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Que en la representació acreditada  i a l’empara del que disposen els 

articles 114, següents i concordants de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, 

reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa  insta el 

PROCEDIMENT ESPECIAL PER A LA PROTECCIÓ DELS 

DRETS FONAMENTALS DE LA PERSONA 

 de conformitat amb el previst en l’article 53. 2 de la vigent Constitució 

espanyola de 28 de desembre de 1978,   

 

En reclamació de l’empara judicial del DRET A LA PARTICIPACIÓ 

POLÍTICA dels Diputats i Diputades que represento, previst en 

l’article 23, apartats 1 i 2 de la mateixa Constitució  en la modalitat 

corresponent a l’exercici efectiu de dita representació, conegut com “IUS 

IN OFFICIUM”, segons seguidament s’argumentarà i justificarà  

 

I. 

ACTES I ACORDS DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA 

 front als que es demana empara i són objecte de recurs 

 

1) ACORD GOV/119/2013, de 27 d'agost, publicat al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6450 de 30 

d’agost de 2013, pel qual es modifica el límit del crèdit prorrogat 

establert en el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual 

s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels 

pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no 

entrin en vigor els del 2013, modificat pel Decret 164/2013, de 14 

de maig.  
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2) ACORD POLÍTIC DEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

DE NO PRESENTAR A DEBAT I APROVACIÓ DEL 

PARLAMENT ELS PRESSUPOSTOS DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA CORRESPONENTS A 

L’EXERCICI 2013, expressat pel President de la Generalitat i 

pel Conseller d’Economia i coneixement, Sr. Mas-Collell, segons 

compareixença tinguda per aquest últim davant la Diputació 

permanent del Parlament de Catalunya en sessió número 2 de 29 

d’agost de 2013, en la qual va manifestar literalment:  

“Comparec en aquesta Diputació Permanent a petició pròpia, 

per tal d’informar sobre la pròrroga definitiva dels pressupostos 

de la Generalitat de Catalunya per al 2012..., per al 2013, que, 

com saben, va acordar el Govern el dimarts passat.” 

“La voluntat d’aquest Govern sempre ha estat elaborar i 

presentar uns pressupostos per al 2013, i em sap greu que això 

finalment no hagi estat possible.”(...) 

“Sent coherents, hem pres, doncs, la decisió de prorrogar els 

pressupostos de 2012 fins a final d’aquest any 2013” (...)  

Vull remarcar, no pot haver-hi dubte sobre això, que la nostra 

decisió és plenament estatutària.” 

 

 S’acompanyen, als efectes requerits per la interposició dels recursos 

contenciós-administratius, els següents documents en que apareixen 

recollits els Actes i Acords objecte de recurs: 

 -Còpia de l’acord de govern, referit, 119/2013, de 27 d'agost, 

publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6450 de 

30 d’agost de 2013,  

 -Transcripció integral –provisional- de la compareixença del H. 

Conseller d’Economia i coneixement, Sr. Mas-Collell, tinguda davant la 

Diputació permanent del Parlament de Catalunya en sessió número 2 de 29 

d’agost de 2013. 
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II. 

EMPARAMENT DEL DRET FONAMENTAL  QUE S’INTERESSA 

En base  al previst en els articles 114, 2 en relació als articles 31i 32 de la 

llei reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa, ja citada, i que 

es concretarà en l’escrit de demanda: 

1) Que es declari que els acords i actes recorreguts són nuls de ple 

dret, ex-article 62, 1,a) de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les administracions públiques i procediment 

administratiu comú,  en la mesura que impedeixen de forma 

efectiva l’exercici del dret fonamental dels diputats i diputades 

recurrents a conèixer, esmenar, debatre i aprovar –si s’escau- la 

llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’exercici 

2013. 

2) Que, en conseqüència, es condemni al Govern de la Generalitat de 

Catalunya a aprovar i presentar a debat i aprovació del Parlament 

de Catalunya, dins el present exercici 2013,  el corresponent 

projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per l’exercici 

2013, com a forma de restablir i fer possible l’exercici efectiu del 

dit dret  fonamental dels diputats i diputades recurrents a  exercici 

les seves funcions representatives i legislatives. 

 

III. 

REFERÈNCIA INDICIÀRIA DE NORMES ESTATUTÀRIES, 

CONSTITUCIONALS I LEGALS RELACIONADES, A EFECTES 

DE JUSTIFICACIÓ DE L’ADMISSIBILITAT DEL  RECURS 
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Als efectes previstos en l’article 115, 2 de la llei reguladora de la 

jurisdicció contenciós-administrativa i per tal fonamentar i   configurar  

l’objecte d’aquest recurs i la seva admissibilitat,  es destaca: 

1)  la íntima relació entre ambdós acords i actuacions 

governamentals,  i l’existència d’element  explícit 

d’incompliment de deures governamentals en relació als drets 

parlamentaris, per tal com malgrat l’acord de govern de 27 

d’agost parla “de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat 

de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 

2013” és el propi Conseller responsable de la tramitació i 

execució del referit acord el que expressa en seu parlamentària la 

voluntat definitiva del govern de la Generalitat de no portar a 

debat i aprovació –si s’escau- del Parlament de Catalunya els 

pressupostos de l’exercici 2013, així com l’afirmació de que dita 

actuació sigui “plenament estatutària”. 

2)  Els diputats i diputades que insten aquest procediment 

d’emparament dels seus drets, en la modalitat enunciada, estan 

legitimats per recórrer els actes referits en la mesura que: 

3)  a) Reclamen a títol individual el seu dret, que els correspon a 

cadascun d’ells, en la seva condició de representants electes, 

diputats del Parlament de Catalunya  en exercici ple de les seves 

funcions representatives i legislatives, a exercir l’activitat 

parlamentària indelegable i no discrecional ni renunciable  de 

debatre, esmenar i votar la llei de pressupostos de cada exercici 

parlamentari,   

4)  b) reclamen el dret  que els correspon a la participació política 

i a la intervenció en els afers públics, en peu d’igualtat, conforme 

al previst en l’article 23, apartats 1 i 2 de la vigent Constitució 
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espanyola,  en la seva condició de parlamentaris en la modalitat 

reconeguda per la Jurisprudència constitucional del “ius in 

officium”  a conèixer, esmenar, debatre i en el seu cas aprovar els 

pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel present exercici,  

quin dret està indestriablement lligat al  deure  ineludible del 

govern de la Generalitat  a presentar cada any el corresponent 

projecte de llei de pressupostos, en aquest cas els de l’exercici 

2013, quina presentació  no té caràcter opcional, discrecional  ni 

delegable i que no pot ser substituïda directament per la iniciativa 

parlamentària, atès el caràcter especial de la llei pressupostària, en 

la definició constitucional, estatutària i legal. 

5)  el  dret  dels Parlamentaris recurrents que es considera infringit 

pels acords del Govern de la Generalitat de Catalunya, és el dret a 

exercir les funcions que materialitzen allò essencial de l’activitat 

parlamentària, en la configuració d’aquest com a dret fonamental 

conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, que es 

concreta, entre d’altres en  les   STC 203/2002, de 28 de octubre; 

SSTC 177/2002, de 19 de octubre y 40/2003, de 27 de febrero; 

STC 40/2003, de 27 de febrero i  STC 118/1995, de 17 de julio), 

pel que fa al debat i aprovació dels pressupostos de cada exercici 

anual, en base a les disposicions constitucionals, estatutàries i 

legals que així ho determinen i que es citen en els següents 

apartats   

6)  s’invoquen, com a complement i corol·lari del dret fonamental 

a la participació política dels diputats i diputades del Parlament de 

Catalunya que represento en la modalitat del “ius in officium”, les 

següents disposicions del vigent Estatut d’Autonomia de 

Catalunya, Llei Orgànica 6/20056 de 19 de juliol, i remissions 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_203_2002.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_177_2002.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_040_2003.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_040_2003.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_118_1995.pdf
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dels mateixos conceptes continguts en la Constitució espanyola 

vigent de 1978:: 

Article 55. Disposicions generals  

1. El Parlament representa el poble de Catalunya.  

2. El Parlament exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos 

de la Generalitat i controla i impulsa l’acció política i de govern. És la seu 

on s’expressa preferentment el pluralisme i es fa públic el debat polític. 

(Posat en relació amb l’art. 134, Constitució Espanyola.) 

Article 63. Delegació en el Govern de la potestat legislativa  

1. El Parlament pot delegar en el Govern la potestat de dictar normes 

amb rang de llei. Les disposicions del Govern que contenen legislació 

delegada tenen el nom de decrets legislatius. No poden ésser objecte de 

delegació legislativa la reforma de l’Estatut, les lleis de desenvolupament 

bàsic, llevat que es delegui l’establiment d’un text refós, la regulació 

essencial i el desenvolupament 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. 

Article 202. Els recursos de la Generalitat  

1. La Generalitat disposa d’unes finances autònomes i dels recursos 

financers suficients per a afrontar l’exercici adequat del seu autogovern.  

2. La Generalitat gaudeix de plena autonomia de despesa per tal de poder 

aplicar lliurement els seus recursos d’acord amb les directrius polítiques i 

socials determinades per les seves institucions d’autogovern. 

Article 211. Competències de la Generalitat  

La Generalitat té competència exclusiva per a ordenar i regular les 

seves finances.  

Article 212. El pressupost de la Generalitat  

El pressupost de la Generalitat té caràcter anual, és únic i inclou totes 

les despeses i tots els ingressos de la Generalitat, i també els dels 

organismes, les institucions i les empreses que en depenen. Correspon al 

Govern d’elaborar i executar el pressupost, i al Parlament, d’examinar-

lo, esmenar-lo, aprovar-lo i controlar-lo. La llei de pressupostos no pot 

crear tributs, però pot modificar-ne si una llei tributària substantiva així 

ho estableix.  ( Posat en relació amb els art 134 , 2 i 3 de  Constitució 

Espanyola) 
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DECRET LEGISLATIU 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya 

 

Article 27.1. El pressupost de la Generalitat de Catalunya constitueix 

l’expressió quantificada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com 

a màxim, poden reconèixer la Generalitat i les seves entitats autònomes, i 
dels drets que poden liquidar-se durant l’exercici corresponent. 

Article 28.-(...) 

L’exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural i s’imputaran: 

Article 31.- El procediment d’elaboració del pressupost de la Generalitat 

s’ajustarà a les normes següents: 

1. Els organismes superiors de la Generalitat i els seus departaments 

trametran al conseller o a la consellera d’Economia i Finances, abans de 

l’1 de maig de cada any, els seus avantprojectes dels estats de despeses, 

degudament ajustats a les lleis que siguin d’aplicació i a les directrius 

aprovades pel Govern a proposta de l’esmentat conseller o consellera. Així 

mateix, lliuraran els avantprojectes dels estats d’ingressos i de despeses, i, 

quan s’escaigui, de recursos i dotacions de les entitats autònomes i 

empreses públiques formant un sol avantprojecte per a cadascun, que 
comprengui totes les seves activitats. 

2. L’estat d’ingressos del pressupost serà elaborat pel Departament 
d’Economia i Finances. 

3. El Departament d’Economia i Finances, tenint en compte els 

esmentats avantprojectes de despeses i l’estimació dels ingressos, 

formularà el Projecte de llei de pressupostos i el sotmetrà a l’acord del 

Govern. 

Article 32.- El Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat i la 

documentació annexa es remetran al Parlament de Catalunya abans del 

10 d’octubre de cada any, per al seu examen, esmena i aprovació. 

Article 33.-En el supòsit que l’1 de gener, per qualsevol motiu, no 

resultés aprovat el pressupost, es considerarà prorrogat automàticament 

el de l’any anterior en els seus crèdits inicials fins a l’aprovació i la 

publicació dels nous en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

La pròrroga no afectarà els crèdits per a despeses corresponents a serveis 

o programes que finalitzin durant l’exercici del pressupost prorrogat. 
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IV 

COMPLIMENT DE REQUISITS PROCESSALS 

 

 1.-Competència objectiva de la jurisdicció contenciós-

administrativa per a conèixer del present recurs en la modalitat de 

procediment especial de protecció de drets fonamentals. 

 

Article 2 de la llei de la jurisdicció contenciós-administrativa, vigent i 

citada: 

L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu coneix de les qüestions que 

se suscitin amb relació a: 

a) La protecció jurisdiccional dels drets fonamentals, els elements reglats i 

la determinació de les indemnitzacions que siguin procedents, tot això amb 

relació als actes del Govern o dels consells de Govern de les comunitats 

autònomes, sigui quina sigui la naturalesa dels esmentats actes. 

 

2. Competència territorial Òrgan jurisdiccional competent per a 

conèixer del present recurs 

 Llei reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa, vigent: 

Article 10.-Competències de les sales contencioses administratives dels 

tribunals superiors de justícia 

1. Les sales contencioses administratives dels tribunals superiors de 

justícia coneixen en única instància dels recursos que es dedueixin en 

relació amb: 

a) Els actes de les entitats locals i de les administracions de les comunitats 

autònomes, el coneixement de les quals no estigui atribuït als jutjats 

contenciosos administratius. 

b) Les disposicions generals emanades de les comunitats autònomes i de 

les entitats locals. 

 

 El recurs especial de protecció de drets fonamentals, en via 

jurisdiccional contenciós-administrativa, contra acord i actes del Govern de 

la Generalitat de Catalunya, no estan encomanats als Jutjats contenciós-

administratius, i per tant el seu coneixement correspon a la Sala del 

Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
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 3.- Legitimació. Conforme a l’article 19 de la llei reguladora de 

la jurisdicció contenciós-administrativa, vigent i citada 

1. Estan legitimats davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu: 

a) Les persones físiques o jurídiques que exerceixin un dret o un interès 

legítim. 

 

4.-Caràcter impugnable en aquest procediment dels acords i 

actuacions del govern de la Generalitat de Catalunya objecte de 

recurs,  

Article 25 de la llei reguladora d’aquesta jurisdicció, relatiu a  

 Activitat administrativa impugnable 

 

1. El recurs contenciós administratiu és admissible amb relació a les 

disposicions de caràcter general i als actes expressos i presumptes 

de l'Administració pública que posin fi a la via administrativa, ja 

siguin definitius o de tràmit, si aquests decideixen directament o 

indirectament el fons de l'afer, determinen la impossibilitat de 

continuar el procediment, produeixen indefensió o perjudici 

irreparable a drets o interessos legítims. 

 

2.- També és admissible el recurs contra la inactivitat de l'Administració i 

contra les seves actuacions materials que constitueixin via de fet, en els 

termes que estableix aquesta Llei. 

 

5.- Representació processal i defensa  

 Conforme a l’article 23, 2 de la llei reguladora d’aquesta jurisdicció 

els demandants actuen amb representació de procurador i amb assistència 

lletrada. 

 4.- Termini per interposar el recurs  

 Conforme al previst en l’article 115 de la llei reguladora 

d’aquesta jurisdicció, aquest recurs s’interposa dins dels 10 dies hàbils 

següents a l’adopció i publicació de l’acord de govern recorregut així com 
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de la compareixença parlamentària del Hble. conseller d’Economia i 

Coneixement en què es va manifestar oficialment l’acord formal del 

Govern de la Generalitat de no presentar els pressupostos de l’exercici 

2013 al Parlament i de prorrogar fins a final d’any els pressupostos del 

2012, amb introducció de modificacions en diversos capítols que es 

deixaven en mans dels Hble. conseller d’Economia i coneixement. 

 

 És per tot això que 

 

 DEMANO A LA SALA: Vulgui admetre aquest escrit amb els 

documents acompanyats i les seves copies, i en la representació  que 

s’acreditarà amb apoderament apud acta dels referits Diputats i Diputades 

del Parlament de Catalunya, Srs JOAN HERRERA TORRES, DOLORS 

CAMATS i LUIS, JOAN MENA ARCA, JAUME BOSCH I MESTRES, 

DAVID COMPAÑON COSTA, HORTENSIA GRAU JUAN, LAURA 

MASSANA i MAS, SALVADOR MILÀ i SOLSONA, MARTA RIBAS 

FRIAS, JOSEP VENDRELL GARDEÑAS, LORENA VICIOSO  ADRIÀ, 

MARC VIDAL POU i SARA VILÀ I GALAN, tingui per instat en temps i 

forma PROCEDIMENT ESPECIAL PER A LA PROTECCIÓ DELS 

DRETS FONAMENTALS DE LA PERSONA a l’empara del que 

disposen els articles 114, següents i concordants de la Llei 29/1998 de 13 

de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa  de 

conformitat amb el previst en l’article 53. 2 de la vigent Constitució 

espanyola de 28 de desembre de 1978 en reclamació de l’empara judicial 

del DRET A LA PARTICIPACIÓ POLÍTICA dels referits Diputats i 

Diputades que represento, previst en l’article 23, apartats 1 i 2 de la 

mateixa Constitució  en la modalitat corresponent a l’exercici efectiu de 

dita representació, conegut com “IUS IN OFFICIUM”, admetre-la a tràmit, 
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i una vegada ratificada la designa de Procurador apud acta, es procedeixi 

conforme al que preveu l’article 116 de la llei jurisdiccional, en el sentit 

que pel Sr. el secretari judicial requereixi amb caràcter urgent l’òrgan 

administratiu corresponent, en aquest cas la Secretaria de govern de la 

Generalitat de Catalunya, adjuntant-hi una còpia de l’escrit d’interposició, 

perquè en el termini màxim de cinc dies a comptar de la recepció del 

requeriment remeti l’expedient acompanyat dels informes i les dades que 

estimi procedents, amb l’advertiment de tot el que estableix l’article 48, i 

amb citació de parts interessades i una vegada es disposi de la 

documentació i s’hagi confirmat l’admissibilitat del present recurs es doni 

trasllat a aquesta part per tal que pugui formalitzar la demanda i adjuntar 

documents, en el termini legal, seguint els demés tràmits fins Sentència. 

 

 Barcelona a cinc de setembre de dos mil tretze. 

 

 

 

Salvador Milà i Solsona 

Advocat, col·legiat ICAMAT 240 
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