCAA puedan atri-
buir a los municipios otras competencias propias que 
las previstas en la lista del artículo 25 LBRL y otras 
competencias delegadas que las previstas en el artícu-
lo 27 LBRL.

De esta forma, las conclusiones sobre los efectos res-
trictivos que pretende la LRSAL sobre las competen-
cias municipales que hemos denunciado en los anterio-
res puntos 4 y 6, en relación a la nueva reformulación 
de los artículos 25 y 27 LBRL, se confirma en esta 
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disposición adicional, que no deja lugar a dudas sobre 
la voluntad del legislador.

Visto desde esta perspectiva, la LRSAL se presenta 
como una ley que bajo el falso pretexto de garantizar 
la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad finan-
ciera de los entes locales, lo que hace en realidad es 
restringir la autonomía municipal a cotas nunca vis-
tas desde la entrada en vigor de la Constitución. La 
LRSAL convierte a la LBRL en una ley «mordaza» 
en lugar de ser, como ha reiterado la jurisprudencia 
constitucional tantas veces, una ley de garantía del 
contenido «mínimo» de la autonomía local. El juego 
combinado de los nuevos artículos 25 y 27 y de la dis-
posición adicional novena la convierte ahora en una 
ley de «máximos», sin permitir siquiera que las CCAA 
puedan realizar políticas de descentralización en be-
neficio de las entidades locales y especialmente de los 
municipios.

Por esta razón, el apartado primero de esta disposición 
adicional novena de la LRSAL vulnera el principio de 
autonomía local garantizado por los artículos 140 CE 
y 84 y 86 EAC, así como la competencia de la Gene-
ralidad del artículo 160.1. letra b) EAC, así como las 
competencias estatutarias sobre los ámbitos materia-
les que menciona el apartado 2 del artículo 84 EAC 
y otros que podrían ser susceptibles de atribución de 
competencias locales. Todo ello sin perjuicio de vulne-
rar también el principio de autonomía financiera de la 
Generalidad (arts. 156 CE y 201.2 y 202.2 y 3 EAC).

11. La LRSAL vulnera las competencias de la 
Generalidad relativas al estatuto jurídico de 
los miembros de las corporaciones locales y al 
personal al servicio de las mismas

11.1. El apartado dieciocho del artículo primero de la 
LRSAL añade un artículo a la LBRL (art. 75 bis), que 
establece una serie de limitaciones sobre el régimen 
retributivo de los cargos electos. En este sentido, los 
presupuestos generales del Estado deberán determi-
nar, cada año, el límite máximo que podrán percibir 
por tales conceptos, atendiendo a diversos criterios 
(que el precepto no concreta), a la naturaleza del ente 
local y a su población, según una tabla que toma como 
referencia la retribución de los secretarios de Estado.

Este nuevo precepto afecta sin duda a la capacidad de 
las entidades locales para decidir la retribución de las 
personas que han sido elegidas directamente como re-
presentantes públicos, lo cual conecta directamente 
con la potestad de autoorganización de aquellos y con 
su autonomía financiera en su vertiente de autonomía 
de gasto.

Obviamente, esta afectación no implica por sí mis-
ma una vulneración de estos principios, porque am-
bos ámbitos de decisión pueden quedar condicionados 
por la ley. Pero el problema se plantea precisamente 

cuando analizamos la norma desde la perspectiva de 
la distribución de las competencias legislativas en ma-
teria local.

Aún admitiendo que los aspectos retributivos de los 
cargos electos puedan tener cierta vinculación con el 
título estatal de la «hacienda general» (art. 149.1.14 
CE), no hay duda de que deben encuadrarse con ca-
rácter preferente en el título competencial de «régimen 
local», ya que forma parte del mismo la regulación del 
estatuto jurídico de los miembros de las corporacio-
nes locales y, a su vez, se integra en éste el derecho a 
percibir la correspondiente retribución por el ejercicio 
del cargo.

Sentado esto, es correcto afirmar que el Estado pue-
de, en ejercicio de la competencia del artículo 149.1.18 
CE, establecer unos criterios básicos generales o prin-
cipios comunes sobre el régimen de retribuciones de 
los cargos electos. Pero ello no debe confundirse con 
una regulación de unas características estructurales y 
conceptuales tan precisa y detallada que no reconozca 
a las CCAA un margen suficiente para regular tam-
bién esta materia y adaptarla a las peculiaridades pro-
pias de sus entidades locales, de acuerdo con la com-
petencia de desarrollo de la legislación básica que las 
comprende.

Esto no ocurre en este caso, con lo que se vacía de 
contenido esta competencia, cosa que comporta que el 
apartado dieciocho del artículo primero de la LRSAL, 
en lo que atañe al apartado primero y al primer párrafo 
del apartado segundo del artículo 75 bis que incorpora 
a la LBRL, vulnera las competencias de la Generali-
dad del artículo 160.2 EAC (competencia compartida 
sobre régimen local).

11.2. El apartado diecinueve del artículo primero de la 
LRSAL añade otro artículo a la LBRL (artículo 75 ter) 
que limita el número de cargos públicos de las enti-
dades locales con dedicación exclusiva, estableciendo 
al efecto una escala proporcional en función de la po-
blación.

En este caso resulta también aplicable el mismo razo-
namiento que se acaba de hacer en relación al nuevo 
artículo 75 bis, en el sentido de que el Estado puede 
regular, por medio de la legislación básica, el régimen 
de dedicación pero no con el grado de detalle con que 
lo hace, que no deja ningún margen de actuación a la 
Generalidad para introducir modulaciones que con-
templen otros criterios o peculiaridades específicas de 
los gobiernos locales de Cataluña.

Por este motivo, el apartado diecinueve del artículo 
primero de la LRSAL, en lo que se refiere a los apar-
tados 1 y 2 del nuevo artículo 75 ter, que añade a la 
LBRL, vulnera también las competencias de la Gene-
ralidad del artículo 160.2 EAC.

11.3. El apartado veintiocho del artículo primero de la 
LRSAL introduce un nuevo artículo en la LBRL (104 
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bis) que establece los límites a los que deben ajustar-
se las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura 
corresponda a personal eventual de los municipios y 
de las diputaciones.

De forma parecida a lo que ocurre con el régimen de 
retribuciones y de dedicación exclusiva de los altos 
cargos, el nuevo artículo 104 bis se basa en criterios 
fijos vinculados a la población que no permiten en la 
práctica ninguna capacidad de intervención normati-
va al respecto. El detalle y la concreción se extienden 
incluso a la definición de las tareas que puede realizar 
esta clase de personal.

Si bien el Estado puede al amparo del artículo 149.1.18 
CE establecer un modelo funcionarial común, que in-
cluya las diversas clases de personal al servicio de los 
entes locales, esta competencia no alcanza hasta el 
punto de establecer un modelo uniforme y «cerrado» 
que reduzca el ejercicio de la autonomía organizati-
va y de las competencias legislativas sobre personal al 
servicio de las administraciones públicas a un margen 
tan estrecho como el que determina el artículo 104 bis 
LBRL, sin posibilidad además de considerar otras cir-
cunstancias que la población. Y con más razón aún la 
prohibición de que otras entidades locales (por ejem-
plo, las comarcas) puedan tener esta clase de personal.

Hay que tener en cuenta, además, que este tipo de per-
sonal esta pensado para realizar funciones de confian-
za para el apoyo directo de los cargos representativos 
y, en definitiva, de la acción política que los ciudada-
nos han legitimado a través de las urnas. Esto permite 
establecer una estrecha conexión con el principio de 
autoorganización inherente a la autonomía local que 
en este caso debe considerarse indebidamente restrin-
gido.

Por todo ello, el apartado veintiocho del artículo pri-
mero de la LRSAL, que añade el artículo 104 bis a la 
LBRL, vulnera los artículos 136 y 160.2 EAC y tam-
bién el artículo 87.1 EAC.

12. La LRSAL condiciona la iniciativa pública 
de las entidades locales para el desarrollo de 
actividades económicas de forma que vulnera 
el artículo 128.2 CE y el principio de autonomía 
local

El apartado veintitrés del artículo primero de la LR-
SAL modifica el artículo 86 LBRL, introduciendo 
cambios significativos en el mismo. Entre ellos des-
taca la supresión de la referencia al artículo 128.2 CE 
como fundamento de la iniciativa pública y la exigen-
cia de cumplimiento de nuevos requisitos para ejer-
cerla. Dichos requisitos se centran en la necesidad de 
garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y de sostenibilidad financiera y en la 
previsión de un expediente acreditativo de la conve-
niencia y oportunidad de la medida en el cual deberá 

justificarse que no genera riesgo para la sostenibilidad 
financiera del conjunto de la hacienda municipal e in-
cluirse un análisis de mercado relativo a la oferta y a 
la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles 
efectos de la actividad local sobre la concurrencia em-
presarial.

El cambio generado en el artículo 86 LBRL se debe, 
una vez más, al hecho de entender la estabilidad presu-
puestaria y la sostenibilidad financiera no como un lí-
mite externo de la actividad de las entidades locales y, 
en general, de todas las administraciones públicas, si-
no como un principio que legitima una concepción de 
la autonomía local basada en el temor de que el ejer-
cicio de la autonomía local pueda desconocerlas y, en 
consecuencia, adopta medidas «preventivas» para que 
ello no suceda, aunque sea a costa de introducir se-
veras restricciones a la actuación de los entes locales.

En este sentido, puede aceptarse que el artículo 86 
LRL recuerde la necesidad de cumplir con los princi-
pios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad fi-
nanciera pero es mucho más discutible, desde la pers-
pectiva de la autonomía local, que imponga a los entes 
locales unas restricciones desproporcionadas que tie-
nen el doble efecto de reducir el margen de decisión 
que corresponde a la autonomía local y también el que 
se desprende del artículo 128.2 CE.

La autonomía local implica, de acuerdo con el artículo 
3 CEAL, el derecho de gestionar los asuntos de com-
petencia local bajo la propia responsabilidad del entre 
local, que incluye la capacidad de dotarse de los me-
dios necesarios para su ejercicio. No debemos olvidar 
que los municipios tienen una legitimación democrá-
tica directa que no se da en otras administraciones y 
que se proyecta de manera especialmente intensa en el 
ámbito de la organización propia y sobre la elección 
de las formas y medios de actuación. En definitiva, la 
autonomía local garantiza esta capacidad de decisión 
en cuanto a la forma que se considere más idónea es-
coger para prestar un servicio, cuando se trata de «có-
mo» ejercer esa competencia dentro de las diferentes 
formas de prestación posibles reconocidas por la ley.

Sin embargo, este margen de decisión se restringe 
ahora sin causa justificativa (por serlo meramente pre-
ventiva) y de forma desproporcionada, porque la nue-
va redacción del precepto aprovecha para introducir 
como restricción adicional la conversión de la inicia-
tiva pública en una iniciativa «subsidiaria», condicio-
nando también de esta forma la capacidad de decisión 
de los municipios en ejercicio de su autonomía.

Por estas razones, el apartado veintitrés del artícu-
lo primero de la LRSAL, que modifica el artículo 86 
LBRL, vulnera la autonomía municipal reconocida 
por el artículo 140 CE y el artículo 87.1 EAC, así como 
el artículo 128.2 CE.
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13. La LRSAL vacía de contenido las 
competencias de la Generalidad sobre los 
funcionarios con habilitación de carácter 
nacional

El apartado veinticinco del artículo primero de la LR-
SAL añade a la LBRL el artículo 92 bis que sustituye 
la disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 
2 de abril, del Estatuto básico de la función pública (en 
adelante, EBEP), que queda derogada por la LRSAL.

La importancia de la reforma es notable porque la 
disposición adicional segunda EBEP reconocía a las 
CCAA numerosas competencias sobre estos funciona-
rios, funciones que ahora dejan de ser autonómicas y 
son absorbidas por el Estado. El equilibrio competen-
cial que respetaba el EBEP en materia de función pú-
blica se elimina con la recuperación por el Estado de 
gran parte de las funciones ejecutivas que hasta ahora 
eran ejercidas por las CCAA.

Si bien es cierto que la jurisprudencia constitucional 
ha aceptado en el ámbito local la existencia de un sis-
tema de funcionarios de habilitación nacional (SSTC 
214/1989 y 37/2002, entre otras), también lo es que la 
opción por establecer este modelo no puede desvincu-
larse totalmente de las reglas de distribución compe-
tencial en materia local y sobre función pública.

Aceptada la hipótesis de que la competencia básica es-
tatal en ambas materias (art. 149.1.18 CE) permite di-
ferenciar entre el ejercicio de funciones «necesarias» 
en el ámbito local porque trascienden el interés local 
(secretaría y control y fiscalización interna de la ges-
tión económico-financiera y presupuestaria, y la con-
tabilidad, tesorería y recaudación), del ejercicio de las 
demás funciones públicas, de ello no deriva necesaria-
mente que el Estado deba retener la integridad com-
petencial sobre los funcionarios que ejercen las pri-
meras, aunque se organicen en un sistema general. La 
fórmula seguida hasta ahora por el EBEP lo demues-
tra.

Si la competencia estatal se limita a lo básico y la Ge-
neralidad tiene competencia en materia de régimen lo-
cal (art. 160.2 EAC) y función pública (art. 136 EAC), 
la opción de la LRSAL de recentralizar las competen-
cias contempladas en los apartados 5 y 6 del nuevo 
artículo 92 bis LBRL supone la extracción de la es-
fera competencial de la Generalidad de importantes 
funciones ejecutivas sobre este colectivo funcionarial 
que, en buena lógica, deberían formar parte de su es-
fera competencial.

Este efecto se hace especialmente evidente en la apro-
bación de la oferta de empleo público, selección, for-
mación, habilitación y formas de provisión de pues-
tos de trabajo, que es donde se produce el cambio más 
sustancial respecto de la disposición adicional segun-
da EBEP.

Lo expuesto supone que el apartado veinticinco del ar-
tículo primero de la LRSAL, que añade el artículo 92 
bis a la LBRL, vulnera las competencias de la Genera-
lidad sobre régimen local y función pública (arts. 136 y 
160 EAC, respectivamente), especialmente en el caso 
de los apartados 5 y 6 del artículo 92 bis.

14. La LRSAL suplanta y vulnera la reserva 
de ley orgánica cuando amplía el contenido de 
los planes económico-financieros en el ámbito 
local

El apartado treinta del artículo primero de la LRSAL 
añade el artículo 116 bis a la LBRL que tiene como 
objetivo ampliar las medidas aplicables a las entida-
des locales cuando estas están obligadas a formular un 
plan económico-financiero de los previstos en el artí-
culo 21 de la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Se trata, pues, de una medida adicional a la prevista 
en esa ley orgánica pero de amplio calado porque in-
troduce nuevos requerimientos y no se trata, por tanto, 
de un mero complemento o desarrollo del artículo 21 
de la Ley 2/2012. Lo que hace en realidad el nuevo ar-
tículo 116 bis LBRL es un diseño propio de los planes 
económico-financieros para el ámbito local, amplian-
do e innovando el marco regulador general previsto 
en la Ley 2/2012, también aplicable a las entidades lo-
cales.

Se trata, pues, de una medida legislativa que tiene su 
encaje directo en el artículo 135 CE, que garantiza el 
principio de estabilidad presupuestaria sin que pueda 
reconducirse a la competencia del artículo 149.1.14 o 
18 CE. Y aunque esa reconducción fuera teóricamente 
posible, lo determinante en este caso es que la LRSAL 
no tiene capacidad para materializar el contenido del 
artículo 116 bis porque no hay duda alguna de que este 
contenido forma parte de la remisión que el apartado 5 
del artículo 135 hace al legislador orgánico para deter-
minar los mecanismos de corrección del déficit y las 
responsabilidades de cada administración pública en 
caso de incumplimiento.

La LRSAL prescinde de todo esto y realiza una re-
forma encubierta del artículo 21 de la Ley 2/2012 en 
flagrante contravención de la reserva orgánica del ar-
tículo 135 CE. Reserva que no es baladí, pues hay que 
suponer que la Constitución la establece en garantía 
de la autonomía territorial (de las CCAA y de las en-
tidades locales), exigiendo que la decisión legislativa 
cuente en este caso con una forma y un rango especia-
les que la LRSAL no tiene.

Este defecto constitucional se hace especialmente gra-
ve cuando se comprueba la naturaleza de las medidas 
impuestas por el artículo 116 bis, que alcanzan de lle-
no el contenido material de la autonomía municipal 
(supresión de competencias o gestión integrada de las 
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mismas) o a aspectos estructurales (propuesta de fu-
sión con otros municipios o supresión de entidades de 
ámbito inferior al municipio).

Por todo ello, el apartado treinta del artículo primero 
de la LRSAL que añade el artículo 116 bis a la LBRL, 
vulnera el artículo 135.5. CE y la autonomía munici-
pal que garantiza el artículo 140 CE y el artículo 86.1. 
y 3 EAC.

15. La LRSAL desconoce el derecho de 
asociación inherente al principio de autonomía 
local

El apartado treinta y seis del artículo primero de la 
LRSAL da una nueva redacción a la disposición adi-
cional novena de la LBRL introduciendo diversas re-
glas restrictivas sobre la capacidad de las entidades lo-
cales para crear o participar en organismos, entidades, 
consorcios, fundaciones y otros entes instrumentales 
para ejercer sus competencias o para cumplir tareas 
de interés común durante el tiempo de vigencia de un 
plan económico-financiero o de ajuste o cuando los 
entes instrumentales en los que participan se encuen-
tran en situación de desequilibrio financiero o no estén 
en situación de superávit, equilibrio o resultados posi-
tivos de explotación.

Además de medidas restrictivas sobre la capacidad de 
constituir o participar en los referidos entes (apartado 
1), el precepto impone también la disolución forzosa y 
liquidación de los entes instrumentales en los dos últi-
mos casos mencionados, si no se produce una correc-
ción de la situación dentro de los plazos que al efecto 
se establecen (apartados 2 y 4).

Como puede deducirse con facilidad, todas estas me-
didas inciden de lleno en el contenido de la autonomía 
local, en el aspecto que se refiere concretamente al 
derecho que esta autonomía incluye de asociarse con 
otros entes locales y con otros entes públicos.

El artículo 10 CEAL reconoce expresamente este 
derecho de asociación de manera amplia y el artícu-
lo 87.2 EAC lo especifica aún más en el caso de los 
municipios de forma especialmente generosa cuando 
reconoce la capacidad de los mismos para establecer 
convenios, crear mancomunidades, consorcios y aso-
ciaciones, participar en los mismos o adoptar otras 
formas de actuación conjunta. Es importante destacar 
que este precepto estatutario también establece que las 
leyes no puedan limitar este derecho si no es con el 
objeto preciso de garantizar la autonomía de los otros 
entes afectados que la tienen reconocida.

Por otra parte, la regulación de los instrumentos de 
cooperación entre los entes locales forma parte de la 
competencia exclusiva de la Generalidad, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 160.1. letra a) EAC.

La LRSAL pretende justificar las medidas restrictivas 
que introduce ahora en la LBRL por razón de los prin-
cipios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. Sin embargo, este argumento no se sostie-
ne por dos razones. En primer lugar, porque supone 
un límite claramente desproporcionado del derecho de 
asociación, tal y como éste se reconoce en el artícu-
lo 87.2 EAC. Y en segundo lugar, porque la LRSAL 
abusa una vez más del pretexto de la estabilidad presu-
puestaria y la sostenibilidad financiera para introducir 
nuevas medidas especialmente lesivas para la autono-
mía local, más allá de los límites que la Constitución 
establece para la efectividad de este principio. La ex-
tralimitación respecto de lo previsto en el apartado 5 
del artículo 135 CE es palmaria.

Hay que hacer notar, por último, los graves efectos que 
produce esta disposición para la autonomía local, en la 
medida que no sólo limita el derecho de asociación de 
las entidades locales sino que obliga a disolver (inclu-
so «ope legis») entes ya existentes, con los perjuicios 
innegables y situaciones irreparable que puede esto 
comportar sobre la prestación de los servicios públicos 
y sobre la propia organización de los entes locales que 
participan en la forma asociativa o de cooperación.

Por estas razones, los apartados uno (primer párrafo), 
dos y cuatro (segundo y tercer párrafos) de la dispo-
sición adicional novena de la LBRL, en la redacción 
dada por el apartado treinta y seis del artículo primero 
LRSAL, vulneran la autonomía local reconocida en el 
artículo 140 CE y 87.2 EAC y las competencias de la 
Generalidad del artículo 160.1. letra a) EAC.

16. La LRSAL vulnera las competencias de la 
Generalidad en materia de centros de culto

La disposición adicional decimoséptima LRSAL sujeta 
la apertura de lugares de culto al régimen de comuni-
cación previa o declaración responsable previsto en el 
artículo 84.1. letra c) LBRL, sin perjuicio de la licen-
cia urbanística que corresponda.

Se trata de una medida de intervención administrativa 
de carácter sectorial que no puede dictarse exclusiva-
mente al amparo de la competencia básica del artículo 
149.1.18 CE. Esta competencia básica habilita para es-
tablecer las diferentes técnicas de intervención admi-
nistrativa sobre los ciudadanos que pueden utilizar las 
entidades locales, que son las que regulan los artículos 
84 y 85 de la LBRL.

Ahora bien, dentro de este marco general, la determi-
nación concreta de qué técnica de intervención puede 
aplicarse depende ya de lo que establezca la normativa 
sectorial correspondiente a la actividad y también, en 
la medida que la ley deje margen para ello, de la op-
ción que decida el mismo municipio en ejercicio de 
su autonomía. En este caso, hay que tener en cuenta 
que los centros de culto son lugares de concurrencia 
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pública respecto de los cuales es necesario garantizar 
la seguridad de las personas. Y en este sentido, la Ley 
catalana 16/2009, de 22 de julio, de centros de culto 
condiciona su apertura a la obtención previa de una 
licencia municipal de apertura y uso, salvo cuando no 
se supere el aforo que indica la ley, en cuyo caso la li-
cencia puede sustituirse por una comunicación previa.

Por consiguiente, la indicación concreta de la técni-
ca o técnicas de intervención aplicables depende de lo 
que establezca el legislador sectorial y del margen de 
maniobra que este deje al municipio. En este caso con-
creto, el legislador es la Generalidad, ya que se trata 
de garantizar la seguridad y protección civil (art. 132 
EAC) y la competencia municipal es la que recoge la 
letra e) del artículo 84.2 EAC (condiciones de seguri-
dad de las actividades organizadas en locales de con-
currencia pública).

Por consiguiente, la imposición de la fórmula concreta 
de intervención que hace la disposición adicional deci-
moséptima vulnera la competencia de la Generalidad 
del artículo 132 EAC en relación al artículo 84.2, letra 
e) del mismo EAC.

17. La LRSAL limita el derecho de los 
municipios a mancomunarse más allá de lo que 
permite el principio de autonomía local

La disposición transitoria undécima LRSAL obliga a 
los municipios a adaptar los estatutos de las manco-
munidades en las que participan con la finalidad de 
acotar su ámbito de actuación «exclusivamente» a la 
realización de obras y la prestación de los servicios 
públicos que sean necesarios para que los municipios 
puedan ejercer sus competencias o prestar los servi-
cios enumerados en los artículos 25 y 26 de la LBRL. 
Si esta adaptación no se produce en el plazo que se 
indica (seis meses), la mancomunidad quedará disuel-
ta, y se habilita a dicho efecto a la CCAA para que lo 
acuerde.

El derecho de los municipios a asociarse en mancomu-
nidades ha sido considerado hasta ahora como un dere-
cho inherente a la autonomía municipal, no sometido a 
límite alguno en lo que refiere a su contenido, siempre 
que el mismo conecte con alguna competencia muni-
cipal o el ejercicio de actividades de interés común en-
tre diversos municipios. El artículo 44 LBRL, que la 
LRSAL no modifica, reconoce el derecho de asocia-
ción municipal para la ejecución en común de obras y 
servicios de competencia municipal. Y el artículo 87.2 
EAC lo extiende a la realización de «tareas de interés 
común». Hay que recordar asimismo que el artículo 10 
CEAL también entiende el derecho a asociarse en tér-
minos prácticamente idénticos a los del artículo 87.2 
EAC y que la jurisprudencia constitucional ha enten-
dido que las mancomunidades «participan de la auto-
nomía que constitucionalmente se predica de los entes 
locales que las forman», en la medida que los intereses 

que gestionan son los de los propios municipios que 
las integran (STC 103/2013).

Los límites que introduce ahora la disposición transi-
toria undécima tienen su razón de ser en la política de 
recentralización que la LRSAL opera sobre las com-
petencias municipales y que se concreta en la volun-
tad de acotar las competencias propias municipales al 
ámbito estricto de las competencias enumeradas en los 
artículos 25 y 26 LBRL. Como hemos tenido ocasión 
de denunciar en este recurso, la LRSAL quiere evitar 
a toda costa que los municipios ejerzan otras compe-
tencias que éstas, con la única excepción de las que 
puedan recibir por delegación.

Esto supone, como también se ha dicho, una gra-
ve afectación del principio de autonomía local espe-
cialmente en el ámbito municipal, donde se produce, 
además, una legitimación democrática directa de la 
institución que se compadece mal con un marco «ce-
rrado» en cuanto a la capacidad de realizar activida-
des y prestar servicios en interés de los ciudadanos. La 
eliminación de la cláusula general de iniciativa mu-
nicipal y de la posibilidad de que las leyes sectoria-
les atribuyan otras competencias que las previstas en 
los artículos 25 y 26 LBRL, supone una grave desna-
turalización del concepto de autonomía local, que la 
LRSAL extiende ahora al derecho de asociación co-
mo una consecuencia lógica del planteamiento políti-
co que subyace en la misma.

Sin embargo, este resultado es inconstitucional y an-
tiestatutario, porque vulnera la garantía de la autono-
mía municipal reconocida en el artículo 140 CE y el 
artículo 87.2 EAC y también porque la decisión que 
adopta la LRSAL no respeta la competencia de la Ge-
neralidad del artículo 160.1, letra a) EAC para la regu-
lación de las relaciones de cooperación y colaboración 
entre los entes locales.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional

Solicita 

Que teniendo por presentado este escrito con los do-
cumentos adjuntos, se sirva admitirlo y en sus méritos 
tener por interpuesto en tiempo y forma, en la repre-
sentación ostentada, recurso de inconstitucionalidad 
contra los preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de di-
ciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Ad-
ministración Local indicados al principio de este es-
crito, tener por formuladas las anteriores alegaciones 
y, previos los trámites pertinentes, dictar en su día sen-
tencia por la que se declare la inconstitucionalidad y la 
nulidad, de dichas disposiciones, por ser contrarias al 
ordenamiento constitucional.

Otrosi digo que esta parte solicita del Tribunal Cons-
titucional la suspensión cautelar de algunos de los pre-
ceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de ra-
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cionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local.

Antes de entrar en el análisis concreto de los precep-
tos normativos que se solicitan suspender de la ley im-
pugnada, debemos recordar que el Tribunal Constitu-
cional ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre 
la suspensión cautelar de preceptos de una ley estatal.

La Constitución (CE) y la LOTC no prohíben esta po-
sible suspensión de manera expresa ni tampoco tácita-
mente. La inexistencia de una previsión expresa no de-
be interpretarse en el sentido de que no cabe acordarla 
por el propio Tribunal si así lo estima conveniente. Es 
cierto que la doctrina del mismo entiende que el impe-
dimento reside precisamente en que no se ha atribuido 
al mismo la facultad de acordar expresamente la sus-
pensión (ATC 141/1989, de 14 de marzo, FJ 2), pero 
este es un criterio que puede variar por los motivos 
que se exponen a continuación.

Admitiendo que la Ley goza de la presunción de legi-
timidad en «su grado máximo», y que ello «obliga a 
considerar como excepcional la posibilidad de suspen-
der su vigencia» como indica la propia doctrina de es-
te tribunal (STC 66/1985), no se debe concluir de ma-
nera definitiva que tal excepcionalidad requiere que la 
suspensión esté expresamente prevista. Así, pues, cabe 
interpretar el artículo 30 de la LOTC en el sentido de 
que no impide una suspensión cautelar eventual acor-
dada en función de las características del caso. La lite-
ralidad del artículo impide la suspensión de la aplica-
ción de la ley impugnada pero no impide la suspensión 
de aquellos preceptos concretos de cuya constituciona-
lidad existen dudas razonables.

Una lectura atenta del artículo 30 LOTC no extrae una 
conclusión negativa de la pretensión solicitada ya que 
este precepto establece simplemente la regla de que la 
interposición del recurso de inconstitucionalidad no 
produce ni comporta la suspensión ope legis de la vi-
gencia y aplicación de las leyes estatales recurridas, de 
manera que, del precepto nada se concluye, ni a favor 
ni tampoco en contra, sobre la posibilidad por parte 
del Tribunal de acordar la suspensión de disposiciones 
legales estatales a instancia de parte y como medida 
cautelar ad hoc.

Es innegable que está plenamente reconocida la fun-
ción cautelar o de aseguramiento como configuradora 
de la función jurisdiccional. El propio Tribunal Cons-
titucional reconoce que la existencia de un régimen de 
tutela cautelar es un imperativo constitucional pues «la 
tutela judicial no es tal sin medidas cautelares adecua-
das que aseguren el efectivo cumplimiento de la re-
solución definitiva que recaiga en el proceso» (STC 
14/1992).

Para la aplicación de la medida cautelar consistente en 
la suspensión cautelar, se viene exigiendo por parte de 
este tribunal la concurrencia de dos requisitos: la apa-

riencia de buen derecho ( fumus boni iuris), y el peligro 
de mora procesal (periculum in mora).

Respecto al fumus boni iuris, la adopción de la medida 
cautelar precisa que se acrediten unos indicios de se-
riedad, probabilidad, de verosimilitud, de «apariencia 
de buen derecho»; esta apariencia no responde a que la 
pretensión sea probablemente estimada, lo que exigi-
ría un juicio previo claramente subjetivo por parte de 
este tribunal, sino a que la misma pueda serlo y con-
siste en una constatación objetiva de que, atendidas las 
circunstancias concurrentes en este caso concreto, en-
tra dentro de lo posible que la pretensión del Parlament 
de Catalunya sea al final estimada.

Por todo lo expuesto en los puntos primero y segundo 
de los fundamentos jurídicos esta parte considera que 
efectivamente se produce la concurrencia de la apa-
riencia de buen derecho.

Con respecto al periculum in mora, deberíamos acre-
ditar que efectivamente las disposiciones de la LRSAL 
crean un perjuicio fáctica y jurídicamente irreparable 
debido a su irreversibilidad ya que establece en nume-
rosos preceptos un plazo de aplicación en cuestiones 
dónde existe la clara posibilidad que la pretensión sea 
estimada finalmente de forma positiva.

Los perjuicios irreversibles que se van a producir es-
tán directamente relacionados con uno de los derechos 
fundamentales (tutela judicial efectiva) que los muni-
cipios pueden alegar como personas jurídico-públicas, 
cuya eficacia directa e inmediata se establece en el art. 
53.1 CE sin necesidad de esperar a su desarrollo por el 
legislador ordinario. Este tribunal tendría que preser-
varlos, sin necesidad de la existencia de ninguna ley 
que autorice a ello expresamente, porque su principal 
función deriva no solo en ampararlos cuando sean vul-
nerados, sino también en evitar el riesgo de que sean 
perturbados. De donde el Tribunal tendría la potestad 
de adoptar las medidas cautelares necesarias para ase-
gurar la eficacia de la resolución que se dicte con pos-
terioridad, evitando así perjuicios irreparables a dere-
chos fundamentales. Además, el derecho fundamental 
a la tutela judicial efectiva permite precisamente ejer-
cer otros derechos y también hay que ponerlo en co-
nexión directa con un principio constitucional básico 
como es el de la autonomía local (art. 140 CE).

De la propia doctrina del Tribunal (ATC 90/2010, de 
14 de julio de 2010) se puede concluir que no anali-
zará los razonamientos relativos a la existencia de pe-
riculum in mora en ningún caso si previamente no se 
consigue desvirtuar la reiterada doctrina sobre la im-
posibilidad de suspender la vigencia de los preceptos 
impugnados.

La Constitución no se refiere de una manera expresa 
a la posibilidad de suspender determinados preceptos 
de una ley cautelarmente por parte del Tribunal Cons-
titucional en atención a las circunstancias. Este silen-
cio no puede ser interpretado, como se ha dicho, como 
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una prohibición absoluta y nos encontramos ante una 
ausencia de regulación constitucional. Y por supuesto 
la STC 66/1985, de 23 de mayo, referida a una ley del 
Estado, no da lugar a obtener una conclusión prohibiti-
va de la suspensión cautelar de la ley estatal.

En su fundamento jurídico 3 dice: «los actos o las nor-
mas que emanan de poderes legítimos disfrutan de una 
presunción de legitimidad, que si bien puede ser cues-
tionada por quien entienda sus derechos vulnerados 
por aquéllos o éstas (y en el caso de las leyes, también 
por aquellos legitimados para interponer el recurso de 
inconstitucionalidad), obliga a considerar como excep-
cional la posibilidad de suspender su vigencia o ejecu-
toriedad. Esta presunción es, además, tanto más enér-
gica cuanto más directa es la conexión del órgano con 
la voluntad popular y llega por ello a su grado máximo 
en el caso del legislador, que lo es, precisamente, por 
ser el representante de tal voluntad. Como el legislador 
está vinculado por la Constitución la constatación de 
que la Ley se infringido destruye la presunción y priva 
de todo valor a la Ley, pero mientras esta constatación 
no se haya producido, toda suspensión de la eficacia de 
la Ley, como contraria a esta presunción, debe ser con-
siderada excepcional».

Como hemos mencionado anteriormente la Ley goza 
de la presunción de legitimidad en el «grado máximo» 
y destaca este Tribunal en la STC 66/1985, «obliga a 
considerar como excepcional la posibilidad de suspen-
der su vigencia». Pero la excepcionalidad de la sus-
pensión no puede llevarnos imperativamente a la con-
clusión de que se establece una clara imposibilidad o 
prohibición, sino que nada permite afirmar la inexis-
tencia de una posibilidad siempre que se acrediten cir-
cunstancias suficientemente justificadas.

En definitiva, es necesario un «overrule» de la regla 
general denegatoria de la suspensión de las leyes esta-
tales, que implique la admisión por parte del Tribunal 
de un nuevo criterio con atención al cual, puede ser 
acordada en atención a la irreversibilidad de los da-
ños la medida cautelar. En este caso, el eventual resta-
blecimiento del derecho constitucional vulnerado sería 
tardío y en algunos supuestos podría suponer que la 
restauración no sea realmente efectiva.

La solicitud de suspensión cautelar no afecta a todos 
los preceptos de la LRSAL cuya inconstitucionalidad 
se plantea sino sólo a determinados preceptos concre-
tos que debido a su contenido y efectos pueden generar 
un perjuicio inmediato grave e irreversible: 

a) La disposición transitoria cuarta de la LRSAL ha-
ce depender la continuidad de las entidades locales de 
ámbito territorial inferior al municipio ya existentes a 
la presentación de sus cuentas antes del día 31 de di-
ciembre de 2014, para no incurrir en causa de disolu-
ción. Si este tribunal no acepta la suspensión cautelar 
de esta disposición transitoria cuarta se podría produ-
cir la disolución de entidades locales (entidades muni-

cipales descentralizadas en la denominación dada por 
la legislación local catalana) amparándose en esta dis-
posición transitoria que posteriormente puede ser de-
clarada inconstitucional por una sentencia de este tri-
bunal. Los efectos de la aplicación de la ley serían en 
este caso irreversibles.

b) El apartado primero de la disposición adicional no-
vena de la LRSAL establece la obligación de adaptar 
los convenios, acuerdos y otros instrumentos de coo-
peración que lleven aparejada cualquier tipo de finan-
ciación destinada a sufragar el ejercicio por los mu-
nicipios de competencias delegadas o competencias 
«distintas a las enumeradas en los artículos 25 y 27». 
Existe una medida claramente desproporcionada al es-
tablecer que la adaptación deberá hacerse a 31 de di-
ciembre de 2014 y, en caso contrario, los convenios, 
acuerdos u otros instrumentos «quedarán sin efecto». 
Esta determinación «ope legis» puede crear perjuicios 
irreparables para los entes locales y los propios ciuda-
danos, al quedar sin cobertura legal la financiación de 
actividades o servicios.

c) Los apartados uno (primer párrafo) dos y cuatro (se-
gundo y tercer párrafos) de la Disposición adicional 
novena de la LBRL, en la redacción dada por el apar-
tado treinta y seis del artículo primero LRSAL, im-
ponen la disolución forzosa y liquidación de los entes 
instrumentales que menciona en los dos últimos casos 
mencionados en el apartado 1, si no se produce una 
corrección de la situación dentro de los plazos que al 
efecto se establecen en los apartados 2 y 4. La disolu-
ción forzosa de estos entes instrumentales puede alte-
rar gravemente la prestación de servicios así como las 
obligaciones de cooperación establecidas con otras ad-
ministraciones y entidades, con consecuencias impre-
visibles y de imposible reparación posterior.

d) Finalmente, la disposición transitoria undécima de 
la LRSAL obliga a los municipios a adaptar los esta-
tutos de las mancomunidades en las que participan 
con la finalidad de limitar su ámbito de actuación de 
manera exclusiva a la realización de obras y la pres-
tación de los servicios públicos que sean necesarios 
para que los municipios puedan ejercer sus competen-
cias o prestar los servicios enumerados en los artícu-
los 25 y 26 de la LBRL. Se habilita a la CCAA para 
que acuerde la disolución de la mancomunidad si esta 
adaptación no se produce en el plazo de seis meses. 
El plazo tan corto y la «sanción» de disolución que 
la ley impone pueden suponer una gravísima afecta-
ción a la prestación de los servicios mancomunados 
en claro perjuicio no sólo de los municipios sino de los 
ciudadanos, en riesgo claro de un déficit prestacional 
inmediato. Por tanto, los efectos de la medida serían 
ya irreversibles.

Por todo ello, 
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Solicita

Que de acuerdo con lo expuesto y en atención a los 
graves e irreversibles efectos que puede producir la 
aplicación de la disposición transitoria cuarta, dispo-
sición adicional novena, del apartado treinta y seis del 
artículo primero y la disposición transitoria undécima 

de la LRSAL, el Tribunal adopte de inmediato como 
medida cautelar la suspensión de la vigencia de estos 
preceptos hasta que se dicte sentencia.

Barcelona para Madrid, a 27 de marzo de 2014

Antoni Bayona Rocamora
Letrado mayor del Parlamento de Cataluña
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	Tram. 413-00002/10
	Designació de membres


	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 39/X, sobre els imports no abonats als propietaris expropiats per la construcció de la carretera C-31 entre la Tallada d’Empordà i Torroella de Fluvià
	Tram. 290-00017/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 359/X, sobre el pagament del deute de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials a les entitats de recursos assistencials
	Tram. 290-00314/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 360/X, sobre la revisió del codi de bones pràctiques del Departament de Benestar Social i Família i l’enfortiment dels criteris socials en la contractació pública de béns i serveis
	Tram. 290-00315/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 361/X, sobre la compareixença d’una representació del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars en seu parlamentària
	Tram. 290-00316/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 362/X, sobre la celebració del vintè aniversari de l’Any Internacional de la Família
	Tram. 290-00317/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 363/X, sobre l’ampliació de funcions del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars
	Tram. 290-00318/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 364/X, sobre la difusió de la Llei de l’Estat 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge
	Tram. 290-00319/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 365/X, sobre el rebuig del Projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local promogut pel Govern de l’Estat
	Tram. 290-00320/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 399/X, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 20/2013, sobre la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corresponent als exercicis 2008-2011
	Tram. 290-00352/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 400/X, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 21/2013, sobre el Consell Català de l’Esport, corresponent al 2010
	Tram. 290-00353/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 402/X, sobre l’elaboració dels estudis d’impacte del projecte d’instal·lació d’un centre comercial d’establiments especialitzats en la venda d’excedents a Viladecans
	Tram. 290-00355/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 403/X, sobre les activitats industrials extractives al Montsec
	Tram. 290-00356/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 404/X, sobre el projecte de centre comercial Viladecans The Style Outlets
	Tram. 290-00357/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 405/X, sobre el compliment de la Moció 22/X, sobre l’atur i les mesures per a fomentar l’ocupació, i la modificació de la Llei 17/2002, d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació del Servei d’Ocupació de Catalun
	Tram. 290-00358/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 407/X, sobre la dotació pressupostària de l’Estat per a polítiques actives d’ocupació i el reconeixement de les entitats locals com a agents de dinamització social i laboral
	Tram. 290-00360/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 408/X, sobre la constitució d’un nou grup de treball sobre la gestió del sistema d’autopistes i dels peatges com a elements reguladors de la mobilitat
	Tram. 290-00361/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 409/X, sobre la declaració d’impacte ambiental de l’estudi informatiu del projecte de rodalia de la línia 3 i sobre l’estació de Santa Perpètua de Mogoda
	Tram. 290-00362/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 412/X, sobre el millorament de la carretera TV-3141 entre Reus i Cambrils
	Tram. 290-00365/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 413/X, sobre el millorament de la seguretat de la carretera TV-3141
	Tram. 290-00366/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 418/X, sobre el subministrament d’aigua a Torroja del Priorat, Porrera, Gratallops i Poboleda
	Tram. 290-00371/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 437/X, sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística
	Tram. 290-00390/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 454/X, sobre el millorament del servei de rodalia entre Barcelona i Manresa
	Tram. 290-00406/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 482/X, sobre les obres d’adaptació de l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro
	Tram. 290-00430/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 87/X, sobre la situació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 390-00087/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 88/X, de condemna de les expressions que deformen la realitat de la convivència a Catalunya
	Tram. 390-00088/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 89/X, sobre l’increment de les tarifes del transport metropolità i el finançament del transport públic
	Tram. 390-00089/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 90/X, sobre l’energia
	Tram. 390-00090/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 91/X, sobre la política energètica
	Tram. 390-00091/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 92/X, sobre les polítiques de suport a la família
	Tram. 390-00092/10
	Designació de la Comissió competent


	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre el pagament i la liquidació del deute amb les entitats del tercer sector social
	Tram. 354-00181/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre l’impagament al sector farmacèutic, la destinació dels recursos del Fons de liquiditat autonòmic i el mecanisme de pagament 
	Tram. 354-00207/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre el projecte del Govern respecte a l’Agència Tributària
	Tram. 354-00227/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la sol·licitud d’Agbar d’execució de la resolució que anul·la la concessió de la gestió d’Aigües Ter Llobregat a Acciona
	Tram. 354-00247/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre la sol·licitud d’Agbar d’execució de la resolució que anul·la la concessió de la gestió d’Aigües Ter Llobregat a Acciona
	Tram. 354-00248/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europeu relativa al cèntim sanitari
	Tram. 354-00260/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el procés d’implantació de la T-Mobilitat
	Tram. 354-00269/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre el sector forestal i el projecte de clúster de la fusta i la biomassa
	Tram. 354-00273/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el sector forestal i el projecte de clúster de la fusta i la biomassa
	Tram. 354-00274/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les causes de l’incendi en un habitatge del Vendrell (Baix Penedès) el 26 de març de 2014
	Tram. 354-00277/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti el projecte «Fem país»
	Tram. 356-00508/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Boixareu Cortina, director del Programa per a l’aplicació i el desenvolupament dels tributs de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui el desenvolupament de l’Agència Tributària
	Tram. 356-00621/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Juan Iglesias Capellas, director del Programa per a la definició i l’assessorament de la implementació d’un nou model d’administració tributària de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expl
	Tram. 356-00622/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Javier de Pedro, president de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre
	Tram. 356-00641/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Pedro Arrojo, fundador de la Fundació Nova Cultura de l’Aigua, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre
	Tram. 356-00642/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Narcís Prat, catedràtic d’ecologia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre
	Tram. 356-00643/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Manolo Tomàs, dirigent de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre
	Tram. 356-00644/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Ismael Blanco Fillola, investigador Ramón y Cajal de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques i professor del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, perquè expliqui les conc
	Tram. 356-00655/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè presenti la Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2013
	Tram. 356-00657/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Xavier Bonal i Antoni Verger, autors de l’estudi «L’Agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013)», davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè presentin aquest est
	Tram. 356-00658/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el sector forestal i el projecte de clúster de la fusta i la biomassa
	Tram. 356-00660/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Medi Natural i Biodiversitat davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el sector forestal i el projecte de clúster de la fusta i la biomassa
	Tram. 356-00661/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè exposi la seva posició sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradi
	Tram. 356-00662/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general de Política Lingüística davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre la situació del Consorci per a la Normalització Lingüística
	Tram. 356-00664/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Diosdado Toledano, representant de la Coordinadora de Marxes d’Aturats, davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació perquè informi sobre les seves propostes en l’àmbit de l’ocupació
	Tram. 356-00666/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les causes de l’incendi en un habitatge del Vendrell (Baix Penedès) el 26 de març de 2014
	Tram. 356-00667/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el procés d’implantació de la T-Mobilitat
	Tram. 356-00670/10
	Sol·licitud


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’una representació de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00334/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00335/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00336/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00337/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00345/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00348/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00349/10
	Substanciació

	Compareixença de Maria Assumpció Vilà i Planas, síndica de greuges de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00350/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Fòrum de Síndics i Defensors Locals amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00351/10
	Substanciació

	Compareixença de Teresa Crespo, presidenta de les Entitats Catalanes d’Acció Social i del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00352/10
	Substanciació

	Compareixença de Joaquim Brugué Torruella, director de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00353/10
	Substanciació

	Compareixença de Rafael Jiménez Asensio, professor de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00354/10
	Decaïment

	Compareixença de Josep Maria Aguirre i Font, professor associat de dret administratiu de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00355/10
	Substanciació

	Compareixença de Robert Casadevall i Camps, professor del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00356/10
	Substanciació

	Compareixença d’Alfredo Galán, director del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00357/10
	Substanciació

	Compareixença de Joan Antoni Font Monclús, professor de dret administratiu de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00358/10
	Substanciació

	Compareixença de Francesc Castellana Aragay, expert en temes d’ocupació, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00359/10
	Substanciació

	Compareixença de Marta Franch, professora titular de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00360/10
	Substanciació

	Compareixença de Joan Manuel Trayter, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00361/10
	Substanciació

	Compareixença de Conxita Sánchez Medina, presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00362/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Organismes de Control de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 353-00364/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 353-00366/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Gremi de Recarregadors i Mantenidors d’Extintors i Sistemes contra Incendis de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·la
	Tram. 353-00367/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 353-00368/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Agrupació de Fabricants de Ciment amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 353-00369/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Associacions Territorials d’Empresaris Instal·ladors d’Electricitat, Lampisteria, Climatització i Afins de Catalunya (Ferca) amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable
	Tram. 353-00371/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 353-00372/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Autoritat Catalana de la Competència amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 353-00383/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial Química de Tarragona amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 353-00386/10
	Substanciació

	Compareixença de Joan M. Miró, president de l’Agrupació Esportiva Ibèrica LGTB, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
	Tram. 357-00478/10
	Decaïment

	Compareixença d’Albert Barberà, ex-secretari general de la Coordinadora de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les person
	Tram. 357-00479/10
	Decaïment

	Compareixença de Marc Corral, ex-secretari general de la Coordinadora de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones
	Tram. 357-00480/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Escartín, síndic de greuges de Sabadell (Vallès Occidental), davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i 
	Tram. 357-00481/10
	Decaïment

	Compareixença de Daniel Gabarró, vicepresident primer de la Fundació Enllaç, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’e
	Tram. 357-00482/10
	Substanciació

	Compareixença de Jordi Samsó, responsable del Programa per al col·lectiu LGTB, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l
	Tram. 357-00483/10
	Decaïment

	Compareixença de Santos Fèlix, expresident del Casal Lambda, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’h
	Tram. 357-00484/10
	Decaïment

	Compareixença de Josep Anton Rius, advocat especialista en qüestions que afecten els gais, les lesbianes, els bisexuals i els transsexuals, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de l
	Tram. 357-00485/10
	Substanciació

	Compareixença de Sílvia Morell Capell, psicòloga especialista en qüestions que afecten els gais, les lesbianes, els bisexuals i els transsexuals, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de dret
	Tram. 357-00486/10
	Decaïment

	Compareixença del director de l’Agència de Residus de Catalunya davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a presentar el Pla general de gestió de residus i recursos 2013-2020 i el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residu
	Tram. 357-00507/10
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