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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

Núm. 372

Projecte de llei de creació de l’impost sobre
la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i
per a la difusió cultural digital
Tram. 200-00023/10

Esmenes a la totalitat

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 producció termonuclear d’energia elèctrica per la seva
incidència en el medi ambient i de l’impost
sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera
Tram. 200-00016/10

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties
Estatutàries

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 74776).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.07.2014.
N. de la R.: La sol·licitud es reprodueix en la secció
4.67.

Reg. 74218; 74694 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 22.07.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 74218)

A la Mesa del Parlament
Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els
articles 104 i següents del Reglament del Parlament,
presenta la següent esmena al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part
de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 200-00023/10).

1

Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn al Govern.
Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 200-00022/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 74423).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 29.07.2014 al 31.07.2014).
Finiment del termini: 01.09.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.07.2014.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2014
Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s
Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 74694)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
el que estableixen els articles 104 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena al
Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió
de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 20000023/10).

1

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

De retorn al Govern.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

3.01.01.

Tramitacions en curs

3

22 de juliol de 2014

3.01.02.

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 372

Proposta de resolució sobre l’Escola Bellaterra, de Cerdanyola del Vallès

PROPOSICIONS DE LLEI

Tram. 250-01145/10

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

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties
Estatutàries

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt
(reg. 74794).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.07.2014.
N. de la R.: La sol·licitud es reprodueix en la secció
4.67.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 74113; 74541).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les paperetes
per a la consulta sobre el futur polític de Catalunya que elabora el Centre d’Iniciatives
per a la Reinserció de Lleida
Tram. 250-01146/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

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. 202-00035/10

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 74114; 74542).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties
Estatutàries

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 74673).
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament,
18.07.2014.

Proposta de resolució sobre l’increment urgent d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra al barri de la Mariola, de Lleida
Tram. 250-01147/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

N. de la R.: La sol·licitud es reprodueix en la secció
4.67.

3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el pagament
dels deutes a l’empresa Habitatges Municipals de Sabadell
Tram. 250-01144/10

Proposta de resolució sobre l’itinerari i la
freqüència de pas de l’autobús interurbà que
connecta Rubí amb l’Hospital de Terrassa
Tram. 250-01148/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 74112; 74540).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.

3.01.02.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 74115; 74543).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 74116; 74544).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.

Tramitacions en curs
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Proposta de resolució sobre el garantiment
dels serveis públics de salut
Tram. 250-01149/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 74117; 74545).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una
assemblea parlamentària de les Nacions
Unides
Tram. 250-01150/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 74118).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el transport escolar per als alumnes de centres educatius
situats lluny del nucli urbà
Tram. 250-01151/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 74119).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les gestions
amb el Govern de l’Estat per a instar el Govern de Moçambic a protegir els drets humans, amb especial atenció a la protecció
dels drets de les dones i les nenes
Tram. 250-01152/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 74120).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.

3.10.25.

Núm. 372

Proposta de resolució sobre l’adopció de
mesures urgents per a controlar l’emissió
de compostos orgànics volàtils de la planta
Ecoparc2, a Montcada i Reixac
Tram. 250-01153/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 74121; 74546).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de
mesures per a ajudar les persones amb malaltia celíaca
Tram. 250-01154/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 74122; 74547).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la destinació
d’una partida pressupostària de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per a arranjar la
xarxa de camins de Gimenells i el Pla de la
Font
Tram. 250-01155/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 74123; 74548).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el Pla estratègic empresarial i per a l’ocupació de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-01156/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 74124; 74549).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.

Tramitacions en curs
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Proposta de resolució sobre la posada en
funcionament de la residència centre de dia
Fortuny, de Reus, el 2014
Tram. 250-01157/10

Núm. 372

Proposta de resolució de condemna i rebuig
de la violència terrorista i de solidaritat amb
les víctimes de l’atemptat de l’11 de setembre de 1989 a Banyoles
Tram. 250-01161/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 74125; 74550).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el finançament
de la presentació de la candidatura del Priorat perquè sigui declarat paisatge cultural
agrari de muntanya
Tram. 250-01158/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 74126; 74551).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’autorització
al Consell Comarcal del Priorat perquè faci
una senyalització homogènia del patrimoni i
les carreteres de la comarca

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 74128; 74554).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de suport als pobles indígenes i les comunitats camperoles i
afrodescendents de Colòmbia en la defensa
de llurs territoris
Tram. 250-01162/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 74129).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció
dels pobles indígenes i les comunitats afrodescendents i camperoles de Colòmbia
Tram. 250-01163/10

Tram. 250-01159/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 74127; 74552).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’allargament
del període hàbil de recol·lecció de la tòfona
conreada
Tram. 250-01160/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 74137; 74553).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.

3.10.25.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 74130).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte
d’asfaltar una pista forestal del Montseny
Tram. 250-01164/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 74131; 74555).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’abolició de les
detencions administratives a Israel i de suport als presoners en vaga de fam

Núm. 372

Proposta de resolució sobre els sistemes
d’identificació utilitzats pels Mossos d’Esquadra arran del conflicte de Can Vies, de
Barcelona

Tram. 250-01165/10

Tram. 250-01170/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 74132; 74556).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament
del deute a l’empresa Habitatges Municipals
de Sabadell

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 74136; 74560).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.

3.10.65.

Tram. 250-01166/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del
19 de juny, del règim electoral general

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 74133; 74557).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament
de les subvencions atorgades a les entitats
allotjades en hotels d’entitats del Departament de Benestar Social i Família
Tram. 250-01167/10

PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Tram. 270-00011/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 74424).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.07.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2014.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 74134; 74558).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.

3.20.

INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les mesures
per a bastir les estructures d’estat necessàries per a la transició nacional
Tram. 300-00203/10

Proposta de resolució sobre el Centre de
Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llobregat
Tram. 250-01169/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 74135; 74559).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2014 al 24.07.2014).
Finiment del termini: 25.07.2014; 09:30 h.

3.10.65.

Correcció d’errades de publicació (BOPC 369)

En el BOPC 369, a la pàg. 39, hi manca el text presentat pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, el qual es reprodueix a continuació:
A la Mesa del Parlament
Pere Aragonès i Garcia, portaveu adjunt del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel·la-
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ció següent, per tal que sigui substanciada en el Ple
que ha de tenir lloc els propers dies 22, 23 i 24 de juliol de 2014.
– Quines mesures ha emprès i pensa emprendre el Govern de la Generalitat per a bastir les estructures d’Estat necessàries per a la transició nacional?

Núm. 372

4.

INFORMACIÓ

4.45.

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS
DEL PARLAMENT

4.45.01.

MESA DEL PARLAMENT

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2014
Pere Aragonès i Garcia
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Composició de la Mesa del Parlament
Tram. 398-00001/10

Renúncia del secretari primer

Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens renuncia voluntàriament al càrrec de secretari primer de la Mesa del Parlament. La
presidenta li expressa el seu agraïment per la feina feta
des de l’inici de la legislatura i per la lleialtat institucional demostrada en l’exercici del càrrec i, finalment,
en nom de tots els membres de la Mesa, li desitja molts
encerts en les seves noves responsabilitats polítiques.
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014
El secretari segon
Pere Calbó i Roca

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Elecció del secretari primer o secretària primera
Reg. 74789 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, proposa al diputat Pere Navarro Morera com a secretari primer de la Mesa del Parlament de
Catalunya.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014
Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.45.01.

Informació
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PLE DEL PARLAMENT

4.67.

Composició del Ple del Parlament

COMUNICACIONS DELS GRUPS
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Tram. 396-00001/10

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries

Accés al ple exercici de la condició de parlamentària

Presentació

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de
juliol de 2014, atès que la diputada M. Assumpció
Laïlla i Jou ha complert els requisits que estableix l’article 16.1 del Reglament (credencial: reg. 74537; acatament de la Constitució i de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya: reg. 74582; declaració d’activitats i béns:
reg. 74583 i 74584), ha constatat i ha manifestat que ha
accedit al ple exercici de la condició de parlamentària.
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014
El secretari tercer
Josep Rull i Andreu

4.45.25.

Núm. 372

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, integrants del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
el que estableixen els articles 16.1.b i 23.b de la Llei
2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, demanen dictamen del Consell de Garanties
Estatutàries sobre l’adequació a l’Estatut i a la Constitució de 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.
202-00035/10), i d’una manera especial dels preceptes
següents:
– Article 26 bis
– Article 30
– Article 31
– Capítol IV. Règim d’infraccions i sancions (general)

GRUPS PARLAMENTARIS

Composició del Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Tram. 399-00005/10

Adscripció de diputats
Reg. 74585 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament
M. Assumpció Laïlla i Jou, d’acord amb el que disposa
l’article 20.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014
La diputada
M. Assumpció Laïlla i Jou

Reg. 74673

Vist i plau
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP CiU

Fonaments jurídics
L’article 14 CE de 1978 estableix que «els espanyols
són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap
discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió,
opinió o qualsevol altra condició o circumstància per·
sonal o social».
Per tal de fer efectiva la igualtat proclamada a l’art.14
CE, el mateix text constitucional, al seu article 9.2 CE,
concreta que «correspon als poders públics de promou·
re les condicions per tal que la llibertat i la igualtat
de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin
erals i efectives; remoure els obstacles que n’impedei·
xin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació
de tots els ciutadans en la vida política, econòmica,
cultural i social».
En perfecta sintonia amb les previsions constitucionals que el legitimen, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, al seu article 40.8 recull que «els poders públics
han de promoure la igualtat de totes les persones amb
independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la
raça, la religió, la condició social o l’orientació sexu·
al, i també han de promoure l’eradicació del racisme,
de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homofòbia i de
qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat
i la dignitat de les persones».
Igualtat i interdicció de la discriminació, per tant,
constitueixen drets fonamentals de totes les persones

4.45.02.
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i són creditors de la màxima protecció legal, de manera que qualsevol atac en contra seu mereix la màxima
repulsa per mitjà de la seva tipificació com a delicte o
com a falta, segons la seva gravetat, en el Codi Penal.
Com a culminació del marc jurídic protector dels drets
ciutadans, el títol VI de la CE encomana de forma exclusiva l’exercici de la potestat jurisdiccional, «jutjant i
fent complir allò que hagi estat jutjat» al poder judicial
(article 117.3), i en el seu article 124 assigna al Ministeri Fiscal «la missió de promoure l’acció de la justícia
en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de
l’interès públic tutelat per la llei».
El Parlament de Catalunya, considerant que es donen
les circumstàncies per a donar una protecció singular al
col·lectiu de persones LGBTI, ha promogut l’aprovació
d’una llei específica que, més enllà de la protecció genèrica que estableix la CE a totes les persones, contempla la que han de donar les administracions públiques
catalanes en l’àmbit de llurs competències al col·lectiu
de referència per entendre que és especialment vulnerable.
Aquesta especial protecció en l’àmbit de l’acció administrativa autonòmica i local no pot substituir, però, el
marc constitucional en el que queda incardinada, per
la qual cosa, una vegada que sigui aprovada, no alterarà l’esquema protector general dels drets fonamentals
de les persones recollit en el Codi Penal vigent. Si es
conserva la redacció del dictamen de la Comissió de
Benestar, Família i Immigració del Parlament, s’introduirà un element de confusió, i per tant, de des protecció de les persones a les que es vol afavorir, al admetre
la possibilitat que un acte que el Codi Penal tipifica
com a delicte o com a falta sigui considerat una infracció administrativa i quedi exclòs de l’àmbit protector
general dels drets fonamentals de les persones.
En aquest sentit, l’article 31 del dictamen aprovat per
la Comissió de Benestar, Família i Immigració del
Parlament estableix els actes que seran considerats infraccions susceptibles de ser sancionats, els descriu i
els classifica en lleus, greus i molt greus.
Totes les conductes relacionades en el catàleg són susceptibles de ser incardinats en delictes o faltes tipificats en el Codi Penal vigent.
Si la tipificació dels actes contraris als drets fonamentals de les persones reconeguts en la CE correspon al
Codi Penal, la consideració d’algunes de les violacions dels drets de les persones LGBTI com a infraccions administratives suposa, d’una banda, una invasió
de les competències de l’Estat en matèria de legislació penal determinades en l’article 149.6a CE, en quan
les previsions de la norma suposen la despenalització
d’actes que la legislació vigent fa creditors de repulsa
penal, i d’altra banda, una infracció de la reserva competencial de l’estat en matèria de regulació de les condicions bàsiques que garanteixen la igualtat de tots els
4.67.

Núm. 372

espanyols en l’exercici dels drets constitucionals establerta en l’article 149.1a CE.
Per la seva banda, l’article 30 del text que sotmeten a
l’Alt Òrgan consultiu de la Generalitat remet la incoació, instrucció i resolució de les infraccions tipificades en l’article 31 al procediment sancionador aplicable per l’administració de la Generalitat en l’àmbit de
les seves competències, y per la seva banda l’article 32
estableix les sancions.
Si prospera el text proposat, en la mesura que els actes
susceptibles de ser objecte del procediment administratiu sancionador poden ser constitutius de delicte o falta,
serien sostrets de l’enjudiciament dels jutjats i tribunals
als que correspon en exclusiva la funció jurisdiccional,
contravenint els articles 117.3 i 124 de la CE, i envairia
la reserva competencial establerta en l’article 149.6a,
tan pel que fa a la legislació penal com a la processal.
Per últim, l’article 26 bis, relatiu a la inversió de la càrrega de la prova en els procediments administratius
sancionadors incoats a instància de part que al·legui
discriminació.
El tracta, en tot cas, de situacions únicament denunciables a instancia de la persona ofesa, no d’actes constatables per elements objectius ni d’infraccions susceptibles de ser perseguides d’ofici. Per tant, per no incórrer
en el motiu d’indefensió de l’article 24.1 CE, qualsevol
sol·licitud d’empara o denúncia derivada dels preceptes
del text proposat requereix d’una mínima constatació
d’elements probatoris dels fets o de les conductes que
es considerin constitutives d’infracció. Admetre que la
simple denúncia d’una situació discriminatòria comporti el trasllat de la càrrega de la inexistència de la
situació denunciada és una subversió del sistema general vigent, basat en l’equilibri entre els principis consagrats en l’article 24.2 CE, entre els quals la presumpció d’innocència.
Per tot això, entenem que és del tot necessari que el
Consell de Garanties Estatutàries es pronunciï sobre
l’ajust de la Proposició de llei per a garantir els drets de
lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals
i per eradicar l’homofòbia i la transfòbia (tram. 20200035/10) (BOPC núm.363 de 15 de juliol de 2014), a
la Constitució Espanyola de 1978 i i a la doctrina constitucional i de l’Alt òrgan consultiu de la Generalitat.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2014
Alícia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta; Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt; Pere Calbó i Roca, María José García Cuevas, Eva García Rodríguez, María Dolors Montserrat
i Culleré, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, Alícia Alegret Martí, Rafael Luna Vivas, Rafael
López Rueda, Juan Milián Querol, Manuel Reyes López, Jordi Roca Mas, José Antonio Coto Roquet, Sergio Santamaría Santigosa, Fernando Sánchez Costa,
Sergio García Pérez, diputats, del GP del PPC
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Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries
Presentació
Reg. 74776

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, integrants del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
el que estableixen els articles 16.1.b i 23.b de la Llei
2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, demanen dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre l’adequació a l’Estatut i a la
Constitució del 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 producció termonuclear d’energia
elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i
de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram. 200-00016/10), i d’una manera especial dels preceptes següents:
– Capítol III. Impost sobre la producció termonuclear
d’energia elèctrica (arts.21 a 33)
Fonaments jurídics
La Constitució Espanyola de 1978 reserva a l’Estat
mitjançant l’aprovació de lleis «la potestat originà·
ria per a establir tributs» (art.133.1 CE). Aquesta potestat però no l’exerceix de forma exclusiva. El text
constitucional reconeix alhora un poder tributari autonòmic i una autonomia financera de les comunitats
autònomes quan estableix al seu article 133.2 que
«les comunitats autònomes i les corporacions locals
podran establir i exigir tributs d’acord amb la Cons·
titució i les lleis».

Núm. 372

d’hisenda general (article 149.1.14 CE), com del desenvolupament de les previsions constitucionals contingudes en les normes del bloc constitucional, entre
altres, en la normativa reguladora del finançament de
les comunitats autònomes segons la qual els tributs
que estableixin «no podran recaure sobre fets imposables gravats per l’Estat» (article 6.2 de la Llei orgànica
8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes.
En aquest mateix sentit s’ha pronunciat aquest òrgan
en al seva doctrina consultiva determinant que «la
comunitat autònoma només pot establir impostos on
l’Estat no hagi gravat prèviament un determinat fer
imposable» (DCGE 2/2013, FJ 2.2.A i DCGE 9/2014
FJ 2.1).
El projecte de llei que sotmetem a l’Alt Òrgan consultiu de la Generalitat contempla la creació de l’impost
sobre la producció termonuclear d’energia elèctrica
(Capítol III del projecte de llei).
Aquest impost té com a fet imposable, d’acord amb
l’article 23 del projecte de llei, «[...] és constituït per la
producció termonuclear d’energia elèctrica, per l’efec·
te que pot tenir en el medi ambient i pel dany que even·
tualment hi pot produir.»
L’Estat per la seva part a la Llei 15/2012, de 27 de
desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat
energètica, crea l’impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica el qual grava la realització
d’activitats de producció i incorporació al sistema
elèctric d’energia elèctrica (art.1 de la Llei 15/2012).
Aquest impost de nova creació té com a fet imposable «[...] la producció i incorporació al sistema elèc·
tric d’energia elèctrica mesurada en barres de cen·
tral [...]».

Emparant-se en el reconeixement constitucional d’un
poder tributari autonòmic, l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya contempla la competència de la Generalitat
«per a establir, mitjançant una llei del Parlament, els
seus tributs propis, sobre els quals té capacitat norma·
tiva» (art.203.5 EAC).

Al nostre parer, hi ha una coincidència entre el fet
imposable del l’impost sobre la producció termonuclear d’energia elèctrica previst al projecte de llei impulsat per la Generalitat i l’impost sobre el valor de
la producció de l’energia elèctrica creat a la llei de
l’Estat 15/2012, de 27 de desembre. Tots dos impostos graven com a fet imposable la producció d’energia
elèctrica.

La cohabitació de les potestat originària de l’Estat per
establir tributs (art.133.1 CE) i el poder tributari autonòmic (art.133.2 CE i art.203.5 EAC) dóna lloc a una
relació entre totes dues potestats que ve determinada
per la legislació i que ha estat àmpliament matisada i
interpretada per la jurisprudència constitucional i per
la doctrina consultiva d’aquest Alt Òrgan consultiu de
la Generalitat.

En aquest sentit, no és pot justificar que no hi ha una
coincidència entre ambdós fets imposables pel fet que
la norma catalana parli de la «producció termonuclear d’energia elèctrica», mentre que la llei estatal només contempla «la producció i incorporació al sistema
elèctric d’energia elèctrica». Cal tenir present el que
estableix el preàmbul de la llei 15/2012, de 27 de desembre.

Pel que fa al poder tributari autonòmic aquest troba els
seus límits en la mateixa Constitució (art.133.2 CE).
Aquesta ha de respectar els condicionants que deriven,
tant de la competència exclusiva de l’Estat en matèria

El preàmbul en el seu apartat II acaba establint que
«l’impost (en referència al impost de la producció
d’energia elèctrica) s’aplicarà a la producció de to·
tes les instal·lacions de generació» entre les que, per
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Núm. 372

tant, també s’inclouen les instal·lacions termonuclear
d’energia elèctrica.

200-00016/10) a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Però d’acord amb la jurisprudència constitucional i la
doctrina consultiva del Consell de Garanties Estatutàries per determinar si s’ha produït una duplicitat de
fets imposables, no és suficient amb la comparació entre dues definicions legals, sinó que com demana el
Tribunal Constitucional s’ha de prendre en consideració tots els elements del tribut.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

Com a senyalat l’Alt Òrgan consultiu de la Generalitat
en el seu recent dictamen 9/2014, de 27 de febrer, «[E]l
que es prohibeix consisteix en el fet que es repliquin ín·
tegrament, en seu autonòmica, els elements essencials
d’un tribut estatal» (FJ 2.3).

Alícia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta; Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra,
portaveu adjunt; Pere Calbó i Roca, María José García
Cuevas, Eva García Rodríguez, M. Dolors Montserrat
i Culleré, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, Alícia Alegret Martí, Rafael Luna Vivas, Rafael
López Rueda, Juan Milián Querol, Manuel Reyes López, Jordi Roca Mas, José Antonio Coto Roquet, Sergio Santamaría Santigosa, Fernando Sánchez Costa,
Sergio García Pérez, diputats, del GP del PPC

Elements essencials, com la forma en la que el tribut
sotmet la riquesa o la font de capacitat econòmica, és
a dir, el tipus de gravamen, el subjecte passiu o la finalitat que persegueix el tribut que es pretén crear a
Catalunya té la seva correspondència amb els mateixos elements de l’impost estatal.
En el cas que ens ocupa, en quant al tipus de gravamen (art.27 del projecte llei), no estem davant «una
parença de gravamen» sinó que l’impost autonòmic
que es crea grava a determinats contribuents i té una
finalitat recaptadora i genera obligacions als contribuents, com ara les de contribuir o auto liquidar. Finalitat i obligacions idèntiques que les creades amb l’impost estatal.
Pel que fa als subjectes passius de l’impost, és a dir, les
persones que han se suportar el gravamen. Tant l’impost que es crea a Catalunya a través del projecte de
llei (art.24) com l’impost estatal, ja creat a través de la
llei 15/2012, de 27 de desembre, tenen com a contribuents a les persones físiques o jurídiques que produeixen energia elèctrica.
Per últim, la finalitat que persegueixin ambdós impostos. A part de la finalitat recaptadora que té tot tribut,
sense la qual no seria un tribut des del punt del vista
constitucional, tant l’impost autonòmic com l’estatal
tenen com a objectiu introduir l’element ambiental en
el sistema tributari.
Tots aquests elements no deixen més lloc que a valorar
la duplicitat entre l’impost creat per l’Estat i l’impost
que es crea a la llei que sotmetem al Consell de Garanties Estatutàries. Quelcom prohibit per la LOFCA en
el seu article 6.2.
Per tots els motius indicats, sol·licitem que el Consell
de Garanties Estatutàries es pronunciï sobre l’ajust del
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 producció termonuclear d’energia elèctrica per la
seva incidència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera (tram.
4.67.

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries
Presentació
Reg. 74794

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el que estableixen els articles 16.1.b i 23.b de la Llei 2/2009,
del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries,
demanen dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre l’adequació a l’Estatut i a la Constitució de
la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (tram. 202-00029/10), i
d’una manera especial dels preceptes següents:
– Article 1, objecte i àmbit d’aplicació, apartats 2 i 3
àmbit aplicació als ens locals.
– Article 5, referent a les persones legitimades.
– Article 16, referent a la definició i composició de les
comissions de seguiment.
– Article 19, referent a la composició i definició de les
meses de consultes.
– Article 41, referent a l’àmbit subjectiu dels processos
de participació ciutadana.
La present sol·licitud de Dictamen al Consell de Garanties Estatutàries es basa en els següents,
Fonaments jurídics
El Grups Parlamentaris tenen el ple convenciment de
la plena constitucionalitat i adequació a l’Estatut d’Au-
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tonomia de Catalunya i a la Constitució Espanyola de
la totalitat dels articles inclosos al dictamen de la Comissió d’Afers Institucionals sobre la proposició de llei
de consultes populars no referendàries i participació
ciutadana; si bé tenint en compte que durant els treballs de la ponència s’han exposat dubtes d’aquesta
constitucionalitat respecte alguns articles, sol·licitem
al Consell de Garanties Estatutàries el seu estudi i la
seva possible vulneració de la Constitució o l’Estatut
d’Autonomia.
L’article 29 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
contempla, en el marc del Capítol II del Títol I sobre
Drets en l’àmbit polític i de participació, el dret a participació. En el seu apartat sisè, l’article 29, estableix
que: «6. Els ciutadans de Catalunya tenen dret a pro·
moure la convocatòria de consultes populars per la
Generalitat i els ajuntaments, en matèria de les com·
petències respectives, en la forma i amb les condicions
que les lleis estableixen.»
L’article 122 de l’Estatut, integrat en el Títol IV «De
les competències», Capítol II «Les matèries de les
competències», tracta específicament de les Consultes
populars i regula el següent: «Correspon a la Genera·
litat la competència exclusiva per a l’establiment del
règim jurídic, les modalitats, el procediment, l’acom·
pliment i la convocatòria per la mateixa Generalitat o
pels ens locals, en l’àmbit de llurs competències, d’en·
questes, audiències públiques, fòrums de participació i
qualsevol altre instrument de consulta popular, salvant
el que disposa l’article 149.1.32 de la Constitució.»
A l’article 148 de la Constitució Espanyola es defineixen quines competències poden assumir les comunitats autònomes, i a l’article 149 les competències en
matèries sobre les quals l’Estat té competència exclusiva.
En aquest sentit, l’article 149.1.32 fixa com a competència exclusiva de l’Estat «l’autorització per a la con·
vocatòria de consultes populars per via de referèn·
dum».
No obstant això, el mateix article 149 de la Constitució
Espanyola, en el seu punt tercer, especifica: «Les ma·
tèries no atribuïdes expressament a l’Estat per aquesta
Constitució podran correspondre a les comunitats au·
tònomes en virtut dels estatuts respectius. La compe·
tència sobre les matèries que no hagin estat assumides
pels estatuts d’autonomia correspondrà a l’Estat, les
normes del qual prevaldran, en cas de conflicte, sobre
les de les comunitats autònomes en tot allò que no ha·
gi estat atribuït a la competència exclusiva d’aquestes
darreres. En qualsevol cas, el dret estatal serà supleto·
ri del dret de les comunitats autònomes.»
D’acord amb aquest marc normatiu estatutari i constitucional i les sentències del propi Tribunal Constitucional, en concret la Sentència 31/2010, de 28 de juny
de 2010, de recurs d’inconstitucionalitat de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, s’ha elaborat la Proposició
4.67.
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de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (tram. 202-00029/10 del Parlament)
que sotmetem a la consideració del Consell sobre l’encaix estatutari i constitucional en algun dels seus preceptes.
I. Delimitació de les competències d’àmbit local
La Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana delimita en el seu article 1, apartats 2 i 3, l’àmbit d’aplicació de la llei als ens
locals en el sentit següent:
«Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació:
1. [...]
2. Els preceptes d’aquesta llei que regulen les consul·
tes populars no referendàries són aplicables a la Ge·
neralitat i als ens locals de Catalunya, sens perjudici,
en aquest darrer cas, del seu desenvolupament per les
pròpies normes d’organització i funcionament.
3. Els ens locals, en l’àmbit de les seves competències,
podran regular els altres instruments de participació,
que es regiran per les seves pròpies normes d’organit·
zació i funcionament, de les quals aquesta llei tindrà
caràcter supletori, llevat del que determinen els arti·
cles 41.1; 41.4; 42; 46; 51 i 52 del Títol III que seran
d’aplicació directa. Tot això sens perjudici dels altres
mecanismes participatius que puguin crear.»
L’article 76, apartat 2.d) de l’Estatut d’Autonomia, fixa
que el Consell de Garanties Estatutàries pot dictaminar sobre «l’adequació dels projectes i les proposicions
de llei i dels projectes de decret legislatiu aprovats pel
Govern a l’autonomia local en els termes que garan·
teix aquest Estatut.»
Durant tota la proposició objecte de la present es vénen
efectuant referències a la seva incidència en els ens locals, ajuntaments i municipis, determinant aquells aspectes que són supletoris i aquells que, qualificats de
bàsics per l’article 1, apartat 3, són d’aplicació directa.
En aquest sentit, caldria considerar si la previsió establerta en aquest article 1, apartat 3, en determinar
com a bàsics i d’aplicació directa els articles 41.1; 41.4;
42; 46; 51 i 52 del Títol III, encaixa dins les previsions constitucionals contemplades a l’article 140 de la
Constitució Espanyola quan estableix el següent: «La
Constitució garanteix l’autonomia dels municipis, els
quals gaudiran de personalitat jurídica plena. El go·
vern i l’administració municipal correspon als respec·
tius ajuntaments, integrats pels batlles i els regidors
[...]» o a les previsions de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, l’article 86, quan estableix que «aquest Estatut
garanteix al municipi l’autonomia per a l’exercici de
les competències que té encomanades i la defensa dels
interessos propis de la col·lectivitat que representa».
Pel que fa referència a l’àmbit local, també, s’hauria de
valorar si en algun cas hi ha un excés en la regulació,
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vulnerant la competència de desenvolupament normatiu
reconeguda als ens locals prevista a l’article 87 apartat
1 de l’Estatut d’Autonomia referent als «Principis d’organització i funcionament i potestat normativa», quan
especifica: «Els municipis disposen de plena capaci·
tat d’autoorganització dins el marc de les disposicions
generals establertes per llei en matèria d’organització
i funcionament municipal.» o en l’apartat 3 quan estableix que «3. Els municipis tenen potestat normativa,
com a expressió del principi democràtic en què es fo·
namenten, en l’àmbit de llurs competències i en els al·
tres sobre els quals es projecta llur autonomia».
II. Persones legitimades: àmbit subjectiu
de l’edat
L’article 5 de la proposició de llei de consultes fixa les
persones legitimades per a ser cridades a participar.
Un dels elements subjectius utilitzats és l’edat.
L’edat que s’estableix en els diferents àmbits subjectius
contemplats als apartats a), b) i c) del punt primer, és a
partir dels 16 anys:
«Article 5. Persones legitimades:
1. Poden ser cridats a participar en les consultes popu·
lars no referendàries mitjançant votació:
a) Les persones a partir dels setze anys que tinguin la
condició política de catalans incloent els catalans re·
sidents a l’estranger, aquests darrers hauran de sol·
licitar prèviament la inscripció en el Registre creat
amb aquest efecte.
b) Les persones a partir de setze anys nacionals d’es·
tats membres de la Unió Europea inscrites en el Re·
gistre de Població de Catalunya, que acreditin un any
de residència continuada immediatament anterior a la
convocatòria de la consulta.
c) Les persones a partir dels setze anys nacionals de
tercers estats inscrits en el Registre de Població de Ca·
talunya i amb residència legal durant un període con·
tinuat de tres anys immediatament anterior a la convo·
catòria de la consulta.»
En el mateix sentit, l’article 36, sobre la recollida de
signatures, estableix en el seu apartat 4, que s’ha de
superar l’edat de 16 anys per a poder ser fedataris especials perquè autentifiquin les signatures.
En un altre títol de la Proposició de Llei, el Títol III,
quan s’estableix l’àmbit subjectiu dels processos de
participació ciutadana s’estableix en l’article 41, apartat 1, el següent: «1. Poden prendre part en els proces·
sos de participació ciutadana les persones majors de
setze anys. Tanmateix, si la naturalesa o l’objecte del
procés ho requereixen o aconsellen, es pot reduir l’edat
mínima dels participants.»
Per altra banda, l’article 44, sobre la iniciativa popular,
també fixa l’edat major dels 16 anys, per donar suport
a una iniciativa popular en l’àmbit de Catalunya.
4.67.
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Tot i aquesta limitació general a partir dels 16 anys,
l’article 19, quan estableix la composició de les meses
de consultes contempla: «3. Cada mesa està formada
per tres persones: un president i dos gestors, designats
per sorteig públic realitzat per l’òrgan convocant entre
les persones majors d’edat inscrites en el Registre de
Participants de la mesa de consultes corresponent», fixant doncs el límit a la majoria d’edat.
El llindar de 16 anys per a l’exercici del dret de participació està estès a molts països (a Àustria, Xipre i a
alguns estats federats alemanys com Baixa Saxònia,
Mecklembourg-Pomerania occidental, Renània del
Nord-Westfàlia, Saxònia i Schleswig-Holstein, a alguns comicis cantonals i municipals a Suïssa, Noruega, Argentina, Brasil, Cuba, Equador i Nicaragua, la
República Dominicana, entre d’altres) en funció a vegades dels tipus de consulta.
L’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) va aprovar el 23 de juny del 2011 una resolució
recomanant als seus estats membres que estudiessin
la possibilitat de rebaixar l’edat de vot en tot tipus de
consultes. En aquests sentit, s’ha debatut aquesta qüestió als parlaments i governs d’Irlanda, Finlàndia, Dinamarca, República Txeca, Malta i Regne Unit.
En congruència amb aquesta recomanació, la proposició de llei de consultes populars no referendàries i
participació ciutadana estableix l’edat mínima de participació a partir dels 16 anys.
No obstant, la diferenciació entre l’edat per poder participar, establerta amb caràcter general a partir dels 16
anys, fins i tot per ser fedatari, podria no ser congruent
amb la majoria d’edat establerta a l’article 19 requerida
per a ser membre d’una mesa de consulta.
Entenem que aquest diferenciació, a l’article 19, podria entrar en contradicció amb l’article 29 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya sobre el dret de participació, quan en el seu apartat primer estableix una participació en condicions d’igualtat de tots els ciutadans
de Catalunya:
«Article 29.1. Els ciutadans de Catalunya tenen dret a
participar en condicions d’igualtat en els afers públics
de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de re·
presentants, en els supòsits i en els termes que establei·
xen aquest Estatut i les lleis.»
III. Possibilitat de dispensar del compliment
d’un termini mínim de residència per participar
en consultes populars d’àmbit municipal i la
possible vulneració del dret de participació en
correlació amb el principi d’autonomia local
L’article 5.3 de la proposició de llei de consultes populars estableix que el decret de convocatòria de consultes populars no referendàries d’àmbit municipal pot
dispensar del compliment del requisit de terminis mínims de residència pels nacionals d’estats membres de
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la UE i tercers estats inscrits al Registres de Població
de Catalunya, requisit que sí es preveu per a la resta de
consultes populars no referendàries.
Si bé aquesta possibilitat de dispensa entenem que respon a l’aplicació del principi d’autonomia local, caldria valorar si pot acabar provocant la vulneració del
dret de participació ciutadana previst a l’article 9.2 de
la Constitució i a l’article 29.6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, si tenim en compte que una mateixa
persona podria estar legitimada per participar en consultes d’àmbit municipal i en canvi no estar-ho en consultes d’àmbit nacional.
IV. Composició de la comissió de seguiment:
proposta del Consell de Governs Locals
L’article 16, apartat 4, estableix el següent:
«Article 16.4: Cada comissió de seguiment està for·
mada per cinc membres designats per la Comissió de
Control d’entre juristes i politòlegs de reconegut pres·
tigi, dos a proposta del Consell de l’Advocacia Catala·
na, un a proposta del Col·legi de Politòlegs de Catalu·
nya, un a proposta del Consell de Governs Locals i un
a proposta del Govern.»
Per la seva part, l’Estatut d’Autonomia estableix, en el
seu article 85, que «El Consell de Governs Locals és
l’òrgan de representació de municipis i vegueries en les
institucions de la Generalitat. El Consell ha d’ésser es·
coltat en la tramitació parlamentària de les iniciatives
legislatives que afecten de manera específica les admi·
nistracions locals i en la tramitació de plans i normes
reglamentàries de caràcter idèntic. Una llei del Parla·
ment regula la composició, l’organització i les funcions
del Consell de Governs Locals.»

Núm. 372

L’article 16 de la proposició de llei de consultes podria
no ajustar-se a la previsió de l’article 85 de l’Estatut
quan estableix que necessàriament «una llei del Parla·
ment regula la composició, l’organització i les funcions
del Consell de Governs Locals.»
V. Composició de la comissió de seguiment:
Consell de l’Advocacia i Col·legi de Politòlegs
L’article 16 de la proposició, referent a composició de
la Comissió de Seguiment, estableix en el seu punt 4:
«Cada comissió de seguiment està formada per cinc
membres designats per la Comissió de Control d’en·
tre juristes i politòlegs de reconegut prestigi, dos a
proposta del Consell de l’Advocacia Catalana, un a
proposta del Col·legi de Politòlegs de Catalunya, un
a proposta del Consell de Governs Locals i un a pro·
posta del Govern.»
Les designacions de membres a proposta del Consell
de l’Advocacia Catalana i del Col·legi de Politòlegs de
Catalunya podrien, tot i que es preveuen mecanismes
en el cas que no es poguessin complimentar en el seu
apartat 5, excedir les atribucions que li són pròpies
com a organització professional de defensa dels seus
interessos corporatius tal com s’estableix a l’article 52
de la Constitució espanyola quan preveu: «La llei re·
gularà les organitzacions professionals que contribu·
eixin a la defensa dels interessos econòmics que els
siguin propis.»

Les atribucions establertes a la proposició de la llei
de consultes al Consell de Governs Locals podria no
ajustar-se a les previsions establertes a la Llei 12/2010,
del 19 de maig, del Consell de Governs Locals, en
concret al seu article tercer i al seu Títol III.

Per altra banda l’article 125 de l’Estatut, sobre les Corporacions de dret públic i professions titulades, disposa: «1. Correspon a la Generalitat, en matèria de
col·legis professionals, acadèmies, cambres agràries,
cambres de comerç, indústria i navegació i altres cor·
poracions de dret públic representatives d’interessos
econòmics i professionals, la competència exclusiva,
salvant el que estableixen els apartats 2 i 3. Aquesta
competència, respectant el que disposen els articles 36
i 139 de la Constitució, inclou en tot cas: [...] b) La cre·
ació i l’atribució de funcions. [...]»

El Títol III de la Llei de Consells Locals està dedicat a
les funcions del Consell de Governs Locals, i determina tres àmbits en els quals el Consell intervé, d’acord
amb les funcions que li atribueix l’Estatut d’Autonomia.

Es podria considerar doncs que no es correspon a
l’àmbit d’actuació d’aquestes corporacions de dret púbic i professionals l’atribució de funcions que els assigna aquesta proposició de llei.

En primer lloc, defineix les funcions de representació
de l’àmbit local davant les institucions de la Generalitat, i també la possibilitat que exerceixi funcions en
defensa dels interessos dels ens locals. En segon lloc,
concreta les funcions de participació, per una banda,
amb relació a la tramitació parlamentària de les iniciatives legislatives que afecten de manera específica
les administracions locals i, per una altra, amb relació
a la tramitació dels plans, les normes reglamentàries i
els avantprojectes de llei que aprova el Govern. Finalment, estableix les funcions del Consell amb relació a
la defensa de l’autonomia local.

VI. Processos de participació ciutadana:
reducció de l’edat dels participants

4.67.

En el Títol III de la proposició, sobre «Processos de
participació ciutadana», s’estableix l’àmbit subjectiu a
l’article 41.
Concretament, en el seu apartat primer regula el següent: «1. Poden prendre part en els processos de par·
ticipació ciutadana les persones majors de setze anys.
Tanmateix, si la naturalesa o l’objecte del procés ho
requereixen o aconsellen, es pot reduir l’edat mínima
dels participants.»
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Aquesta previsió faculta la reducció del límit d’edat
per sota dels setze anys no establint cap limitació a
aquesta reducció, fet que podria fins i tot arribar a l’extrem que posés en dubte la capacitat objectiva de participació del legitimat al procés participatiu.

4.95.
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ALTRES INFORMACIONS

Credencial de la diputada M. Assumpció Laïlla
i Jou

D’acord amb això, el dret de participació previst a l’article 29.1 de l’Estatut d’Autonomia es podria entendre
vulnerat a la pràctica, en permetre la participació de
persones que tenen, en molts casos, limitada la seva capacitat d’obrar de forma habitual en la legislació general.

Presentació
Reg. 74537 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 22.07.2014

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

Credencial de diputada autonómica

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Dolors Camats i Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt

Don Carlos Granados Pérez, Presidente de la Junta
Electoral Central, expido la presente credencial expresiva de que ha sido designada diputada del Parlamento
de Cataluña
Doña Assumpció Laïlla i Jou
por estar incluida en la lista de candidatos presentada
por Convergència i Unió a las elecciones al Parlamento de Cataluña de 25 de noviembre de 2012, en sustitución, por renuncia, de Don Oriol Pujol i Ferrusola.

4.70.

COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01.

COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller d’Economia i Coneixement al conseller de la Presidència

A los efectos de su presentación en el Parlamento de
Cataluña, expido la presente en Madrid, a 16 de julio
de 2014.
Carlos Granados Pérez
Presidente de la Junta Electoral Central

Tram. 330-00067/10

Presentació
President de la Generalitatt
Reg. 74659 / Coneixement: 21.07.2014

A la presidenta del Parlament
Benvolguda Presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte
que durant l’absència del conseller d’Empresa i Ocupació el dia 18 de juliol de 2014, s’encarregarà del despatx
del seu Departament el conseller de la Presidència.
Cordialment,
Barcelona, 15 de juliol de 2014
Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya
N. de la R.: El Decret 101/2014, de 15 de juliol, d’en·
càrrec del despatx del conseller d’Empresa i Ocupa·
ció al conseller de la Presidència el dia 18 de juliol de
2014, és publicat al DOGC 6667, del 18 de juliol
de 2014.

4.70.01.
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