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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 200-00020/09

Text presentat
Reg. 39300 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Germà Gordó i Aubarell, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta de la vicepresidenta, s’aprova l’Avantpro-
jecte de llei de Consultes Populars no referendàries i se 
l’autoritza perquè el presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el vint-i-set de desembre de dos 
mil onze.

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries

Exposició de motius

L’Estatut d’autonomia, en l’article 29, reconeix el dret 
de participar dins del conjunt de drets i principis rectors 
que han d’inspirar l’acció dels poders públics de Catalu-
nya. Un dret que també està reconegut a l’article 23 de 
la Constitució quan disposa que la ciutadania té dret a 
participar en els afers públics de manera directa. A l’or-
denament jurídic català, l’Estatut ha desenvolupat aquest 
dret amb més intensitat i més concreció, reconeixent el 
dret a promoure la convocatòria de consultes populars a 
la Generalitat i als ajuntaments, en matèria de les com-
petències respectives.

L’article 122 de l’Estatut preveu la competència exclusiva 
de la Generalitat en matèria de consultes populars d’àm-
bit local i també la competència exclusiva per promoure 
consultes populars en l’àmbit de la seva competència.

D’acord amb les previsions estatutàries, el Govern té 
entre les seves prioritats desplegar l’Estatut amb la seva 
màxima potencialitat jurídica, per aprofundir en l’auto-
govern i per incrementar la qualitat democràtica a través 
de la implementació de mecanismes de participació ciu-
tadana, amb la finalitat de fer més propera l’Administra-
ció i assegurar que la ciutadania participi en la presa de 
les decisions que afecten els seus interessos.

II

D’acord amb el que s’ha dit anteriorment, la present llei 
estableix el règim jurídic i el procediment de la con-
vocatòria de consultes populars, com a instruments de 
participació ciutadana dirigits a conèixer la posició o les 
opinions de la ciutadania amb relació a qualsevol aspec-
te de la vida pública en l’àmbit de Catalunya i en l’àmbit 
municipal.

L’objecte principal de la norma, per tant, és la regulació 
de les consultes populars diferents dels referèndums als 
quals es refereix l’article 122 de l’EAC, però limitant-se 
a les consultes enteses com qualsevol tipus de crida feta 
per un poder públic a la població perquè manifesti la seva 
opinió sobre una determinada actuació o política públi-
ca, mitjançant un vot lliure, directe i secret, fet d’acord 
amb els preceptes d’aquesta llei, i sense incloure altres 
instruments de participació ciutadana com les enquestes, 
les audiències públiques o els fòrums de participació.

La llei regula els aspectes bàsics del procediment, els re-
quisits i la convocatòria de les consultes populars que es 
poden celebrar en l’àmbit municipal o en l’àmbit de Ca-
talunya, i regula també el dret a promoure la convocatò-
ria de consultes populars per part dels ciutadans i ciuta-
danes. Els aspectes més concrets del procediment s’han 
de desenvolupar mitjançant la via reglamentària i els 
corresponents decrets de convocatòria de cada consulta.

Pel que fa a l’àmbit de Catalunya, l’objecte de les con-
sultes són les qüestions polítiques de transcendència es-
pecial per a la ciutadania en l’àmbit de les competències 
de la Generalitat de Catalunya, entesa en els termes de 
l’article 2.1 de l’Estatut d’autonomia, com a sistema ins-
titucional en què s’organitza políticament l’autogovern 
de Catalunya.

D’altra banda, les consultes d’àmbit local són les que 
afecten les competències que els ens locals de Catalunya 
poden exercir a l’empara de la seva autonomia local, re-
coneguda per l’Estatut d’autonomia.

Aquesta Llei simplifica i dota de més garanties el proce-
diment de recollida de signatures i validació de la pro-
posta de consulta, quan aquesta prové de la ciutadania.

III

Partint de les premisses breument exposades, aquesta 
Llei s’estructura en vint-i-nou articles agrupats en tres 
títols.

El títol I conté les disposicions de caràcter general que 
comprenen l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la norma, i 
també defineix les consultes populars i els instruments 
encarregats del seguiment i el control dels processos de 
consulta. I, finalment, determina la capacitat de consul-
ta, que correspon al president de la Generalitat i als al-
caldes, respectivament, en els termes previstos en la Llei.

El capítol I del títol II regula les consultes populars mit-
jançant votació i determina la competència per convo-
car-les al president del Govern, en l’àmbit de la Genera-
litat de de Catalunya, o al president de l’ens, en l’àmbit 
local, sense perjudici de la iniciativa dels ciutadans i ciu-
tadanes que es desplega en el capítol II. També estableix 
les persones legitimades per votar, l’objecte de la consul-
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ta, el contingut mínim del decret de convocatòria i el sis-
tema de garanties que ha de guiar el procés de consulta. 
Es regulen en aquest títol II les competències dels dos 
instruments establerts a aquests efectes: la comissió de 
seguiment i la comissió de control. El títol també regula 
els mitjans de votació i escruti, així com el capteniment 
del poder públic sobre el resultat.

El capítol II, regula la iniciativa ciutadana especificant 
qui pot promoure la iniciativa, que es fixa en un mínim 
de tres persones; la composició de la comissió promo-
tora, la legitimació activa dels signants, l’àmbit –que 
també pot ser de la Generalitat de Catalunya o local–, 
les signatures, com s’ha de formalitzar la recollida de 
signatures i els terminis inhàbils per a la promoció de 
noves consultes. Finalment, s’estableix la creació d’un 
registre de consultes populars no referendàries adscrit al 
departament de la Generalitat competent en matèria de 
participació ciutadana.

Finalment, el títol III regula la utilització dels mitjans 
electrònics en l’àmbit de les consultes populars, als efec-
tes d’impulsar-ne l’ús, tant en el procés de votació com 
en el de recollida de signatures, per fomentar la partici-
pació ciutadana, però respectant totes les garanties jurí-
diques exigibles.

La part final de la llei conté dues disposicions addicio-
nals, la darrera d’aquestes especifica el caràcter supletori 
de la Llei 1/2006, d’iniciativa legislativa popular, en to-
tes les qüestions no regulades per aquesta llei; dues dis-
posicions transitòries, una de les quals preveu l’entrada 
en vigor de la Llei en relació amb els ens locals una ve-
gada s’aprovi la Llei de governs locals o els ajuntaments 
desenvolupin reglamentàriament les previsions d’aques-
ta Llei; i dues disposicions finals, per fixar l’entrada en 
vigor de la Llei i per atorgar facultats al Govern per al 
desplegament reglamentari de la Llei.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit territorial

1. L’objecte d’aquesta Llei és regular les consultes popu-
lars no referendàries, que permetin al Govern de la Ge-
neralitat escoltar les opinions de la ciutadania respecte 
de les actuacions i competències que afecten la Generali-
tat de Catalunya, així com els ens locals de Catalunya en 
l’àmbit de les seves competències pròpies.

2. L’àmbit territorial de les consultes és el corresponent 
a l’òrgan convocant.

Article 2. Definicions

Als efectes d’aquesta Llei s’entén per:

a) Consulta popular no referendària: qualsevol tipus de 
crida feta per un poder públic a la població perquè ma-
nifesti la seva opinió sobre una determinada actuació o 
política pública, mitjançant un vot lliure, directe i secret, 
realitzat d’acord amb els preceptes d’aquesta Llei, sense 
utilitzar la via de referèndum.

b) Comissió de Seguiment: és l’òrgan responsable de vet-
llar en primera instància per la claredat, la transparència 
i l’eficàcia del procés de consulta.

c) Comissió de Control: és l’òrgan responsable de super-
visar l’actuació de la Comissió de Seguiment i també 
l’actuació de l’òrgan convocant, en els termes previstos 
per aquesta Llei.

d) Iniciativa ciutadana: és l’acció promoguda per un mí-
nim de tres persones, i mitjançant el nombre mínim de 
signatures, dirigida a obtenir la convocatòria d’una con-
sulta popular per part dels poders públics competents.

e) Comissió Promotora: és la que promou la recollida de 
signatures per demanar a l’òrgan competent que convo-
qui una consulta popular no referendària, d’acord amb 
l’article 18.

Article 3. Competència

1. El president o presidenta de la Generalitat, prèvia de-
liberació del Govern, pot demanar l’opinió de la ciutada-
nia sobre qüestions relatives a matèries de competència 
de la Generalitat de Catalunya. En el cas que la consulta 
afecti competències d’altres institucions que integren la 
Generalitat, el Govern pot demanar el parer de l’òrgan 
corresponent abans de la convocatòria.

2. Els ens locals, mitjançant els seus presidents o presi-
dentes, també poden demanar l’opinió de la ciutadania 
en matèries de la seva competència, d’acord amb el que 
s’estableixi a la normativa específica d’àmbit local.

Article 4. Promotors

Les consultes populars es poden promoure per iniciativa 
institucional o per iniciativa ciutadana.

Article 5. Persones legitimades

Estan legitimades per votar en les consultes populars no 
referendàries les persones que no estan privades dels drets 
polítics, més grans de divuit anys, i que tenen la condició 
política de catalans, d’acord amb l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, o són ciutadans o ciutadanes dels estats mem-
bres de la Unió Europea altres que l’Estat espanyol o ciu-
tadans o ciutadanes d’Islàndia, Liechtenstein, Noruega o 
Suïssa, i estan degudament inscrites com a domiciliades 
en el padró d’algun municipi de Catalunya.

Article 6. Efectes de les consultes

Les consultes fetes per un poder públic a la ciutadania 
per conèixer la seva opinió sobre una determinada actua-
ció o política pública, a l’empara d’aquesta Llei, no tenen 
caràcter vinculant.

Títol II. Consultes populars mitjançant 
votació

Capítol I. Convocatòria

Article 7. Convocatòria

1. La convocatòria de consulta popular mitjançant vota-
ció de l’àmbit competencial de la Generalitat de Catalu-
nya correspon al president de la Generalitat.

2. En l’àmbit de les competències locals, la convocatòria 
correspon al president de l’entitat local.
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Article 8. Objecte de la consulta

L’objecte de la consulta pot contenir una o més preguntes 
que han de ser formulades de manera clara, succinta i 
inequívoca per tal que les persones legitimades puguin 
respondre de manera afirmativa, negativa o en blanc.

Excepcionalment, es pot consultar a la ciutadania sobre 
diferents propostes alternatives, en relació amb les quals 
se’n pot votar una.

Article 9. Decret de convocatòria

El decret de convocatòria ha de contenir la informació 
següent:

a) La pregunta o preguntes sotmeses a votació.

b) El període de votació.

c) Les característiques i el temps de durada de la campa-
nya informativa, que no pot ser inferior a quinze dies ni 
superior a un mes.

d) Els llocs on es pot fer la votació.

e) El sistema de garantia i les mesures de control del pro-
cés.

Article 10. Sistema de garanties

1. La convocatòria de la consulta ha d’incorporar el sis-
tema de garanties que permeti assegurar la fiabilitat i 
transparència del procés. Aquest sistema, en els termes 
establerts reglamentàriament, ha de ser aprovat per l’òr-
gan convocant juntament amb la pregunta o preguntes 
sotmeses a consulta. Igualment, durant tot el procedi-
ment de consulta s’ha de garantir el compliment de la 
normativa de protecció de dades de caràcter personal.

2. El sistema de garanties ha d’incorporar necessària-
ment una comissió de seguiment designada per l’òrgan 
convocant. La Comissió es compon de representants de 
l’òrgan convocant i de les organitzacions socials o pro-
fessionals interessades de l’àmbit territorial correspo-
nent, i que hagin manifestat la voluntat de formar part 
del procés, així com de persones físiques independents i 
de reconegut prestigi en els seus àmbits d’actuació.

3. En el moment de la convocatòria s’ha d’obrir un ter-
mini, no superior a trenta dies, en què les organitzacions 
socials o professionals interessades han de manifestar la 
voluntat de formar part del procés de consulta. Tenen la 
condició d’interessades qualsevol organització social o 
professional inscrita en un registre públic, l’objecte so-
cial de la qual tingui relació amb la matèria sotmesa a 
consulta i així ho acordi el seu òrgan de govern. Una ve-
gada exhaurit aquest termini, l’òrgan convocant designa 
les persones o entitats que integren la Comissió de Se-
guiment.

4. Les organitzacions admeses per formar part de la con-
sulta poden tenir interventors/ores o apoderats/ades en 
les meses de votació als efectes d’estar presents en els 
actes de constitució, votació i escrutini.

El president o presidenta i les persones membres de les 
meses de votació, així com els seus suplents, han de ser 
escollits per sorteig entre les persones inscrites en el pa-
dró municipal de l’àmbit territorial de la consulta. Les 

persones escollides poden renunciar a formar-ne part de 
la mesa amb l’antelació establerta en el decret de convo-
catòria.

5. L’òrgan convocant pot designar persones de suport 
a les meses de votació, de les quals no formen part, en 
els termes i amb les funcions que determini el decret de 
convocatòria.

Article 11. Comissió de Seguiment

1. La Comissió de Seguiment vetlla, en primera instàn-
cia, per la claredat, la transparència i l’eficàcia del procés 
de consulta. El decret de convocatòria n’ha de preveure 
la constitució i composició.

2. Els acords de la Comissió de Seguiment poden ser re-
correguts davant la Comissió de Control, en el termini 
de dos dies a comptar de l’endemà de la data de l’acord.

Article 12. Comissió de Control

1. Corresponen a la Comissió de Control les competèn-
cies següents:

a) Resoldre els recursos instats contra les decisions de la 
Comissió de Seguiment, així com establir instruccions 
vinculants aplicables a diferents consultes.

b) Establir criteris interpretatius per a les meses i per 
a la Comissió de Seguiment, així com assessorar, amb 
caràcter no vinculant, l’òrgan convocant i la Comissió 
de Seguiment un cop constituïda, en les qüestions que 
li plantegin.

c) En els casos d’iniciativa ciutadana, resoldre, si s’escau, 
abans de la convocatòria de la consulta, els recursos pre-
sentats contra les resolucions que posin fi a la tramitació 
del procediment, incloses les relatives a l’assoliment del 
nombre mínim de signatures necessàries.

d) Qualsevol altra atribució que se li pugui encomanar 
per llei.

2. La Comissió de Control té naturalesa administrativa i 
els seus actes posen fi a la via administrativa.

Article 13. Composició de la Comissió de 
Control

1. La Comissió de Control es compon de sis juristes de 
prestigi reconegut, inclòs el president o presidenta. El 
Govern designa el president o presidenta i dues persones 
membres més, i el Ple del Parlament designa les altres 
tres persones membres, dintre dels tres mesos següents a 
l’inici de la legislatura.

2. El nomenament de les persones membres de la Comis-
sió de Control es fa per decret del president o presidenta 
de la Generalitat, i es renova a l’inici de cada legislatura.

3. Actua com a secretari o secretària de la Comissió de 
Control una persona funcionària designada pel president 
o presidenta de la Comissió de Control, que participa en 
les deliberacions, amb veu però sense vot.

4. En les sessions de la Comissió de Control pot assistir 
un representant de la institució convocant de la consulta 
a tractar, amb veu i sense vot.
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Article 14. Votació

1. La votació es realitza presencialment, o per correu, si 
bé es pot fer per mitjans electrònics, en els termes pre-
vistos en el títol III, durant el període de votació deter-
minat en el decret de convocatòria.

2. Un cop estesa l’acta de constitució de la mesa, s’ha 
d’iniciar la votació, que ha de continuar sense interrup-
ció fins a la finalització del període de votació.

3. En la votació s’han d’utilitzar les paperetes oficials, 
d’acord amb el que estableix el decret de convocatòria 
de la consulta.

4. En el moment de la votació en les meses ha d’haver-hi 
una llista de les persones inscrites al padró que puguin 
exercir el dret de vot. La llista de les persones amb dret 
de vot ha de ser custodiada pel personal designat per 
l’administració convocant.

Article 15. Escrutini i publicació dels 
resultats

1. Finalitzat el període de votació, les meses procedeixen 
a realitzar l’escrutini.

2. Són nul·les les paperetes que no s’ajusten al model ofi-
cial, les que susciten dubtes sobre la decisió del votant 
o la votant i les que contenen esmenes, signes o mots 
aliens a la consulta. Es considera vot en blanc el sobre 
que no conté cap papereta. Si el sobre conté més d’una 
papereta de la mateixa opció, el vot és vàlid. Si el sobre 
conté paperetes de diferents opcions, el vot és nul.

3. El president o presidenta de la mesa ha d’estendre l’ac-
ta de l’escrutini realitzat, que s’ha de lliurar a la Comis-
sió de Seguiment per a l’escrutini final, el resultat del 
qual s’ha de traslladar a l’òrgan convocant als efectes de 
l’article 16.

4. Les persones que formen part de les meses poden 
fer al·legacions per escrit per manifestar la seva discon-
formitat amb qualsevol acte relacionat amb l’escrutini. 
La Comissió de Seguiment ha de resoldre aquestes al-
legacions i traslladar-les a l’òrgan convocant. Contra les 
resolucions que adopti es pot interposar recurs davant la 
Comissió de Control.

Article 16. Capteniment del poder públic sobre 
el resultat

Un cop traslladat el resultat de la votació, l’òrgan con-
vocant ha de pronunciar-se, si s’escau, sobre la seva in-
cidència en l’actuació pública sotmesa a consulta, en un 
termini màxim de dos mesos a partir de la celebració de 
la consulta.

Capítol II. La iniciativa ciutadana

Article 17. Promoció de la convocatòria

La convocatòria d’una consulta popular per part dels 
poders públics competents pot ser promoguda per les 
persones físiques o jurídiques que, de conformitat amb 
els requisits establerts en aquesta llei, acreditin l’interès 
general de la seva iniciativa, mitjançant un nombre mí-
nim de signatures.

Article 18. Comissió Promotora

La Comissió Promotora de la iniciativa ha d’estar forma-
da per una organització de les indicades a l’article 21, o 
per un mínim de tres persones físiques, que compleixin 
els requisits establerts per poder prendre part en les vota-
cions i, a més, les següents:

a) Ésser majors d’edat.

b) No ésser diputats/ades al Parlament de Catalunya.

c) No ésser persones membres de corporacions locals.

d) No ésser persones membres de les Corts Generals.

e) No ésser persones membres del Parlament europeu.

f) No incórrer en cap de les causes d’inelegibilitat o d’in-
compatibilitat que la legislació vigent estableix per als 
càrrecs electes i alts càrrecs de les institucions catalanes.

Article 19. Iniciativa

1. La sol·licitud de la iniciativa s’ha d’adreçar al president 
o presidenta de la Generalitat o al president o presidenta 
de l’ens local, segons quin sigui l’àmbit de la iniciativa, 
mitjançant escrit en què s’ha d’indicar clarament el con-
tingut concret de la proposta.

2. Quan la iniciativa sigui promoguda per una persona 
jurídica, cal aportar l’acta de la sessió de l’òrgan compe-
tent en el qual s’acordà la seva presentació.

3. En un termini no superior a quinze dies, l’òrgan com-
petent ha de comunicar a la primera persona signant de 
la iniciativa la seva admissió o inadmissió a tràmit.

4. Són causes d’inadmissió que la matèria proposada o 
les persones proposants no compleixin els requisits exi-
gits per aquesta Llei.

Article 20. Àmbit de la iniciativa

Les iniciatives poden ser d’àmbit de Catalunya o d’àmbit 
local, segons l’òrgan competent per prendre-les en con-
sideració.

Article 21. Signants de la iniciativa

En funció de l’àmbit territorial de la consulta que es vol 
promoure, poden ser signants de la iniciativa les perso-
nes que compleixin els requisits exigits en aquesta Llei 
per prendre part en les votacions, i, a més, les associaci-
ons no lucratives, les organitzacions socials i professio-
nals, els sindicats i els col·legis oficials que exerceixin les 
seves funcions en l’àmbit territorial respectiu.

Article 22. Signatures de suport

1. Per demanar una consulta popular en l’àmbit de Cata-
lunya cal un mínim de 50.000 signatures vàlides.

2. Per demanar una consulta popular en l’àmbit local ca-
len les signatures vàlides previstes a la normativa pròpia 
de l’ens local i, en defecte de previsió específica, les cor-
responents:

a) al 20% dels habitants de l’àmbit territorial de la con-
sulta, quan aquest sigui de 5.000 habitants o menys.
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b) a 1.000 habitants més el 10% dels que excedeixen els 
5.000, en els àmbits territorials de 5.001 a 100.000 ha-
bitants.

c) a 10.500 habitants més el 5% dels que excedeixen els 
100.000, en els àmbits territorials de més de 100.000 ha-
bitants.

Article 23. Recollida de signatures

1. La recollida de signatures es fa mitjançant els plecs 
que han de contenir el text íntegre de la proposta i el 
nom, cognoms, domicili i número de document nacio-
nal d’identitat o número d’identificació d’estrangers de la 
persona signant.

2. Les persones membres de la Comissió Promotora són 
responsables de l’autenticitat de les signatures.

3. El termini màxim per a la recollida de signatures és de 
noranta dies naturals, i en el cas de les consultes popu-
lars d’àmbit municipal és de seixanta dies. Els terminis 
computen a partir de la data d’admissió a tràmit.

Article 24. Recompte i validació de les 
signatures

1. Un cop recollit el nombre mínim de signatures, els 
plecs es lliuren al Govern de la Generalitat o a l’ens local 
corresponent per a la comprovació de la inscripció en el 
padró municipal. En el cas del Govern de la Generalitat, 
l’acreditació es du a terme mitjançant certificat de l’Ins-
titut d’Estadística de Catalunya. En el cas dels ens locals, 
l’acreditació es realitza per la secretaria, que ha d’emetre 
certificat declarant vàlides les que reuneixen els requisits 
d’aquesta Llei.

2. Els certificats de l’Institut d’Estadística de Catalunya i 
de les secretaries s’han d’emetre en un termini màxim de 
seixanta dies a comptar des de la presentació dels plecs 
de signatures.

Article 25. Acceptació, denegació o inadmissió 
de la sol·licitud de convocatòria

1. Si les signatures vàlidament recollides assoleixin el 
nombre mínim establert, el Govern de la Generalitat o 
l’ens local han de prendre en consideració les propostes 
presentades i decidir si es procedeix o no a la convo-
catòria de la consulta demanada, la qual només pot ser 
denegada mitjançant resolució motivada, que es notifica 
a la Comissió Promotora.

2. En el cas que el nombre de signatures vàlides no ar-
ribi al mínim legalment exigible, s’ha d’inadmetre la sol-
licitud de convocatòria, que s’ha de notificar a la Comis-
sió Promotora.

Article 26. Terminis inhàbils per a la promoció 
de noves consultes

1. Una vegada iniciats els tràmits per promoure una 
consulta popular, no es poden promoure altres consul-
tes sobre el mateix objecte fins transcorreguts dos anys 
a comptar:

a) Des de la celebració de la consulta.

b) Des de la finalització del procés de validació i re-
compte de les signatures en cas de denegació o d’inad-
missió de la sol·licitud de convocatòria.

c) Des del moment de conclusió del termini de recollida 
de signatures o aquell altre anterior en què hagi decaigut 
la sol·licitud.

2. No es pot promoure cap consulta popular d’àmbit lo-
cal en el període comprès entre la convocatòria d’elecci-
ons locals i la constitució dels ens locals.

Article 27. Registre de consultes populars no 
referendàries

Es crea el Registre de consultes populars no referendàri-
es, adscrit al departament competent en matèria de parti-
cipació ciutadana, que té per objecte la inscripció de les 
consultes populars realitzades o promogudes a l’empara 
d’aquesta Llei, en els termes establerts reglamentària-
ment.

Títol III. Utilització dels mitjans electrònics

Article 28. Ús dels mitjans electrònics i 
principis generals

1. Les consultes populars es poden realitzar per mitjans 
electrònics, segons el tipus de consulta, en els termes 
establerts reglamentàriament, i respectant els principis 
generals de democràcia i participació i, de forma més 
específica, els aspectes següents:

a. Identificació plena de la persona votant de manera que 
aquest canal de votació garanteixi que qui està votant és 
realment la persona legitimada per fer-ho.

b. Prohibició de possibles vots múltiples per part de la 
mateixa persona.

c. Presentació equitativa de les diferents preguntes i op-
cions corresponents.

d. Secret del vot de manera que sigui impossible establir 
un vincle entre el contingut del vot i la persona que l’ha 
emès.

e. Prohibició de possibles addicions, sostraccions o ma-
nipulacions de vots.

f. Garantia d’un nivell de transparència suficient perquè 
els actors interessats puguin dur a terme una observació 
i supervisió externa fonamentada.

g. Llibertat de votació de manera que s’exclogui qualse-
vol coerció externa al votant, que determini l’orientació 
del seu vot.

2. El canal electrònic de votació ha de tenir sempre un 
caràcter voluntari de manera que qualsevol ciutadà i ciu-
tadana pugui triar entre votar presencialment, per correu 
o per mitjans electrònics.

3. Els mitjans electrònics es poden utilitzar en la fase de 
recollida de signatures prevista en aquesta Llei sempre 
que garanteixin una perfecta identificació del ciutadà i 
ciutadana i de la seva voluntat, en els termes establerts 
reglamentàriament.
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4. Correspon al Govern de la Generalitat l’aprovació de 
la regulació reglamentària per a la utilització dels mit-
jans electrònics en l’àmbit de les consultes populars, res-
pectant els principis generals anteriors.

Article 29. Plataforma única

La Generalitat de Catalunya ha de posar a disposició 
dels ens locals, una plataforma tecnològica comuna que 
permeti la implantació homogènia del sistema de vot 
electrònic.

Part final

Disposicions addicionals

Primera. Còmput dels terminis

Els terminis indicats en dies en aquesta Llei es computen 
com a dies naturals si no s’especifica altrament. Els ter-
minis indicats en mesos es computen de data a data; en 
aquest cas, si el termini fineix en dia festiu, es considera 
com a dia de finiment el primer dia hàbil següent.

Segona. Normativa d’aplicació subsidiària

Per a totes les qüestions no regulades per aquesta Llei 
és aplicable la Llei 1/2006, de 16 de febrer, d’iniciativa 
legislativa popular.

Disposicions transitòries

Primera. Aplicació als ens locals

Les previsions contingudes en aquesta llei seran apli-
cables als municipis de Catalunya una vegada aquests 
aprovin el corresponent desenvolupament reglamentari 
i, pel que fa als ens supramunicipals, una vegada s’apro-
vi i entri en vigor la futura llei dels Governs Locals de 
Catalunya.

Segona. Designació de les persones membres de 
la Comissió pel Parlament

Una vegada entri en vigor aquesta Llei, el Ple del Parla-
ment ha de designar les persones membres de la Comis-
sió de Control en el termini de tres mesos.

Disposicions finals

Primera. Desplegament

S’autoritza el Govern de la Generalitat per al desplega-
ment d’aquesta Llei.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor al cap de vint dies de la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Antecedents del Projecte de llei

1. Projecte de Llei de consultes populars no referendà-
ries.

2. Avantprojecte inicial de Llei de consultes populars 
(sotmès a informació pública).

3. Avantprojecte inicial de Llei de consultes populars 
(sotmès a informe de la Comissió de Govern Local).

4. Acord de Govern d’aprovació de la Memòria prèvia de 
l’Avantprojecte de llei de consultes populars.

5. Memòria justificativa de l’avantprojecte.

6. Memòria d’avaluació d’impacte.

7. Tràmit d’informació pública.

8. Al·legacions (organismes i altres departaments).

9. Memòria d’observacions i al·legacions presentades.

10. Certificat de la Comissió de Govern Local.

11. Informe interdepartamental d’impacte de gènere de 
l’Institut Català de les Dones.

12. Informe de la Direcció General de Pressupostos.

13. Nota de l’Oficina del Govern.

14. Nota del Gabinet Jurídic.

15. Informes jurídics de l’Assessoria Jurídica del Depar-
tament de Governació i Relacions Institucionals.

16. Certificats del Consell Tècnic.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 16.01.2012 al 27.01.2012).

Finiment del termini: 30.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre les gestions 
per a l’ampliació de la zona de protecció es-
pecial per als ocells del delta del Llobregat
Tram. 250-00731/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39246).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).

Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre l’elaboració i 
l’actualització periòdica del cens de cata-
lans residents a l’exterior
Tram. 250-00732/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39246).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).

Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de 
l’operació de venda de les promocions d’ha-
bitatge social públic de lloguer a Alella, el 
Masnou i Teià
Tram. 250-00733/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39246).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).

Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
línia d’actuació de la Secretaria d’Afers Ex-
teriors per mitjà de les comunitats catalanes 
a l’exterior per a donar suport a l’acollida de 
la nova emigració catalana
Tram. 250-00734/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39246).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).

Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la creació de la 
targeta catalana d’assistència sociosanità-
ria per als catalans residents a l’estranger
Tram. 250-00735/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39246).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).

Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre l’establiment de 
noves línies d’actuació i el restabliment dels 
convenis pluriennals de col·laboració entre 
la Secretaria d’Afers Exteriors i les comuni-
tats catalanes a l’exterior per al desenvolu-
pament de programes de suport a l’emigra-
ció catalana
Tram. 250-00736/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39246).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).

Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.
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Proposta de resolució sobre la recuperació i 
l’ampliació de les beques perquè estudiants 
universitaris catalans residents a l’estranger 
puguin estudiar a les universitats de Cata-
lunya
Tram. 250-00737/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39246).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).

Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’especialistes al CAP Amadeu 
Torner, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00738/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39246).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).

Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’institut de Sant Vicenç de Montalt
Tram. 250-00739/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39246).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).

Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la pesca recre-
ativa responsable
Tram. 250-00740/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39246).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).

Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre els sistemes 
que regulen els controls de velocitat i la dis-
tància entre els senyals de limitació de ve-
locitat
Tram. 250-00741/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39246).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).

Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la restitució 
dels serveis de traumatologia, cirurgia ge-
neral, cirurgia vascular i dermatologia al 
CAP La Solana, de Sant Andreu de la Barca
Tram. 250-00742/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39246).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).

Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de 
la Barca
Tram. 250-00743/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39246).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).

Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la restitució del 
coeficient reductor del cànon de l’aigua dels 
municipis de les conques dels rius Ebre, Sé-
nia i Garona en els pressupostos del 2012
Tram. 250-00744/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39246).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).

Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la reobertu-
ra del servei nocturn d’urgències del CAP 
L’Arboç i l’augment del servei d’ambulàncies 
que depenen de l’Hospital del Vendrell
Tram. 250-00746/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39246).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).

Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre l’ingrés de les 
recaptacions tributàries a l’Agència Tributà-
ria de Catalunya i sobre la defensa dels in-
submisos fiscals
Tram. 250-00747/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39246).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).

Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
de proteccions acústiques i l’adopció de 
mesures mediambientals a l’autopista C-32, 
al pas per l’Escola Rosa Sensat, del Masnou
Tram. 250-00748/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39246).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).

Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de serveis sanitaris a les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00749/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39246).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).

Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.
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Proposta de resolució sobre la dotació dels 
mossos d’esquadra amb armilles antibala
Tram. 250-00750/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39246).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).

Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre l’aprovació 
d’una llei contra l’homofòbia
Tram. 250-00751/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39246).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).

Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre l’exigència a 
Ficosa d’una justificació per a l’expedient 
de regulació d’ocupació temporal de l’anti-
ga planta de Sony de Viladecavalls i sobre 
la concreció del seu pla de reconversió in-
dustrial
Tram. 250-00752/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39246).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).

Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del CAP Rambla Marina de l’Hospitalet de 
Llobregat
Tram. 250-00753/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39246).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).

Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les accions per a lluitar contra la 
pobresa
Tram. 302-00091/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 39071 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les accions 
per a lluitar contra la pobresa (tram. 300-00103/09).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Crear una taula específica, liderada pel Departament 
de Benestar Social i Família i amb la participació de la 
resta de departaments afectats, els treballadors/es i les 
entitats socials que operen en aquesta matèria, els repre-
sentants de les empreses del sector agroalimentari català 
i les grans superfícies comercials i les associacions de 
consumidors, amb l’objectiu de dissenyar i coordinar, 
conjuntament, estratègies i accions d’abast nacional per 
a fer front a la problemàtica derivada dels excedents ali-
mentaris. En aquest sentit, es tindran en compte aquelles 
iniciatives que ja s’estan aplicant, com ara les recollides 
diàries, les compres solidàries o les reserves específiques 
en el propi centre distribuïdor. En el marc d’aquesta tau-
la, s’establiran els mecanismes de coordinació entre els 
serveis socials bàsics i les entitats socials, l’impuls d’una 
cobertura legal per a les accions d’ajut o de beneficència, 
les mesures de sensibilització adreçades a les empreses 
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i/o consumidors i l’establiment de protocols i nous ins-
truments en els centres de producció, distribució i venda.

2. Dur a terme gestions per tal de garantir la distribució 
d’excedents alimentaris de la Unió Europea i dissenyar, 
a través del Departament de Benestar Social i Família 
i en el marc del Grup de Treball contra la Pobresa o el 
Pacte Nacional per la Inclusió Social i l’Eradicació de la 
Pobresa, una estratègia per tal d’afrontar un possible es-
cenari en el que es retirin aquests excedents l’any 2014.

3. Incloure el servei de distribució d’aliments en la pro-
pera Cartera de Serveis Socials.

4. Incrementar, en el pressupost per al 2012, les ajudes 
destinades a les entitats d’iniciativa social que treballen 
en l’àmbit de la pobresa, amb una especial incidència 
en aquelles accions adreçades a les necessitats bàsiques 
dels col·lectius més febles, com ara els infants, la gent 
gran o les famílies monoparentals o nombroses; i, en el 
mateix sentit, augmentar els ajuts d’urgència social adre-
çat als ens locals.

5. Impulsar els Plans Locals d’Inclusió Social com a ins-
truments que permeten la coordinació de les estratègi-
es i els recursos en l’àmbit més proper a la ciutadania. 
Aquest impuls es concretarà en l’activació i la dinamit-
zació d’aquells ja existents i potenciant els nous, tant 
d’àmbit municipal com supramunicipal.

6. Augmentar, de forma immediata, les beques menjador 
per tal de cobrir la demanda actual i, al mateix temps, de-
finir nous instruments que permetin consolidar el paper 
social que actualment fan els centres educatius; tot plegat, 
amb l’objectiu d’evitar que cap infant del país amb neces-
sitats socials es quedi sense una alimentació equilibrada.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2011

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política econòmica
Tram. 302-00092/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 39089 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre la política econòmica (tram. 300-00102/09).

Moció

1. El Parlament de Catalunya constata que el Govern de 
la Generalitat ha comès una il·legalitat al fer una retenció 

de l’IRPF sobre la part del salari no liquidat de la nò-
mina i la paga extraordinària del mes de desembre dels 
treballadors i treballadores de la Generalitat que preveu 
el decret llei, de 20 de desembre, de mesures urgents en 
matèria de tresoreria.

2. El Parlament de Catalunya reprova al conseller d’Eco-
nomia i Coneixement per ser el responsable d’haver co-
mès una il·legalitat al fer una retenció de l’IRPF sobre la 
part del salari no liquidat de la nòmina del mes de de-
sembre dels treballadors i treballadores de la Generalitat 
que preveu el decret llei, de 20 de desembre, de mesures 
urgents en matèria de tresoreria.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a retornar les quantitats retingudes indeguda-
ment, procedint d’acord amb el contingut de la norma a 
realitzar la retenció corresponent en el moment de cada 
pagament.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a derogar el Decret Llei 3/2011, de 20 de desem-
bre, de mesures urgents en matèria de tresoreria.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a realitzar totes les actuacions necessàries per 
front als problemes de tresoreria i evitar que aquests 
problemes recaiguin sobre els treballadors públics i els 
proveïdors.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació dels serveis peniten-
ciaris
Tram. 302-00093/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 39098 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre la situació dels serveis 
penitenciaris (tram. 300-00100/09).

Exposició de motius

La Generalitat de Catalunya, únic govern autonòmic 
amb competències en serveis penitenciaris –des de 
1984– ha considerat, fins a la data, l’execució penal com 
una política social i de seguretat, atès que la seva missió 
és la de reeducar i rehabilitar la persona condemnada per 
haver delinquit, segons estableix l’art. 25 de la Consti-
tució i altres normes i protocols internacionals. Durant 
tots aquests anys han estat moltes les fites assolides pel 
sistema penitenciari català i sempre s’ha intentat innovar 
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i adoptar maneres de fer i de respondre els reptes que la 
realitat penitenciària i la legislació vigent han plantejat.

El Grup Parlamentari Socialista considera que estem da-
vant d’un servei públic que ha de contribuir a la consecu-
ció d’una societat més cohesionada, més justa i segura. 
Els socialistes catalans entenem la política criminal com 
el conjunt d’accions i intervencions públiques que s’adre-
cen a evitar la delinqüència i a gestionar-la en cas que es 
produeixi.

Per tal d’aconseguir la millora, la modernització i l’am-
pliació dels recursos humans i materials, el Departament 
de Justícia va iniciar el 2008 el desplegament pròpia-
ment dit del Pla Nacional d’Execució Penal en el qual es 
contemplava la construcció de nous centres penitencia-
ris, que suposaven ampliar les places penitenciàries i que 
permetien el tancament d’aquells centres penitenciaris 
més obsolets per a la funció social penitenciària.

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Punt 1. Continuar amb el desplegament del Pla Nacional 
d’Execució Penal 2008-2013, el qual contribuirà a la re-
activació econòmica de les zones on està previst ubicar 
els nous centres penitenciaris.

Punt 2. Obrir, durant l’any 2012, el Centre Penitenciari 
de Puig de les Bases (Girona) ja finalitzat i dotar-lo de 
personal necessari en totes les àrees per a la seva entrada 
en funcionament. Aquest Centre Penitenciari permetrà 
tancar els Centres de Girona i Figueres.

Punt 3. Finalitzar les obres del Centre Penitenciari Mas 
d’Enric al Catllar (Tarragona), incloent les infraestruc-
tures de depuració d’aigües residuals, i dotar-lo de per-
sonal per a la seva entrada en funcionament durant l’any 
2012. Aquest permetrà tancar l’actual Centre Penitenci-
ari de Tarragona.

Punt 4. No aturar el projecte de les obres del Centre Pe-
nitenciari de Preventius de Zona Franca a Barcelona, 
destinant-lo a l’ús previst.

Punt 5. Programar la cobertura de la totalitat de les pla-
ces vacants pels Centres Penitenciaris de Catalunya.

Punt 6. Negociar un nou acord de condicions de treball 
de l’àmbit penitenciari atès que l’actual fineix l’any 2011 
i és una pròrroga de l’anterior Acord (2006-2009).

Punt 7. Mantenir els complements salarials específics 
del personal vinculats a les característiques i condicions 
de treball dins dels centres penitenciaris, atesa la natura-
lesa del servei.

Punt 8. Renovar el contracte amb la Universitat Nacional 
a Distancia (UNED) per tal que els reclusos puguin con-
tinuar cursant estudis universitaris.

Punt 9. Iniciar la construcció de l’Escola d’Adults de Bri-
ans I, donant compliment al conveni signat amb la Fun-
dació La Caixa.

Palau del Parlament, 23 de desembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’acció exterior de la Generalitat
Tram. 302-00094/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 39105 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Bautista Mi-
lián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
l’acció exterior de la Generalitat (tram. 300-00107/09).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Reorientar l’activitat de l’acció exterior del Govern de 
la Generalitat cap a la internacionalització de l’economia 
catalana, l’atracció d’inversions i el foment de les expor-
tacions, sens perjudici de la promoció de Catalunya al 
món, garantint el màxim nivell d’eficiència de les ofi-
cines d’acció exterior de la Generalitat, i coordinant-se 
adequadament amb altres institucions de l’Estat d’anà-
loga naturalesa.

2. Reestructurar l’actual presència exterior de la Gene-
ralitat amb la reconversió o tancament, si s’escau, de 
les actuals Delegacions del Govern de la Generalitat a 
l’exterior de Buenos Aires, Londres, París i Berlín, per 
tal de donar absoluta prioritat i reforçar la xarxa exterior 
de Centres de Promoció de Negocis d’ACC1Ó i les Pla-
taformes Empresarials de la Generalitat per l’aterratge 
d’empreses catalanes a l’exterior.

3. Reestructurar la presència exterior de la Generalitat 
donant absoluta prioritat a aquelles àrees geogràfiques 
de major creixement potencial per a les empreses cata-
lanes, especialment les economies emergents dels països 
anomenats BRICS.

4. Adscriure les actuals Delegacions del Govern de la 
Generalitat a l’exterior a l’Agència de Suport a l’Empresa 
Catalana per tal de que realitzin principalment una tasca 
de suport a les empreses catalanes.

5. Revisar el perfil dels actuals delegats de la Genera-
litat a l’exterior, per tal que els llocs de responsabilitat 
a la xarxa exterior de la Generalitat siguin ocupats per 
persones amb un perfil professional de caràcter econò-
mic i empresarial, orientat a la internacionalització de 
les empreses i amb suficient coneixement del mercat o 
àrea geogràfica de destí.

6. Fer públic anualment el cost detallat de funcionament 
i manteniment de les oficines i delegacions de la Gene-
ralitat a l’exterior.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Juan Bautista Milián Querol
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la concreció de les mesures de 
retallades i d’augment de taxes anunciades 
pel president del Govern
Tram. 302-00095/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 39147 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, portaveu del subgrup de C’s, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenta la següent moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la concreció de les me-
sures de retallades i d’augment de taxes anunciades pel 
president del Govern (tram. 300-00105/09).

Moció

1. El Parlament de Catalunya reprova el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement per la seva deficient actuació en 
l’assumpte del pagament de les nòmines del personal 
funcionari, l’estatutari i el laboral de la Generalitat, cor-
responents a les dues últimes pagues de l’any 2011.

2. El Parlament insta el Govern a derogar el Decret Llei 
3/2011, de 20 de desembre de 2011.

3. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport al per-
sonal funcionari, a l’estatutari i el laboral de la Generali-
tat, i agraeix la seva actitud responsable, tot i haver patit 
un perjudici en els seus drets laborals derivat de l’actua-
ció pel Govern.

4. El Parlament insta el Govern a retirar la proposta de 
creació de la taxa sobre les receptes de medicaments, i 
l’insta a trobar fórmules fiscals alternatives que permetin 
l’increment de la recaptació basant-se en el principi de 
progressivitat fiscal, evitant que la crisi recaigui princi-
palment sobre les classes mitjanes i sobre els col·lectius 
més desfavorits.

Palau del Parlament, 27 de desembre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portaveu subgrup C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política fiscal
Tram. 302-00096/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 39148 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 

d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal (tram. 
300-00099/09).

Exposició de motius

La negativa del Govern espanyol a pagar a la Generali-
tat els 759 milions d’euros corresponents a la disposició 
addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
ha comportat greus problemes de liquiditat al Govern de 
la Generalitat en aquest final d’any. Segons ha anunciat 
el conseller d’Economia i Finances, Andreu Mas-Colell, 
els treballadors públics de la Generalitat poden deixar de 
cobrar fins al 20% de la paga extra de Nadal i es dilata-
ran alguns pagaments a proveïdors.

Davant d’aquest nou incompliment de l’Estat espanyol 
vers Catalunya, que posa en una situació molt delicada 
les finances de la Generalitat i que provocarà patiment 
a molts ciutadans del nostre país, el Govern de la Ge-
neralitat ha anunciat un tancament de caixes transitori 
que implica posposar pagaments a la Hisenda espanyola 
com la retenció de l’IRPF i les cotitzacions socials dels 
treballadors públics.

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Que el tancament de caixes transitori anunciat pel 
Govern de la Generalitat esdevingui definitiu, com a 
mínim fins a compensar el pagament dels 759 milions 
d’euros corresponents a la disposició addicional tercera 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que deu el Govern 
espanyol al Govern català. A tal efecte, no s’ingressa-
ran en els comptes de l’Estat les cotitzacions socials, les 
retencions de l’IRPF, i l’IVA corresponent, per part de la 
Generalitat i els organismes i empreses que en depenen 
i el Parlament de Catalunya, per valor dels 759 milions 
d’euros que es deuen a Catalunya. Aquests diners s’in-
gressaran a l’Agència Tributària de Catalunya i es desti-
naran al pagament compromès amb els proveïdors de la 
Generalitat i amb els treballadors públics i a garantir els 
seus drets socials.

2. Derogar el Decret llei 3/2011 i que de manera immedi-
ata es procedeixi a pagar als treballadors públics la part 
de la paga regular i de la paga extra del mes de desembre 
de 2011 que no s’hagi abonat fins al moment.

3. Que la Generalitat es faci càrrec dels diners correspo-
nents al pagament d’impostos, retencions, taxes i cotit-
zacions socials per part de la resta d’administracions pú-
bliques de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals, 
Conselh Generau d’Aran i diputacions), així com també 
dels corresponents als ciutadans i les empreses de Cata-
lunya.

4. Donar suport i cobertura jurídica i econòmica als or-
ganismes públics, ciutadans, i empreses de Catalunya 
que decideixin no pagar tributs a l’Estat espanyol i in-
gressar-los a l’Agència Tributària Catalana, començant 
pels dos ciutadans de Siurana, Andreu Bartolomé i Ma-
ria Casademunt, que han decidit que des de l’1 de gener 
de 2012 no pagaran cap més tribut a l’Estat Espanyol. 
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A tal efecte la Generalitat de Catalunya farà públic un 
número de compte corrent perquè tots aquells ciutadans 
i empreses que així ho decideixin ingressin els tributs a 
l’Agència Tributària de Catalunya.

5. Donar suport als ajuntaments de Catalunya que han 
decidit no retornar la part de la bestreta de l’any 2009 
que els reclama l’Estat espanyol.

Palau del Parlament, 27 de desembre de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Delegació de funcions de la presidenta del 
Parlament
Tram. 246-00006/09

Resolució

Resolució

D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament 
del Parlament, i atès que he d’absentar-me de Catalunya 
el dia 2 de gener de 2012,

Resolc: 

Delegar les funcions que em corresponen com a presi-
denta del Parlament en el vicepresident primer, l’I. Sr. 
Lluís M. Corominas i Díaz, el dia 2 de gener de 2012 o, 
eventualment, fins al meu retorn (tram. 246-00006/09).

Palau del Parlament, 30 de desembre de 2011

Núria de Gispert i Català

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’Interi-
or a la consellera de Governació i Relacions 
Institucionals
Tram. 330-00022/09

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 40223 / Coneixement: 10.01.2012

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’Interior des del dia 
5 fins al dia 8 de gener de 2012, s’encarregarà del des-
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patx del seu Departament la vicepresidenta del Govern i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals.

Cordialment,

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 23 de desembre de 2011

N. de. R.: El Decret 429/2011, 429/2011, de 23 de desem-
bre, d’encàrrec del despatx del conseller d’Interior a la 
vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i 
Relacions Institucionals des del dia 5 fins al dia 8 de ge-
ner de 2012, és publicat al DOGC 6039, de 5 de gener 
de 2012. 

4.75. DICTÀMENS DEL CONSELL DE 
GARANTIES ESTATUTÀRIES

Control del Decret llei 3/2011, del 20 de de-
sembre, de mesures urgents en matèria de 
tresoreria
Tram. 203-00003/09

Dictamen del Consell de Garanties Estatutà-
ries
Reg. 40251 / Coneixement: Presidència 
del Parlament, 11.01.2012

A la presidenta del Parlament

Senyora,

D’acord amb l’article 22.1 de la Llei 2/2009, de 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, us trameto, 
adjunta, còpia del Dictamen 1/2012, d’aquest Consell, 
sobre el Decret llei 3/2011, de 20 de desembre, de mesu-
res urgents en matèria de tresoreria.

Ben cordialment,

Palau Centelles, 10 de gener de 2012

Eliseo Aja
President del Consell

Dictamen 1/2012, de 10 de gener, sobre el 
Decret llei 3/2011, de 20 de desembre, de 
mesures urgents en matèria de tresoreria

El Consell de Garanties Estatutàries, amb l’assistèn-
cia del president Eliseo Aja, dels consellers Pere Jover 
Presa i Julio Añoveros Trias de Bes, del vicepresident 
Joan Egea Fernàndez, del conseller Marc Carrillo, de la 
consellera Antonia Agulló Agüero, del conseller secre-
tari Jaume Vernet Llobet, i dels consellers Enric Fossas 
Espadaler i Àlex Bas Vilafranca, ha acordat emetre el 
següent

Dictamen

Sol·licitat per més de dos grups parlamentaris, sobre el 
Decret llei 3/2011, de 20 de desembre, de mesures ur-
gents en matèria de tresoreria (DOGC núm. 6028 An-
nex, de 20 de desembre de 2011).

Antecedents

1. El dia 27 de desembre de 2011 va tenir entrada en el 
Registre del Consell de Garanties Estatutàries un escrit 
de la presidenta del Parlament de Catalunya (Reg. 1941) 
pel qual es va comunicar al Consell l’acord d’admissió 
interna, per part de la Mesa del Parlament, de 23 de de-
sembre de 2011, de la sol·licitud de dictamen presentada 
el 22 de desembre de 2011 a instància dels Grups parla-
mentaris Socialista, d’Esquerra Republicana, i d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, 
i els Subgrups parlamentaris de Solidaritat Catalana per 
a la Independència i de Ciutadans, sobre l’adequació a 
l’Estatut i a la Constitució del Decret llei 3/2011, de 20 de 
desembre, de mesures urgents en matèria de tresoreria.

2. El Consell de Garanties Estatutàries, en la sessió del 
dia 29 de desembre de 2011, després d’examinar la legiti-
mació i el contingut de la sol·licitud de dictamen, segons 
allò que preveuen els articles 24 i 25.1 de la seva Llei, la 
va admetre a tràmit, es va declarar competent per emetre 
el dictamen corresponent i va designar ponent el conse-
ller senyor Àlex Bas Vilafranca.

3. En la mateixa sessió, d’acord amb l’article 25, apar-
tat 4, de la seva Llei reguladora, va acordar adreçar-se 
als sol·licitants, a tots els grups parlamentaris i també al 
Govern, a fi de sol·licitar-los la informació i la documen-
tació complementàries de què disposessin amb relació a 
la matèria sotmesa a dictamen.

4. Amb data de 4 de gener de 2012, va tenir entrada en el 
Registre del Consell de Garanties Estatutàries un escrit 
de la presidenta del Parlament de Catalunya (Reg. 1998), 
al qual s’acompanya un Acord del Govern de la Genera-
litat, adoptat en la sessió del dia 3 de gener de 2012, i un 
certificat de la resolució de la Presidència de Parlament, 
del dia 4 de gener, en el qual consta que «[s]’admet a 
tràmit la sol·licitud de retirada» del «Control del Decret 
llei 3/2011, de 20 de desembre, de mesures urgents en 
matèria de tresoreria».

En l’esmentat Acord del Govern, s’aprova la proposta de 
comunicar al Parlament de Catalunya determinats fets 
en relació amb la producció d’efectes jurídics del Decret 
llei 3/2O11, de 20 de desembre, de mesures urgents en 
matèria de tresoreria, en els termes següents: 

«1. Comunicar al Parlament de Catalunya que les retri-
bucions del personal a què fan referència els articles 2 i 
3 del Decret llei 3/2011, de 20 de desembre, de mesures 
urgents en matèria de tresoreria, corresponents al mes 
de desembre de 2011, s’han pagat íntegrament durant el 
mes esmentat.

2. Constatar que el Decret llei 3/2011, de mesures ur-
gents en matèria de tresoreria, no és susceptible de pro-
duir efectes per haver desaparegut l’objecte que el moti-
vava i, per tant, el Govern no exercitarà la facultat que 
aquest li concedia.»
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5. Finalment, després de les corresponents sessions de 
deliberació, es va fixar com a data per a la votació i per 
a l’aprovació del Dictamen el dia 10 de gener de 2012.

Fonaments jurídics

Primer. L’objecte del Dictamen

1. De forma preliminar i abans d’entrar en el contingut 
del present Dictamen, hem d’examinar la possible inci-
dència que podrien haver tingut determinades vicissi-
tuds, succeïdes amb posterioritat a la seva admissió i que 
han estat reflectides en el punt quatre dels antecedents. 
Per aquesta raó, resulta convenient indicar que el Decret 
llei 3/2011, de 20 de desembre, de mesures urgents en 
matèria de tresoreria, continua vigent, mentre no s’esgoti 
el termini màxim previst a l’article 64.2 EAC (trenta dies 
des de la seva promulgació, que va tenir lloc mitjançant 
la publicació en el DOGC el dia 20 de desembre de 2011) 
o es derogui en el procés de convalidació en el Parlament 
(art. 64.2 EAC i 136 RPC). En conseqüència, correspon 
a aquest Consell i esdevé pertinent l’emissió del Dicta-
men sol·licitat sobre l’esmentat Decret llei.

2. Tal com s’acaba d’indicar, la sol·licitud de dictamen té 
per objecte el Decret llei 3/2011, de 20 de desembre, de 
mesures urgents en matèria de tresoreria (en endavant, 
Decret llei 3/2011).

Es tracta d’una disposició legislativa provisional dictada 
pel Govern de la Generalitat (art. 64.1 EAC) que, per la 
seva finalitat i contingut, s’inscriu en l’àmbit de les me-
sures de caràcter econòmic i financer. El Decret llei esta-
bleix l’autorització al Govern per adoptar un seguit d’ac-
tuacions en matèria de tresoreria amb repercussió en les 
retribucions del personal al servei de l’Administració i 
del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Aquesta 
previsió normativa es configura com una mesura neces-
sària, amb caràcter urgent i extraordinari, motivada, se-
gons el seu preàmbul, per «les greus tensions que afecten 
la tresoreria de la Generalitat de Catalunya, derivades, 
en gran part, de la dificultat d’obtenir fons en el mercat, 
com a conseqüència de la situació del sistema financer, i 
d’altra banda, de la manca de determinades transferènci-
es, en concret les corresponents a la disposició addicio-
nal tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya».

Les mesures urgents en matèria de tresoreria que pre-
veu es concreten, tal com assenyala el preàmbul, «en el 
possible ajornament i en funció de les disponibilitats de 
tresoreria de com a màxim un 20% de l’import total a 
fer efectiu en el mes de desembre de 2011, en concepte 
de paga extraordinària», i estableix, així mateix, que la 
quantitat ajornada es faci efectiva atenent a les disponi-
bilitats de tresoreria o a la recepció de transferències de 
l’Estat.

El contingut de la norma objecte del Dictamen està de-
terminat per cinc articles, una disposició derogatòria i 
una disposició final que preveu l’entrada en vigor del 
Decret llei el mateix dia de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

L’article 1 fixa l’àmbit d’aplicació subjectiu de la norma 
amb rang de llei tot establint que aquesta afecta el per-
sonal funcionari, estatutari i laboral inclòs dins l’àmbit 
d’aplicació del títol III de la Llei 6/2011, del 27 de ju liol, 

de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2011. L’esmentat títol, sota la rúbrica «Despeses de per-
sonal», regula les retribucions del personal funcionari, 
estatutari i laboral, així com dels alts càrrecs del Govern 
i altre personal directiu. L’article 24 de la Llei 6/2011 
detalla l’àmbit d’aplicació de les disposicions en matèria 
de despesa de personal en els termes següents: 

«Article 24

»Àmbit d’aplicació de les normes sobre despeses de per-
sonal

»1. Les disposicions incloses en aquest títol s’apliquen a 
tot el personal al servei de: 

»a) L’Administració de la Generalitat.

»b) El Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la 
Salut i l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

»c) Les entitats autònomes de caràcter administratiu.

»d) Les entitats autònomes de caràcter comercial o fi-
nancer.

»e) Les entitats de dret públic.

»f) Les societats mercantils amb participació total o ma-
joritària de la Generalitat.

»g) Els consorcis amb participació majoritària de la Ge-
neralitat.

»h) Les fundacions amb participació total o majoritària 
de la Generalitat.

»i) Les universitats públiques.»

Del personal al servei de l’Administració de la Genera-
litat i del seu sector públic afectat per les mesures pre-
vistes pel Decret llei 3/2011 s’exclouen, expressament, 
d’acord amb el seu article 1.2, tres col·lectius: a) el perso-
nal al servei de les universitats públiques; b) el personal 
al servei de les entitats del sector públic de la salut a què 
es refereix el capítol V del títol II de la Llei 7/2011, del 27 
de juliol, de mesures fiscals i financeres, és a dir, d’acord 
amb l’article 68.1 d’aquesta Llei, «Les entitats del sector 
públic de la salut, amb personalitat jurídica diferencia-
da, que gestionen serveis sanitaris per compte de l’Ad-
ministració de la Generalitat en règim de mercat intern 
regulat, que financen llur activitat majoritàriament amb 
ingressos obtinguts com a contraprestació de serveis, i 
el personal de les quals se subjecta a algun conveni col-
lectiu del sector sanitari o propi, es regeixen pel principi 
d’autonomia de gestió per a l’assoliment de les finalitats 
que els són pròpies»; i c) el personal al servei de les en-
titats del sector públic amb encàrrecs de gestió per a la 
prestació de serveis socials de l’Institut Català d’Assis-
tència i Serveis Socials (ICASS). L’exclusió d’aquests 
grups de l’àmbit d’aplicació del Decret llei 3/2011 es 
justifica, segons el que estableix el seu preàmbul, per 
«l’afectació derivada d’altres actuacions específiques de 
contenció de la despesa en fase d’aplicació», cosa que «fa 
que les mesures del present Decret llei no s’apliquin, per 
evitar duplicitats [...]».

L’article 2 estableix la possibilitat d’«un ajornament en 
el pagament del líquid de les retribucions del mes de de-
sembre de 2011 de, com a màxim, el 20% d’una quantitat 
equivalent a l’import íntegre de la paga extraordinària», 
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que es podrà aplicar al personal funcionari i al sotmès 
a règim estatutari (apt. 1), al personal funcionari i inte-
rí al servei de l’Administració de justícia, corresponent 
a l’àmbit competencial català (apt. 2), i al personal que 
presta serveis en els ensenyaments objecte de concert 
dels centres concertats i que perceben les retribucions 
pel sistema de pagament delegat (apt. 3).

L’article 3 estén la possibilitat de l’ajornament del paga-
ment previst a l’article 2 al personal laboral inclòs dins 
l’àmbit d’aplicació del Decret llei.

L’article 4 preveu la suspensió d’acords o pactes sindi-
cals i la inaplicació de convenis col·lectius en els termes 
següents: 

«Article 4

»Suspensió d’acords o pactes i inaplicació de convenis 
col·lectius

»Se suspenen parcialment tots els acords i pactes sindi-
cals signats en l’àmbit del personal funcionari i estatuta-
ri en els termes estrictament necessaris per a la correcta 
aplicació d’aquest Decret llei i, així mateix, esdevenen 
inaplicables les clàusules contractuals o les condicions 
regulades pels convenis col·lectius en l’àmbit del perso-
nal laboral que contradiguin el que disposa aquest De-
cret llei.» 

Finalment, l’article 5, en el seu primer apartat, habilita el 
Govern de la Generalitat per determinar, a proposta de la 
persona titular del Departament d’Economia i Coneixe-
ment, la procedència de fer efectiu l’ajornament previst a 
l’article 2 del Decret llei i fixar, si escau, el percentatge 
que correspon aplicar, dins dels límits previstos. En els 
apartats següents el precepte autoritza el Govern de la 
Generalitat a fer efectiu el pagament de les quantitats ob-
jecte d’ajornament, «d’acord amb les disponibilitats de 
tresoreria o per al cas que es produeixi la transferència 
dels fons derivats de la disposició addicional tercera de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya» (apt. segon); au-
toritza el Departament d’Economia i Coneixement per 
retenir els saldos pressupostaris corresponents a crèdits 
de transferències i aportacions a entitats del sector pú-
blic per l’import resultant d’aplicar els ajornaments a 
què es refereix aquest article (apt. tercer), i preveu que la 
Intervenció General adopti les mesures necessàries per 
al control del compliment del que disposa el Decret llei 
(apt. quart).

3. L’escrit de sol·licitud de dictamen expressa els dubtes 
d’inconstitucionalitat o d’antiestatutarietat respecte del 
Decret llei 3/2011 mitjançant la invocació de determi-
nats articles de la Constitució i de l’Estatut que podrien 
resultar vulnerats, sense aportar, però, una argumentació 
concreta amb relació als motius del qüestionament del 
Decret llei des del punt de vista formal o per raó de la 
competència.

Dit això, els dubtes d’inconstitucionalitat i d’antiesta-
tutarietat s’apleguen en quatre blocs: dos de referits al 
conjunt del Decret llei i dos, específicament, respecte de 
l’article 4. Quant als dubtes que tenen per objecte el con-
junt de la norma amb rang de llei, fan referència, d’una 
banda, a la possible infracció de l’article 64 EAC, que 
regula els decrets llei, i, de l’altra, a l’eventual vulneració 
de les competències de l’Estat en matèria de legislació 

laboral (art. 149.1.7 CE), legislació bàsica i règim econò-
mic de la Seguretat Social (art. 149.1.17 CE), bases del 
règim jurídic de les administracions públiques i del rè-
gim estatutari dels seus funcionaris (art. 149.1.18 CE). A 
l’últim, també al·leguen la possible vulneració de l’article 
133.1 CE, que estableix que «[l]a potestat originària per 
establir els tributs correspon exclusivament a l’Estat mit-
jançant una llei».

Pel que fa a la part concreta i argumentada de la sol-
licitud, es qüestiona l’article 4 del Decret llei 3/2011, 
que preveu la suspensió d’acords o pactes sindicals i la 
inaplicació de convenis col·lectius, perquè, segons l’es-
crit, podria vulnerar, d’una banda, l’article 37 CE, que 
reconeix el dret a la negociació col·lectiva i la força vin-
culant dels convenis, i de l’altra, l’article 9.3 CE perquè 
«l’article 4 del Decret llei, pel seu caràcter de numerus 
apertus pel que fa a la concreció dels acords o pactes 
suspesos i els convenis col·lectius inaplicats podria vul-
nerar el principi de seguretat jurídica i el de la prohibició 
de l’arbitrarietat dels poders públics».

4. En vista de l’anterior, i un cop descrit el contingut de 
la norma i de la sol·licitud de dictamen, cal que delimi-
tem l’objecte i l’abast del nostre pronunciament.

Amb caràcter previ, però, hem de precisar que, d’acord 
amb l’Estatut (art. 76 EAC) i la Llei del Consell (art. 2 
i 16), l’objecte dels nostres dictàmens s’ha de limitar a 
l’examen de les qüestions de constitucionalitat i d’estatu-
tarietat de les disposicions –amb rang de llei, en el cas de 
les pertanyents a l’ordenament jurídic català– que se sot-
meten a la nostra consideració. Així, el desenvolupament 
normatiu o l’aplicació executiva posteriors a l’aprovació 
d’aquestes no tenen cabuda ni resten a l’abast de les nos-
tres competències. En conseqüència, en el present Dic-
tamen no ens correspon analitzar el procediment ni els 
efectes derivats del procés d’abonament de les retribuci-
ons salarials i de l’execució de les corresponents reten-
cions de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques, 
que han estat practicades per part de l’Administració de 
la Generalitat amb motiu de la paga extraordinària de 
desembre de 2011.

Un cop puntualitzats aquests aspectes, procedim a des-
criure l’objecte material i l’estructura del present Dicta-
men: en el fonament jurídic segon, prenent en conside-
ració el caràcter de disposició legislativa excepcional, 
examinarem el compliment dels requisits formals (pres-
supòsit habilitant) i dels límits materials del Decret llei 
3/2011, segons les exigències que estableix l’article 64.1 
EAC, i d’acord amb la doctrina estatutària disponible i, 
en els conceptes que escaigui, la jurisprudència consti-
tucional sobre l’article 86 CE. A continuació, en el fona-
ment jurídic tercer, examinarem els preceptes del Decret 
llei, amb la finalitat de determinar si es manifesta respec-
tuós amb les competències de l’Estat de l’article 149 CE, 
al·legades en la sol·licitud: apartats 7, 17 i 18, i finalment, 
amb relació a l’article 133 CE. En el fonament jurídic 
quart, examinarem l’adequació constitucional de l’article 
4 del Decret llei 3/2011 al contingut dels articles 37 CE 
i 9.3 CE, el dret a la negociació col·lectiva i els principis 
de seguretat jurídica i d’interdicció de l’arbitrarietat dels 
poders públics, amb relació als possibles efectes sus-
pensius de la norma qüestionada respecte dels pactes o 
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acords sindicals, així com dels convenis col·lectius sus-
ceptibles de formar part del seu àmbit d’aplicació.

Segon. El pressupòsit habilitant i els límits materials del 
Decret llei 

Un cop s’ha delimitat l’objecte del Dictamen, la primera 
qüestió que cal examinar són els requisits que estableix 
l’article 64.1 EAC respecte de la figura dels decrets llei. 
En aquest sentit, cal recordar, ni que sigui de manera 
breu, que el decret llei, en la mesura que és una norma 
amb rang legal aprovada pel Govern en lloc del Parla-
ment, constitueix una excepció a l’exercici ordinari de la 
potestat legislativa de la cambra catalana.

La nostra doctrina sobre la interpretació del contingut 
d’aquest precepte estatutari es troba recollida en el Dic-
tamen 7/2010, de 22 d’abril, sobre el Decret llei 2/2010, 
de 30 de març, pel qual es modifica la Llei 11/2007, 
d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals. A tall de recordatori, cal assenyalar que 
el decret llei, per a la correcta adequació estatutària, re-
quereix l’observança curosa de dos elements essencials: 
un de formal, és a dir, l’existència del pressupòsit habili-
tant; i un altre de material, que implica el respecte de les 
matèries que actuen com a límit i, en conseqüència, són 
vedades al seu contingut.

1. El pressupòsit habilitant consisteix, d’acord amb l’ar-
ticle 64.1 EAC, en la imprescindible concurrència d’una 
necessitat extraordinària i urgent que doni empara i, per 
tant, habiliti el Govern per aprovar-lo. La doctrina del 
Consell, així com la jurisprudència constitucional en 
aquells aspectes en què és traslladable, han precisat la 
distinció entre l’element de la urgència i el del caràcter 
extraordinari. La urgència es vincula a la impossibilitat 
d’implementar el contingut de la regulació o, en altres 
paraules, d’assolir la finalitat desitjada o cercada, mitjan-
çant el procediment parlamentari comú previst per a la 
resta d’iniciatives legislatives. Així, i d’acord amb aques-
tes condicions, el Govern únicament estaria legitimat per 
exercir la seva potestat normativa mitjançant decret llei 
quan per la via de la tramitació parlamentària de natu-
ralesa més urgent no fos raonablement viable o possible 
assolir els objectius perseguits per l’acció normativa (en 
aquest sentit, vegeu les STC 137/2011, de 14 de setembre, 
FJ 4; 68/2007, de 28 de març, FJ 6; 137/2003, de 3 de 
juliol, FJ 3; 11/2002, de 17 de gener, FJ 4, i 6/1983, de 4 
de febrer, FJ 6).

Quant a la naturalesa extraordinària de la necessitat, ha 
estat interpretada com el supòsit excepcional en el qual 
la conjuntura circumstancial requereix una intervenció 
normativa immediata per part del poder executiu. Gene-
ralment, el caràcter extraordinari ha estat acceptat quan 
està connectat a situacions fàctiques amb una especial 
transcendència o repercussió en l’àmbit econòmic o so-
cial. En aquests contextos, l’apreciació deferent respec-
te del marge de decisió del Govern, a l’hora d’exercir 
la seva capacitat legislativa, ha prevalgut per damunt 
d’altres interpretacions de caire més restrictiu. Així, la 
doctrina constitucional va considerar aquestes situacions 
com a «coyunturas económicas problemáticas» per al 
tractament de les quals és adequada i pertinent la legisla-
ció d’urgència (per totes, vegeu la STC 23/1993, de 21 de 
gener, FJ 5). Tot i així, cal esmentar que, d’ençà de l’any 

2007, l’alt tribunal en diverses resolucions (STC 68/2007, 
de 28 de març; 31/2011, de 17 de març, i 137/2011, de 
14 de setembre) s’ha inclinat per un control més intens 
del pressupòsit formal i ha declarat contraris a l’article 
86 CE determinats decrets llei que no responien a una 
situació econòmica problemàtica i respecte dels quals 
no estava suficientment justificada, de forma explícita i 
raonada, la necessitat urgent i extraordinària. Valorada, 
però, la doctrina, en conjunt, és favorable a la validació 
envers la normativa que s’aprova en circumstàncies d’es-
pecial conjuntura econòmica que requereixen una acció 
normativa urgent, sempre que, això sí, aquestes hagin 
estat degudament –és a dir, suficientment– exposades i 
justificades en el text de la norma.

Així, malgrat que no totes les condicions dels decrets 
llei estatals i catalans són coincidents, especialment, i 
com veurem, pel que fa als límits materials, els elements 
configuradors del pressupòsit formal habilitant s’assem-
blen. I, en aquest sentit, la nostra posició, recollida en el 
Dictamen 7/2010, tot essent també partidària d’un escru-
tini exigent de les condicions formals del decret llei, s’ha 
manifestat deferent, al mateix temps, amb la legislació 
governamental en situacions vinculades a les circums-
tàncies econòmiques excepcionals o problemàtiques, 
sempre que siguin suficientment justificades per part del 
Govern. D’aquesta manera, en l’esmentat Dictamen vam 
incorporar, fent referència al Tribunal Constitucional, 
que: «[...] ha establert una doctrina jurisprudencial molt 
consolidada en la qual afirma que el pes de la seva apre-
ciació –de la necessitat extraordinària i urgent–, amb un 
raonable marge de discrecionalitat, correspon a l’òrgan 
que exerceix la direcció política. Aquesta rellevància o 
pes polític l’ha considerat més determinant sobretot en 
matèries socials i econòmiques (la majoria de decrets 
llei), tal com resulta de la Sentència 68/2007, de 28 de 
març [...]» (FJ 3).

Finalment, en aquesta breu síntesi doctrinal dels ele-
ments exigibles al decret llei català, cal fer referència als 
límits materials del seu contingut. Així, l’article 64 EAC 
exclou de l’àmbit regulador d’aquest tipus de norma «la 
reforma de l’Estatut, les matèries que són objecte de lleis 
de desenvolupament bàsic, la regulació essencial i el des-
envolupament directe dels drets reconeguts per l’Estatut 
i per la Carta dels drets i els deures dels ciutadans de 
Catalunya i el pressupost de la Generalitat». Amb rela-
ció a les matèries que són de desenvolupament bàsic, cal 
precisar que són les contingudes, d’acord amb l’article 
62.2 EAC, als articles següents: 2.3 (entitats locals del 
sistema institucional de la Generalitat), 6 (llengua prò-
pia i llengües oficials), 37.2 (Carta de drets i deures dels 
ciutadans de Catalunya), 56.2 (sistema electoral), 67.5 
(estatut personal del president o presidenta de la Genera-
litat), 68.3 (organització, funcionament i atribucions del 
Govern), 77.3 (Consell de Garanties Estatutàries), 79.3 
(Síndic de Greuges), 81.2 (Sindicatura de Comptes) i 94.1 
(règim jurídic de l’Aran).

Un cop analitzats els criteris anteriors, cal que els apli-
quem al Decret llei 3/2011, per tal de determinar si els 
seus preceptes es manifesten respectuosos amb les exi-
gències estatutàries de l’article 64 EAC.

Per una banda, la urgència resulta formalment acredita-
da, en la mesura que el Decret fa referència expressa i 
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exclusiva als pagaments que s’han d’abonar a finals del 
mes de desembre. En aquest sentit, la norma va ser apro-
vada en la sessió de govern de data 20 de desembre, i 
es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya i va entrar en vigor l’endemà mateix, el dia 21 
de desembre, vigília de la data prevista i tradicional per 
al pagament del sou, que es coneix com «la nòmina», el 
complement de productivitat i «la paga extraordinària» 
de Nadal del mes de desembre.

D’aquesta manera, i tenint en compte l’època de l’any i 
els terminis, esdevé raonable deduir que, d’acord amb les 
característiques del procediment parlamentari, regulat 
al Reglament del Parlament, la tramitació de la mateixa 
iniciativa legislativa per la via d’urgència o pel procedi-
ment de lectura única (art. 96 i 126 RPC) no hauria ga-
rantit amb seguretat, d’acord amb la mitjana dels temps 
de tramitació, la possibilitat de disposar de l’instrument 
normatiu necessari per dur a terme la mesura prevista en 
el Decret llei. En conseqüència, es pot concloure que la 
urgència està suficientment justificada, d’acord amb l’ar-
ticle 64.1 EAC. I això perquè la necessitat d’una acció 
normativa immediata per part del Govern mitjançant el 
decret llei no podia ser impulsada ni aprovada a temps 
mitjançant les iniciatives legislatives ordinàries previs-
tes en el Reglament del Parlament de Catalunya, d’acord 
amb la potestat que té atribuïda pels articles 55 i 62 EAC.

Pel que fa al requisit de la necessitat extraordinària, es 
troba recollida en el preàmbul del Decret llei 3/2011 quan 
aquest assenyala que «les greus tensions que afecten la 
tresoreria de la Generalitat de Catalunya», referint-se, 
per tant, a l’al·legada manca de disponibilitat de liquiditat 
suficient en la tresoreria de la Generalitat, a les acaballes 
de l’any en curs, «fan necessari que [...] s’adoptin [...] un 
seguit d’actuacions», concretament, l’ajornament parcial 
del pagament de les retribucions del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, 
per tal d’adequar-lo a les disponibilitats de tresoreria.

En aquest mateix sentit, l’Informe justificatiu del secre-
tari d’Economia i Finances, que acompanya l’expedient 
d’elaboració del Decret llei, afegeix que «l’especial im-
pacte que suposa el pagament de la paga extraordinària 
corresponent al mes de desembre en l’estat de despeses 
corrents del mes de desembre»; que les causes que fo-
namenten l’adopció de la mesura «es centren en criteris 
estrictament econòmics i vinculats a la sobtada, excep-
cional i conjuntural situació de la tresoreria de la Gene-
ralitat, no obeint a criteris de reducció o racionalització 
de la despesa de personal ni a criteris de confecció dels 
pressupostos per a l’exercici 2012»; i que hi concorren 
«greus raons d’interès públic derivades de l’alteració 
substancial de les circumstàncies econòmiques».

Deixant de banda l’anàlisi i la connexió més directa o re-
mota de les causes exposades en el preàmbul per explicar 
els motius d’aquesta insuficiència alarmant i gravíssima 
de tresoreria –transferències econòmiques pendents per 
part de l’Estat i la impossibilitat d’accedir al crèdit en 
els mercats internacionals–, resulta inqüestionable que la 
situació per si mateixa ha de ser valorada com a excep-
cional. Aquest Consell, com a institució consultiva de la 
Generalitat que vetlla per l’adequació a l’Estatut i a la 
Constitució de les disposicions de la Generalitat, certa-
ment, no disposa de la informació suficient, ni tampoc 

de l’expertesa analítica en matèria comptable i pressu-
postària, per determinar si la realitat és tan greu, tal com 
s’indica en el text de la norma, per justificar una mesura 
d’aquesta índole. Ara bé, tenint en compte el contingut 
inherent al pressupòsit habilitant exposat per justificar 
l’aprovació del Decret llei, la manca absoluta de liquidi-
tat de la hisenda de la Generalitat, així com la jurispru-
dència del Tribunal Constitucional i la doctrina d’aquest 
Consell mateix en supòsits equivalents, l’apreciació del 
Govern hem d’afirmar que s’ajusta als requisits formals 
de l’article 64.1 EAC. Especialment, si ho emmarquem 
en un context global d’innegable problemàtica econòmi-
ca i financera, no únicament en el cas de la Generalitat. 
D’aquesta manera, hem d’entendre que la situació que 
empara l’extraordinària necessitat i la connecta amb la 
mesura adoptada resideix exclusivament en les conjuntu-
res problemàtiques de la hisenda pública de la institució 
catalana.

Per contra, l’esment exprés a la disposició addicional ter-
cera de l’Estatut, al·legada com a causa desencadenant 
en el preàmbul, per si sola, no és criteri per justificar el 
pressupòsit habilitant. A més, respecte d’aquesta, hem de 
precisar que, si bé podria esdevenir rellevant en la gestió 
efectiva de la tresoreria a les acaballes de l’any, el seu 
contingut en sentit estricte fa referència únicament a la 
inversió estatal en infraestructures a Catalunya.

En vista dels arguments exposats, i un cop constatada la 
presència de la justificació formal i suficient del pressu-
pòsit habilitant, hem de considerar que l’apreciació del 
Govern, respecte de la necessitat urgent i extraordinària 
d’aprovar les mesures contingudes en el Decret 3/2011, 
és ajustada a l’article 64 EAC.

2. En segon i darrer lloc d’aquest fonament jurídic, hem 
d’analitzar si el Decret llei 3/2011 respecta els límits ma-
terials establerts a l’apartat 1 de l’article 64 EAC, que 
arrelen la seva fonamentació en l’excepció al procedi-
ment legislatiu ordinari i en la manca de participació 
de les minories en el procediment d’aprovació d’aquest 
tipus de norma d’origen governamental. Com hem indi-
cat abans, no poden ser objecte de normació pel decret 
llei: la reforma de l’Estatut, les matèries reservades a les 
lleis de desenvolupament bàsic de l’Estatut, la regulació 
essencial i el desenvolupament directe dels drets estatu-
taris, i els pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a 
aquests límits materials, específics del decret llei català, 
incorporats en la reforma estatutària de 2006, hem de 
recordar que aquest Consell no ha tingut encara ocasió 
de pronunciar-s’hi.

Tot i això anterior, i malgrat que en el present Dictamen 
no podrem tractar la integritat de la interpretació que po-
tencialment es deriva de l’esmentat precepte, sí que pro-
cedirem, però, a l’exposició dels elements indispensables 
per a la resolució dels dubtes d’estatutarietat plantejats 
pels sol·licitants amb motiu del Decret llei 3/2011.

Quant a la reforma de l’Estatut i les matèries pròpies 
de les lleis de desenvolupament bàsic, és evident que el 
contingut del Decret llei 3/2011 no escomet cap mena 
de reforma estatutària ni desenvolupa normativament les 
matèries excloses del seu àmbit de regulació, assenyala-
des a l’article 62.2 EAC i que ens remeten al contingut 
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dels articles 2.3, 6, 37.2, 56.2, 67.5, 68.3, 77.3, 79.3, 81.2 
i 94.1 EAC.

Amb relació a l’abast de la prohibició que el decret llei 
contingui la regulació essencial i el desenvolupament 
directe dels drets reconeguts per l’Estatut i per la Car-
ta dels drets i els deures dels ciutadans de Catalunya, 
també resulta notòria l’evidència que les previsions del 
Decret llei, en la mesura que compten amb un contingut 
estrictament financer i no preveuen una regulació gene-
ral de drets estatutaris, tampoc no vulneren l’esmentat 
límit material de l’article 64.1 EAC. Per tant, no cal que 
ens pronunciem amb més extensió sobre aquest punt.

Finalment, i ja com a cloenda d’aquest fonament jurídic, 
ens hem de referir al límit material de l’article 64.1 EAC, 
expressat en el precepte com «el pressupost de la Gene-
ralitat». En aquest sentit, i per tal de procedir a analit-
zar-lo, hem de recuperar, en primer lloc, l’objecte de la 
norma, exposat en el fonament jurídic primer i en aquest 
mateix fonament, en els quals hem afirmat que el contin-
gut material del Decret llei 3/2011 és de caire financer i 
s’incardina en l’àmbit de les mesures executives de treso-
reria de la Generalitat.

Si bé és cert que la seva aplicació, si escau, pot tenir un 
efecte parcial sobre l’execució de la Llei 6/2011, de 27 de 
juliol, de pressupostos de la Generalitat, amb relació a 
les partides en les quals es consignen les retribucions del 
personal afectat per l’àmbit d’aplicació, aquesta conse-
qüència no és equivalent ni equiparable a una disposició 
legislativa o normativa de modificació de l’esmentada 
norma pressupostària. En aquest sentit, ni que sigui molt 
breument, hem de recordar que el contingut de la llei de 
pressupostos consisteix en la previsió d’ingressos i l’au-
torització a les institucions per a l’execució de la seva 
despesa, amb independència del fet que un cop extingit 
l’exercici hagi estat efectivament materialitzada o no, tal 
com s’acaba determinant en la liquidació final d’aquests. 
En aquesta línia s’ha manifestat de manera reiterada la 
jurisprudència constitucional quan ha sostingut que «Es 
evidente que en la Ley de presupuestos deben figurar, 
en todo caso, tanto los ingresos como los gastos, como 
hemos dicho en reiteradas ocasiones. Pero, mientras que, 
respecto de los ingresos, en virtud de la existencia de 
normas de vigencia permanente que autorizan su exac-
ción, se produce una mera estimación, respecto de los 
gastos, la Ley de presupuestos constituye una verdadera 
autorización de su cuantía y destino» (vegeu, per totes, la 
STC 3/2003, de 16 de gener, FJ 4).

Així, seguint aquest fil argumental, es fa també palès que 
el Decret llei que estem examinant no afecta el pressu-
post de la Generalitat, atès que el seu objecte no modifi-
ca l’autorització per a la despesa, és a dir, ni la quantia ni 
la destinació de la partida pressupostària. Sobre aquest 
darrer aspecte, tal com recorda l’Informe justificatiu del 
Decret llei, elaborat pel Govern, l’obligació subjacent 
susceptible de ser suspesa manté el seu caràcter vincu-
lant com a deute i, en conseqüència, subsisteix fins al 
moment del pagament íntegre de la quantia ajornada.

D’aquesta manera, el Decret llei 3/2011 regula única-
ment el supòsit d’habilitació d’un ajornament puntual 
(per un sol cop) i d’efectes limitats (les retribucions del 
mes de desembre de 2011), que incideix en el procedi-

ment administratiu de despesa pública, que en la seva 
darrera fase es troba subjecte a les disponibilitats de tre-
soreria de la hisenda pública de la Generalitat.

Així, i com a conclusió, podem afirmar que el Decret 
llei 3/2011, no constitueix per si mateix una modificació 
del pressupost de la Generalitat. En conseqüència, consi-
derem que, en aquest aspecte, el Decret llei no afecta el 
corresponent límit material de l’article 64.1 EAC.

Tercer. Els dubtes de constitucionalitat en relació amb els 
títols competencials de l’Estat 

Una vegada examinat el vessant formal i els límits ma-
terials del Decret llei 3/2011, en aquest fonament jurídic 
analitzarem els dubtes de constitucionalitat que aquest 
suscita respecte al model de distribució de competències 
entre l’Estat i la Generalitat, segons els termes plantejats 
en la sol·licitud de dictamen. En aquest sentit, el qüestio-
nament s’explicita amb relació als epígrafs 7, 17 i 18 de 
l’article 149.1 de la Constitució, és a dir, en l’àmbit de les 
competències exclusives de l’Estat.

En primer lloc, però, abans d’iniciar l’anàlisi de la pre-
sumpta vulneració dels títols estatals esmentats, proce-
direm a identificar la competència que empara l’actua-
ció normativa del Govern de la Generalitat. Per fer això, 
caldrà retornar al fonament jurídic primer del Dictamen 
i recuperar l’objecte i la finalitat del Decret llei 3/2011. 
Com ja hem destacat, el seu objectiu principal és habili-
tar el Govern de la Generalitat per acordar l’ajornament 
d’un màxim del vint per cent d’una quantitat equivalent 
a l’import íntegre de la paga extraordinària del mes de 
desembre, per al personal comprès en l’àmbit d’aplica-
ció de l’article 1 del Decret llei, el qual, al seu torn, ens 
remet al títol III de la Llei 6/2011, de 27 de juliol, de 
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2011.

D’acord amb això anterior, a banda dels efectes que pot 
tenir l’exercici de l’esmentada potestat per al personal 
funcionari, estatutari i laboral afectat, cal tenir present 
que la substància de l’habilitació al Govern consisteix en 
una mesura de naturalesa financera, en matèria de treso-
reria de la hisenda pública, que incideix, atesa la manca 
de liquiditat de l’Administració catalana, en l’execució 
–en aquest cas, la suspensió– del pagament d’una part 
d’una quantitat dinerària significativa relativa al títol 
III del pressupost de la Generalitat. Així, es pot afirmar 
que estem davant d’una norma de contingut econòmic, 
aprovada per a unes circumstàncies molt concretes i ex-
cepcionals, amb un objecte i una vigència temporal molt 
delimitades: la suspensió o l’ajornament, a iniciativa 
del Govern i per una única vegada, del pagament d’una 
quantitat concreta i màxima, respecte d’una part del sa-
lari d’un col·lectiu determinat.

Si tenim en compte aquests elements configuratius, po-
dem afirmar que aquesta disposició legislativa provisi-
onal, en lloc de dur a terme una regulació amb vocació 
d’innovació jurídica i de permanència sobre una matè-
ria o un sector, conté una autorització al Govern per tal 
d’ordenar en el temps, d’acord amb les seves disponibi-
litats, l’execució de determinats deutes i compromisos 
pressupostaris. D’acord amb aquesta anàlisi material 
del contingut de la regulació, hem d’enquadrar compe-
tencialment el Decret llei en els títols corresponents a 
les finances de la Generalitat, i de manera concreta a 
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l’article 211 EAC, el qual estableix: «La Generalitat té 
la competència exclusiva per ordenar i regular les seves 
finances». I aquesta competència, òbviament, inclou les 
capacitats relatives a la regulació, l’ordenació i la gestió 
de les facultats de tresoreria vinculades a la seva hisenda 
pública, que són la matèria regulada pel Decret llei que 
estem examinant.

Un cop feta la identificació del títol competencial de la 
Generalitat en el qual s’enquadra el Decret llei objecte 
de dictamen, ens endinsem en l’anàlisi dels dubtes de 
constitucionalitat sobre la possible afectació dels títols 
competencials de l’Estat, a partir de l’examen de l’apar-
tat 18 de l’article 149.1 CE. Certament, i com ja hem dit 
de manera reiterada en la nostra doctrina (per tots, ve-
geu el Dictamen 17/2010, de 15 de juliol, FJ 2), la com-
petència en matèria de funció pública i règim del per-
sonal al servei de les administracions és de naturalesa 
eminentment compartida. L’Estat, d’acord amb l’article 
149.1.18 CE, és titular de la competència de les bases del 
«règim estatutari dels seus funcionaris», que inclou la 
regulació de l’estructura retributiva del personal, que es 
troba establerta amb caràcter bàsic a la Llei 7/2007, de 
12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP). 
D’acord amb l’article 22.2 EBEP, la paga extraordinària 
es compon de la suma de dos tipus de conceptes: les re-
tribucions bàsiques i les complementàries. Les primeres 
són integrades per les quantitats corresponents al sou i 
als triennis, la concreció de les quals correspon a l’Estat 
en el seus pressupostos. Aquesta part es correspon, en 
l’actualitat, amb el concepte de paga extraordinària, que, 
en el seu moment, va ser considerada com a retribució 
bàsica en la STC 103/1997, de 22 de maig. De manera 
diferent, la fixació de les retribucions complementàries, 
segons l’article 24 EBEP, són de competència de cada 
administració pública, mitjançant la llei corresponent.

Per tant, i d’acord amb el contingut del Decret llei 
3/2011, i als efectes del present Dictamen, el títol compe-
tencial de l’Estat previst a l’article 149.1.18 CE no ha es-
tat afectat ni vulnerat. I això és així perquè, com acabem 
d’indicar, l’objecte del Decret consisteix en una mesura 
econòmica puntual i no permanent d’ordenació de les fi-
nances públiques, que no pretén alterar la configuració 
dels conceptes retributius fixats per la legislació estatal 
i autonòmica, i de manera més general, tampoc no pre-
tén incidir en el règim jurídic del personal funcionari i 
estatutari al servei de les administracions públiques. 
En aquest sentit, no és sobrer recordar que l’obligació 
de pagament de la totalitat de la paga extraordinària del 
mes de desembre subsisteix i que el Decret llei, a més de 
regular-ne la suspensió parcial per raons de tresoreria, 
conté també mecanismes destinats a garantir-ne el futur 
compliment.

Aquests mateixos arguments, que acabem d’exposar per 
al supòsit de l’article 149.1.18 CE, respecte dels esmen-
tats empleats del sector públic, són també traslladables 
al cas dels dubtes expressats sobre la possible afectació 
de l’article 149.1.7 CE, en matèria de legislació laboral. 
Sobre el contingut i l’abast del títol competencial de 
l’article 149.1.7 CE s’han pronunciat en diverses ocasi-
ons la jurisprudència constitucional (STC 18/1982, de 
4 de maig, FJ 5; 249/1988, de 20 de desembre, FJ 2, i 
194/1994, de 28 de juny, FJ 3) i aquest Consell, concreta-

ment al Dictamen 5/2010, de 20 d’abril, sobre l’Agència 
Catalana d’Inspecció de Treball (FJ 2).

De l’anàlisi del conjunt de la doctrina esmentada podem 
afirmar que el Decret llei 3/2011, d’acord amb el seu ob-
jecte, no constitueix un supòsit d’activitat legislativa o 
normativa reguladora del sistema de les relacions labo-
rals ni tampoc pretén integrar-se, amb caràcter general i 
permanent, a l’ordenament jurídicolaboral. Així, seguint 
el raonament que estem exposant, tot i que podem con-
siderar que les previsions del Decret llei català són sus-
ceptibles d’afectar l’aplicació de determinades clàusules 
de convenis col·lectius, el seu contingut no implica un 
exercici normatiu d’aquesta figura, ni pel que fa als seus 
elements configuratius ni al règim dels seus efectes jurí-
dics, com tampoc, i de manera més evident, no comporta 
cap nova regulació o modificació de la legislació laboral 
bàsica, com és el cas de la Llei de l’Estatut dels treba-
lladors, el text refós de la qual va ser aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març.

En el mateix sentit, i atès el seu contingut financer, la 
norma tampoc no és susceptible de ser enquadrada en 
l’àmbit de l’execució laboral, la qual com és ben sabut, ni 
tan sols és de titularitat estatal sinó autonòmica, i així ha 
estat reconegut per la jurisprudència constitucional (STC 
86/1991, de 25 d’abril, FJ 4).

En conseqüència, i com a conclusió, afirmem que el con-
tingut del Decret 3/2011 és respectuós amb el títol com-
petencial contingut a l’article 149.1.7 CE.

En darrer lloc, des del vessant competencial, abordarem 
els dubtes de constitucionalitat respecte del títol compe-
tencial estatal de l’article 149.1.17 CE en matèria de le-
gislació bàsica i règim econòmic de la Seguretat Social. 
Quant a la seva possible afectació per part del Decret 
llei català, aquest Consell no identifica cap precepte que 
pugui constituir un exercici regulador del règim econò-
mic de la Seguretat Social, ni cap element que vulneri 
els límits establerts per la jurisprudència constitucional 
en el sentit que «no puedan comprometer la unidad del 
sistema o perturbar su funcionamiento económico uni-
forme ni cuestionar la titularidad estatal de todos los 
recursos de la Seguridad Social o engendrar directa o 
indirectamente desigualdades entre los ciudadanos en lo 
que atañe a la satisfacción de sus derechos y el cumpli-
miento de sus obligaciones de Seguridad Social» (STC 
195/1996, de 28 de novembre, FJ 7).

Per tant, el contingut normatiu del Decret llei 3/2011, des 
del vessant competencial, no comporta cap afectació ni 
vulneració de l’article 149.1.17 CE.

Finalment, i per cloure aquest fonament jurídic, ens pro-
nunciarem sobre la possible infracció del principi cons-
titucional de reserva de llei en matèria tributària, recollit 
a l’article 133 CE. En aquest darrer sentit, malgrat la 
consideració que sembla desprendre’s de la sol·licitud de 
dictamen, quan l’inclou en l’àmbit dels dubtes per raó de 
la competència, hem de recordar que la jurisprudència 
constitucional ha manifestat que el contingut d’aquest 
precepte constitucional no és norma atributiva de com-
petències (STC 233/1999, de 13 de desembre, FJ 4).

Així mateix, hem de sostenir que el Decret llei 3/2011 
no incorpora cap mena de regulació de naturalesa tri-
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butària susceptible de col·lidir o, fins i tot, de connectar 
amb l’esmentat precepte constitucional, el qual estableix 
fonamentalment el principi de reserva de llei per a la cre-
ació de tributs.

Una qüestió diferent esdevindria la referida a les conse-
qüències en l’àmbit de la recaptació i la gestió tributària, 
concretament en el dels drets dels subjectes a compte 
dels quals es practiquen les corresponents retencions de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques. En rela-
ció amb aquest punt, tornem a reiterar la no pertinència 
pel que fa a l’anàlisi, per part d’aquest Consell, de l’ade-
quació de l’aplicació del Decret llei 3/2011 al bloc de la 
constitucionalitat. Tal com ja hem apuntat, la fase poste-
rior d’aplicació del Decret llei no pot ser objecte del nos-
tre examen, ja que aquesta no és prevista explícitament 
en l’articulat de la norma amb rang de llei analitzada, ni 
és plantejada en la sol·licitud de dictamen dels grups i 
subgrups parlamentaris titulars de la iniciativa.

Quart. L’adequació constitucional de l’article 4 del De-
cret llei 3/2011 al dret a la negociació col·lectiva i als 
principis de l’article 9.3 CE 

En aquest darrer fonament jurídic, examinarem, d’acord 
amb els termes de la sol·licitud de dictamen, l’adequació 
constitucional de l’article 4 del Decret llei 3/2011 al con-
tingut dels articles 37 i 9.3 CE. Ho efectuarem, per tant, 
respecte al dret a la negociació col·lectiva i als principis 
de seguretat jurídica i d’interdicció de l’arbitrarietat dels 
poders públics projectats sobre la configuració de l’àmbit 
d’aplicació del precepte i llurs efectes suspensius amb re-
lació als pactes i acords sindicals, així com als convenis 
col·lectius, susceptibles de ser afectats.

Tal com hem descrit en el fonament jurídic primer, l’ar-
ticle 4 del Decret llei estableix la suspensió dels acords 
o pactes i la inaplicació dels convenis col·lectius amb re-
lació al personal al servei de l’Administració pública i 
els treballadors vinculats per raó d’una relació laboral, 
als quals es fa referència en l’article 1, relatiu a l’àmbit 
d’aplicació del Decret llei. Als efectes de la contextualit-
zació de la qüestió, resulta il·lustratiu recordar que la Llei 
6/2011, de 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2011, ja incorpora un precepte, l’arti-
cle 39, «Suspensió d’acords i pactes i inaplicació de con-
venis col·lectius», amb una clàusula genèrica, en termes 
equivalents a l’article 4 del Decret llei, per a la correcta 
aplicació de l’esmentada Llei anual de finances de la Ge-
neralitat, que disposa: «Amb efecte a partir de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei, se suspenen parcialment tots els 
acords i pactes sindicals signats en l’àmbit del personal 
funcionari i estatutari en els termes estrictament ne-
cessaris per a la correcta aplicació d’aquesta llei i, així 
mateix, esdevenen inaplicables les clàusules contractu-
als o les condicions regulades pels convenis col·lectius 
en l’àmbit del personal laboral que contradiguin el que 
disposa aquesta llei».

Dit això, pel que interessa al nostre examen, distingirem 
entre els acords i pactes sindicals propis de la negociació 
col·lectiva per part del personal funcionari i estatutari al 
servei de la Generalitat, i els treballadors als quals els és 
aplicable el règim dels convenis col·lectius de la legisla-
ció laboral.

Iniciarem la nostra anàlisi respecte del personal funci-
onari i estatutari al servei de l’Administració pública. 
Sobre aquest aspecte, resulta clau tenir present l’article 
38.10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic. Aquest precepte de la legislació bà-
sica estatal preveu expressament la suspensió unilateral 
per part dels òrgans de govern de les administracions 
públiques sotmeses a la seva aplicació, com és el cas de 
la Generalitat, dels pactes i acords signats resultants de 
la negociació col·lectiva en supòsits de «causa greu de 
l’interès públic derivada d’una alteració substancial de 
les circumstàncies econòmiques». Així mateix, precisa 
que la suspensió tindrà l’abast «estrictament necessari 
per salvaguardar l’interès públic».

En conseqüència, la legislació bàsica que regula la ne-
gociació col·lectiva del personal al servei de les admi-
nistracions públiques, en aquest aspecte aplicable tant al 
personal funcionari com a l’estatutari, permet al Govern 
de la Generalitat suspendre els pactes i acords en supò-
sits d’excepcional gravetat econòmica i necessitat per a 
l’interès públic mitjançant un instrument jurídic, amb 
una exigència menor, des del vessant de la jerarquia de 
les fonts, a la norma amb rang de llei. D’aquesta manera, 
no únicament el faculta per adoptar la mesura objecte del 
nostre examen, de suspensió parcial dels acords i pactes 
pel que fa a l’execució del pagament d’un màxim del vint 
per cent de la paga extraordinària del desembre de 2011, 
sinó que ho hauria pogut vehicular, en el supòsit dels 
funcionaris i personal assimilat, mitjançant un decret.

D’acord amb aquest marc legislatiu i a l’empara de les 
seves competències financeres, el Govern català està ha-
bilitat legítimament per adoptar el contingut de l’article 
4 del Reial decret 3/2011 i, de fet, ho ha materialitzat 
mitjançant una font del dret jeràrquicament superior, 
amb rang de llei, a l’exigida per fer-ho d’acord amb l’ar-
ticle 38.10 EBEP.

A continuació, procedim a l’anàlisi de l’article 4 del De-
cret llei amb relació als seus efectes sobre els convenis 
col·lectius del personal laboral susceptibles de ser par-
cialment suspesos. Arribats a aquest punt, hem d’emfa-
sitzar el fet que és precisament la finalitat d’incidir en 
aquests instruments normatius, resultat de la negociació 
col·lectiva en l’àmbit del règim jurídic laboral, la que exi-
geix la norma amb rang de llei per adequar-se als reque-
riments de l’ordenament constitucional.

Sobre aquesta qüestió s’ha pronunciat de manera recent 
i prou nítida el Tribunal Constitucional, amb motiu de la 
reducció de les retribucions salarials adoptades pel Go-
vern de l’Estat, mitjançant el Reial decret llei 8/2010, de 
20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries 
per a la reducció del deficit públic: «[D]el art. 37.1 CE 
no emana ni deriva la supuesta intangibilidad o inalte-
rabilidad del convenio colectivo frente a la norma legal, 
incluso aunque se trate de una norma sobrevenida (STC 
210/1990, de 20 de diciembre, FFJJ 2 y 3), insistiendo el 
Tribunal en el contexto de esta declaración, en que, en 
virtud del principio de jerarquía normativa, es el conve-
nio colectivo el que debe respetar y someterse no sólo a 
la ley formal, sino, más genéricamente, a las normas de 
mayor rango jerárquico y no al contrario [...]. Así pues, 
los preceptos cuestionados no suponen una “afectación” 
en el sentido constitucional del término, del derecho a la 
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negociación colectiva reconocido en el art. 37.1 CE, en 
cuanto ni regulan el régimen general de dicho derecho, 
ni la intangibilidad del convenio colectivo se configura 
como uno de sus elementos esenciales» (ITC 85/2011, de 
7 de juny, FJ 8).

Així, i d’acord amb les consideracions anteriors, els dub-
tes sobre la presumpta vulneració de l’article 37 CE per 
part de l’article 4 del Decret llei 3/2011, projectat sobre 
l’àmbit de la negociació col·lectiva de naturalesa laboral, 
també s’esvaeixen i, per tant, podem afirmar la constitu-
cionalitat en aquest punt de l’esmentat precepte.

Com a darrera qüestió d’aquest fonament jurídic i del 
conjunt del Dictamen, hem d’abordar la possible vulne-
ració per part del mateix article 4 del Decret llei, dels 
principis constitucionals de la seguretat jurídica i la in-
terdicció de l’arbitrarietat dels poders públics (art. 9.3 
CE), en la mesura que, segons el criteri dels sol·licitants, 
és formulat amb un caràcter de numerus apertus pel que 
fa al seu àmbit d’aplicació.

De manera preliminar, cal recordar que, segons ha re-
iterat la jurisprudència constitucional, la doctrina del 
Consell Consultiu i aquest mateix Consell, els esmentats 
principis constitucionals comprenen conceptes jurídics 
eminentment indeterminats, que han de ser interpretats 
i aplicats de manera restrictiva com a paràmetres de va-
lidesa constitucional (entre d’altres, STC 90/2009, de 20 
d’abril, FJ 4 i 6, i 136/2011, de 13 de setembre, FJ 12.b, i 
els DCC 272, de 19 de maig, F V, i 273, de 14 de juliol, 
F VI, i DCGE 17/2010, de 15 de juliol, FJ 1). Les lleis 
aprovades en el marc de les institucions i el procediment 
legislatiu democràtics compten amb la presumpció de 
validesa pel que fa a la seva interpretació. D’acord amb 
això, únicament es vulnera el principi de seguretat jurí-
dica quan el contingut o les omissions d’un text normatiu 
produeixen confusió o dubtes que generen en els seus 
destinataris una incertesa raonablement insuperable so-
bre la conducta exigible o sobre la previsibilitat dels seus 
efectes (STC 150/1990, de 4 d’octubre, FJ 8, i 248/2007, 
de 13 de desembre, FJ 5). Quant a l’arbitrarietat, tan sols 
esdevé rellevant des de la perspectiva de la interpretació 
constitucional en els supòsits excepcionals de conduir a 
un resultat de discriminació o manca absoluta d’explica-
ció racional de la norma (STC 47/2005, de 3 de març, FJ 
7, i 136/2011, de 13 de setembre, FJ 12.b).

D’acord amb la sol·licitud, quan s’hi esmenten els citats 
principis de l’article 9.3 CE, com a font de dubtes, s’estan 
indicant qüestions més pròpies de la tècnica legislativa. 
Certament, en algun aspecte la regulació del Decret llei 
que estem examinant no adopta la millor ni la més clara 
de les formulacions normatives a l’hora d’identificar al-
gun dels elements que en determinen l’aplicació. Aquest 
seria el cas de l’article 5 pel que fa a la configuració de 
la condició objectiva que ha de comportar l’extinció de 
la suspensió del pagament i facilitar el compliment de 
l’obligació de la quantitat deguda al personal afectat. En 
aquest sentit, no es precisa el termini final de l’esmenta-
da suspensió, que queda connectada a dues condicions 
poc concretes, com són la referència genèrica a la recu-
peració de la disponibilitat de tresoreria o, alternativa-
ment, l’eventual recepció, per part de l’Estat, de les par-
tides econòmiques vinculades a la disposició addicional 
tercera de l’Estatut, sobre la qual ja ens hem pronunciat 

amb motiu de l’examen del pressupòsit habilitant. En de-
finitiva, tracen un model de regulació que presenta una 
certa indeterminació, si tenim en compte la rellevància 
de l’obligació subsistent del deute envers els treballadors 
del sector públic, així com la finalitat, també pretesa pel 
Decret llei, d’actuar com a instrument de garantia del 
compliment del pagament íntegre de la paga extraordi-
nària de Nadal.

Ara bé, atès l’abast de la sol·licitud i l’objecte del nostre 
pronunciament, limitat a l’article 4 del Decret llei 3/2011 
i a la seva rellevància constitucional, només assenyala-
rem que l’esmentat precepte incorpora tots els elements 
indispensables, d’acord amb els requisits exigits pels dos 
principis constitucionals de l’article 9.3 CE. La connexió 
entre els efectes que disposa i l’àmbit d’aplicació delimi-
tat clarament per l’article 1 del Decret llei, permet iden-
tificar de manera certa, precisa i raonable la totalitat dels 
convenis que són susceptibles de ser afectats per l’aplica-
ció del Decret llei, i els que en resulten exclosos.

Finalment, i de manera sintètica, afegirem que el precep-
te en qüestió tampoc presenta problemes des del vessant 
de la possible arbitrarietat, ja que del seu contingut no 
es desprèn una afectació del principi d’igualtat per raó 
del seu àmbit d’aplicació. La difererència adoptada pel 
legislador respecte dels col·lectius afectats respon a uns 
criteris de diferenciació mínimament objectius i gene-
rals, que permeten descartar els supòsits excepcionals 
que la doctrina constitucional estima com a contraris a 
l’ordre constitucional (STC 9/1995, de 16 de gener, FJ 3, i 
113/1996, de 25 de juny, FJ 4). En aquest sentit, la finali-
tat de l’exclusió de determinats grups resideix, com posa 
de manifest el preàmbul del Decret llei, a evitar «duplici-
tats», atès que aquests es troben en situacions corporati-
ves singularitzades i estan subjectes a «altres actuacions 
específiques de contenció».

En conseqüència, hem de concloure que l’article 4 del 
Decret llei 3/2011 no presenta cap tatxa d’inconstitucio-
nalitat amb relació als principis constitucionals de segu-
retat jurídica i d’interdicció de l’arbitrarietat dels poders 
públics de l’article 9.3 CE.

Atesos els raonaments continguts en els fonaments jurí-
dics precedents, formulem les següents

Conclusions

Primera. El Decret llei 3/2011, de 20 de desembre, de 
mesures urgents en matèria de tresoreria no vulnera l’ar-
ticle 64.1 EAC.

Adoptada per unanimitat

Segona. El Decret llei 3/2011, de 20 de desembre, de me-
sures urgents en matèria de tresoreria no vulnera els sub-
apartats 7, 17 i 18 de l’article 149.1 CE ni l’article 133 CE.

Adoptada per unanimitat

Tercera. L’article 4 del Decret llei 3/2011, de 20 de de-
sembre, de mesures urgents en matèria de tresoreria no 
vulnera els articles 9.3 i 37 CE.

Adoptada per unanimitat



11 de gener de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 222

4.75. INFORMACIó 26

Aquest és el nostre Dictamen, que pronunciem, emetem 
i signem al Palau Centelles en la data indicada a l’encap-
çalament.

Jaume Vernet i Llobet, conseller secretari del Consell de 
Garanties Estatutàries,

Certifico que el present exemplar és còpia autèntica de 
l’original, el qual és a l’arxiu al meu càrrec.

Barcelona, 10 de gener de 2012

Conseller secretari del Consell Vist i plau
de Garanties Estatutàries El president 
Jaume Vernet i Llobet Eliseo Aja
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