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

1.10. Resolucions

Resolució 668/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el sanejament i la rehabilitació del Bloc dels Mestres, de 
Sabadell
Tram. 250-00903/10
Adopció p. 17

Resolució 669/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les obres de construcció del baixador Roda de Berà - Crei-
xell a la línia 2 de rodalia de Tarragona
Tram. 250-01010/10
Adopció p. 17

Resolució 670/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció d’un baixador a la zona de Bellissens, a Reus, 
a la línia 1 de rodalia de Tarragona
Tram. 250-01016/10
Adopció p. 17

Resolució 671/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la instal·lació d’un tercer rail a la línia 11 de rodalia entre 
Figueres i Portbou i el millorament de la connectivitat trans-
fronterera
Tram. 250-01020/10
Adopció p. 18

Resolució 672/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’assumpció de la gestió de les actuacions del Programa 
AGUA al tram final de l’Ebre i al delta de l’Ebre
Tram. 250-01026/10
Adopció p. 18

Resolució 673/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les obres d’estabilització dels talussos de la carretera C-13 
entre Rialp i Llavorsí
Tram. 250-01028/10
Adopció p. 19

Resolució 674/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el desenvolupament de la integració tarifària del títol de 
transport T-10 entre Lleida i les comarques del Pirineu i Sol-
sona
Tram. 250-01029/10
Adopció p. 19

Resolució 675/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les obres de construcció de la línia 9 del metro
Tram. 250-01048/10
Adopció p. 19

Resolució 676/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la implantació d’un model coeducatiu per a l’aprenen-
tatge de valors i de rols de gènere basats en la igualtat i el 
respecte
Tram. 250-01070/10
Adopció p. 20

Resolució 677/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el garantiment de les polítiques d’igualtat en l’Administració 
local i la preservació de l’autonomia local
Tram. 250-00880/10
Adopció p. 20

Resolució 678/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la prevenció de l’ús d’expressions i conductes sexistes en 
l’àmbit parlamentari i institucional
Tram. 250-00881/10
Adopció p. 21

Resolució 679/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la retirada de l’Avantprojecte de llei orgànica de reforma de la 
Llei orgànica 2/2010, del 3 de març, de salut sexual i repro-
ductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs
Tram. 250-00887/10
Adopció p. 21

Resolució 680/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la taula de treball contra la violència masclista i la dotació de 
personal dels jutjats de violència de gènere
Tram. 250-01046/10
Adopció p. 21

Resolució 681/X del Parlament de Catalunya, de re-
provació de la senadora Alícia Sánchez-Camacho
Tram. 250-00913/10
Adopció p. 22

Resolució 682/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la delegació de vot dels càrrecs electes
Tram. 250-00921/10
Adopció p. 22

Resolució 683/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la publicació de les balances fiscals
Tram. 250-00924/10
Adopció p. 23

Resolució 684/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la col·laboració en els actes commemoratius del cinquantè 
aniversari del llibre Els altres catalans, de Paco Candel
Tram. 250-00941/10
Adopció p. 23

1.15. Mocions

Moció 117/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
llars d’infants
Tram. 302-00168/10
Aprovació p. 24

Moció 118/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
renda mínima d’inserció i les famílies sense ingressos
Tram. 302-00167/10
Aprovació p. 25
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Moció 119/X del Parlament de Catalunya, sobre el 
sistema de pensions i la futura seguretat social catalana
Tram. 302-00171/10
Aprovació p. 25

Moció 120/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
política industrial
Tram. 302-00173/10
Aprovació p. 26

Moció 121/X del Parlament de Catalunya, sobre 
mesures en matèria de polítiques de seguretat pública
Tram. 302-00170/10
Aprovació p. 27

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la reconfiguració del 
mapa comunicatiu
Tram. 300-00180/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a ga-
rantir la viabilitat i l’estabilitat de les entitats socials
Tram. 300-00181/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre el Projecte de llei or-
gànica per la qual es fa efectiva l’abdicació de Sa Majestat el 
Rei Joan Carles I de Borbó
Tram. 300-00182/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre l’economia del tercer 
sector
Tram. 300-00183/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre la situació actual del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 300-00184/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre la violència que gene-
ren els grups radicals i els organitzats
Tram. 300-00185/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural
Tram. 300-00186/10
Substanciació p. 28

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’import 
destinat als ajuts per naixement, adopció tutela o acolliment 
d’infants
Tram. 250-00576/10
Retirada p. 29

Proposta de resolució sobre les prestacions i les 
pensions de la seguretat social dels infants i adolescents 
tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència
Tram. 250-00591/10
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre la derogació de la dis-
posició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència
Tram. 250-00630/10
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre la presentació d’un pla 
director del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà per 
al període 2014-2020
Tram. 250-00849/10
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre l’Escola Vicente Alei-
xandre, de Martorell
Tram. 250-00946/10
Retirada p. 29

Proposta de resolució sobre la compatibilització de 
les tasques ramaderes i les activitats turístiques a les instal-
lacions ramaderes
Tram. 250-01050/10
Rebuig p. 29

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació d’inestabilitat i paràlisi política
Tram. 302-00172/10
Rebuig p. 29

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 modificació de la Llei 22/2010, del 20 
de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de 
la protecció de les persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitu-
ció del Registre de serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum
Tram. 200-00003/10
Nomenament d’un relator p. 30

Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 200-00006/10
Nomenament d’una relatora p. 30

Projecte de llei de modificació dels llibres primer, 
segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modi-
ficació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 200-00012/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 30
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades p. 32

Projecte de llei del protectorat de les fundacions i 
de verificació de l’activitat de les associacions declarades 
d’utilitat pública
Tram. 200-00014/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 32

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 202-00009/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 33
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades p. 40



16 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 337

SUMARI 3

Proposició de llei electoral de Catalunya
Tram. 202-00015/10
Substitució de ponents p. 45

Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i les associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00033/10 i 202-00041/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 45

Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 45

Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 202-00052/10
Esmenes a la totalitat p. 46

Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 202-00055/10
Debat de totalitat p. 46
Termini per a proposar compareixences p. 46

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la neutralitat política 
en l’entorn escolar
Tram. 250-01141/10
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la disposició d’un tèc-
nic d’educació infantil a les escoles públiques
Tram. 250-01142/10
Presentació p. 47

Proposta de resolució de condemna del rebuig del 
Tribunal Suprem i de la prohibició de la Junta Electoral Cen-
tral de la iniciativa Multireferèndum 2014 del dia 25 de maig 
de 2014
Tram. 250-01143/10
Presentació p. 48

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
5/2014, sobre l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent 
al 2010
Tram. 256-00031/10
Presentació p. 49
Termini per a proposar compareixences p. 49

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
7/2014, sobre les subvencions nominatives previstes en els 
articles 48 i 78 del pressupost de despeses de la Generalitat 
de Catalunya, corresponents al 2010 i al 2011
Tram. 256-00032/10
Presentació p. 49
Termini per a proposar compareixences p. 49

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la renda mínima d’inserció i les famílies sense ingressos
Tram. 302-00167/10
Esmenes presentades p. 50

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les escoles bressol
Tram. 302-00168/10
Esmenes presentades p. 52

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’actuació i el cessament del director general de la Po-
licia
Tram. 302-00170/10
Esmenes presentades p. 55

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la futura seguretat social catalana
Tram. 302-00171/10
Esmenes presentades p. 58

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació d’inestabilitat i paràlisi política
Tram. 302-00172/10
Esmenes presentades p. 60

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política industrial
Tram. 302-00173/10
Esmenes presentades p. 62

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre el dret al lleure 
educatiu i a les sortides i colònies escolars
Tram. 360-00012/10
Presentació p. 64

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i 
a altres informes o memòries de la Sindicatura de 
Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
6/2014, sobre el Compte general de les corporacions locals, 
corresponent al 2012
Tram. 258-00022/10
Presentació p. 64

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
8/2014, sobre els comptes anuals de l’Empresa d’Aigües i 
Serveis de Cervera i la Segarra, SL, corresponent al 2011
Tram. 258-00023/10
Presentació p. 64
Termini per a demanar la presentació de l’informe p. 65

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’una 
diputada
Tram. 234-00023/10
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 65

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
Tram. 412-00002/10
Elecció de la vicepresidenta p. 66

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de la Reforma 
Horària
Tram. 406-00005/10
Constitució i ratificació del president p. 66
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4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup de Suport a la Bicicleta
Tram. 413-00002/10
Constitució i elecció del coordinador p. 66

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 75/X, sobre les 
polítiques d’impuls de les tecnologies de la informació i de 
la comunicació
Tram. 390-00075/10
Sol·licitud de pròrroga p. 67
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 67

Control del compliment de la Moció 80/X, sobre les 
conseqüències sanitàries de les retallades
Tram. 390-00080/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 67

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la 
Infància amb la consellera de Benestar Social i Família sobre 
els nens amb mancances alimentàries
Tram. 354-00254/10
Rebuig de la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la Resolució del di-
rector general de la Policia de l’11 de març de 2014 i la Ins-
trucció 7/2014, relatives a les absències del lloc de treball 
per motius de salut, incapacitat temporal i assistència a con-
sulta mèdica dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00270/10
Rebuig de la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la decisió del Servei 
Català de Trànsit de deixar de multar els vehicles que no te-
nen la inspecció tècnica de vehicles en vigor detectats per 
radar o lector de matrícules
Tram. 354-00271/10
Rebuig de la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la desarticulació de 
les bandes Latin Kings i Bloods i sobre la implantació de 
bandes de diferents orígens
Tram. 354-00276/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les causes de l’incen-
di en un habitatge del Vendrell (Baix Penedès) el 26 de març 
de 2014
Tram. 354-00277/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre el 
contingut i els motius de la carta que ha tramès als alcaldes 
amb relació a l’organització de la consulta sobre el futur po-
lític de Catalunya
Tram. 354-00278/10
Rebuig de la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’incendi del Vendrell 
(Baix Penedès) del 26 de març de 2014
Tram. 354-00279/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les circumstàncies de 
les dues defuncions de ciutadans que havien estat detinguts 
per agents dels Mossos d’Esquadra a Barcelona i Salou
Tram. 354-00281/10
Rebuig de la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les circumstàncies de 
les dues defuncions de ciutadans que havien estat detinguts 
per agents dels Mossos d’Esquadra a Barcelona i Salou
Tram. 354-00282/10
Rebuig de la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre el procés d’autorització del lloguer de llicències de Canal 
Català al Grup El Punt Avui
Tram. 354-00284/10
Rebuig de la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les novetats del cas 
d’Ester Quintana
Tram. 354-00287/10
Rebuig de la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el conse-
ller de la Presidència sobre els plans anuals de cooperació 
al desenvolupament corresponents al 2013 i 2014
Tram. 354-00288/10
Sol·licitud i tramitació p. 70

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el con-
seller de la Presidència sobre el balanç dels plans anuals 
de cooperació al desenvolupament corresponents al 2011 
i 2012
Tram. 354-00289/10
Sol·licitud i tramitació p. 70

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les decisions previs-
tes amb relació al director general de la Policia arran de la 
interlocutòria del cas d’Ester Quintana
Tram. 354-00290/10
Rebuig de la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les mesures adopta-
des pels Mossos d’Esquadra davant l’assetjament a mem-
bres i simpatitzants del Partit Popular de Catalunya durant la 
campanya per a les eleccions al Parlament Europeu
Tram. 354-00292/10
Rebuig de la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el desallotjament del 
centre social Can Vies, del barri de Sants, de Barcelona
Tram. 354-00293/10
Rebuig de la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els disturbis produïts 
arran del desallotjament de Can Vies, de Barcelona
Tram. 354-00294/10
Rebuig de la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació policial a 
Can Vies, la previsió d’actuació davant futurs incidents i les 
indemnitzacions als comerciants afectats per aquests fets
Tram. 354-00296/10
Rebuig de la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el conse-
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ller de la Presidència sobre la sol·licitud d’ingrés de la Gene-
ralitat a l’Organització Internacional de la Francofonia
Tram. 354-00301/10
Sol·licitud i tramitació p. 71

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de 
la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00895/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00896/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Co-
di civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 
10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les successions
Tram. 352-00897/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Juan Gómez Martí-
nez, notari i membre de l’Observatori de Dret Privat de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de modificació dels lli-
bres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya 
i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre 
quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00898/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Carme Trilla, repre-
sentant de Càritas, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil 
de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de 
juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
successions
Tram. 352-00899/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Entitats pel Fons Social de l’Habitatge 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de 
Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de ju-
liol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
successions
Tram. 352-00900/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació 
al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de 
la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00901/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 

10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00902/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de l’Advocacia de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i 
cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00903/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00904/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Co-
di civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 
10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les successions
Tram. 352-00905/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres pri-
mer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de 
modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00906/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de 
la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00907/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, se-
gon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modifica-
ció de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00908/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00909/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00910/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Co-
di civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 
10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les successions
Tram. 352-00911/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Direcció General de Patrimoni amb relació al Projecte 
de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00912/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana d’Advocats de Família amb relació 
al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de 
la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00913/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença del president del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i 
cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00914/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’Oriol Rusca i Nadal, 
degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de 
la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00915/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Luis Suárez Arias, 
degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils 
i Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, 
del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00916/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé i 
Favaró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya i director 
de la Comissió de Codificació, amb relació al Projecte de llei 
de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, 
del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00917/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Josep Delfí Guàrdia 
i Canela, president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legis-
lació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil 
de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de 
juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
successions
Tram. 352-00918/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Mercè Mira i Cor-
tadella, presidenta de la Societat Catalana d’Advocats de 
Família, amb relació al Projecte de llei de modificació dels lli-
bres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya 
i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre 
quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00919/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Joan Manel Abril i 
Campoy, president de la Secció d’Harmonització de la Co-
missió de Codificació, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi 
civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 
de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les successions
Tram. 352-00920/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, se-
gon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modifica-
ció de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00921/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00922/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Co-
di civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 
10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les successions
Tram. 352-00923/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana d’Advocats de Família amb relació 
al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de 
la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00924/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’Antoni Vaquer Aloy, 
catedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, se-
gon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modifica-
ció de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00925/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Professional de la Magistratura amb relació 
al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de 
la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00926/10
Rebuig de la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de Jutges per a la Democràcia amb relació al Projecte de llei 
de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
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Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, 
del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00927/10
Rebuig de la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Jutges i Magistrats «Francisco de Vito-
ria» amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de 
modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00928/10
Rebuig de la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de 
la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00929/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00930/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00931/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat del Col·legi de Registradors de la Propietat i 
Mercantils amb relació al Projecte de llei de modificació dels 
llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalu-
nya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 352-00932/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana de Medicina de Família i Comunità-
ria davant la Comissió de la Infància perquè debati entorn de 
la detecció precoç de les desigualtats en salut i malnutrició
Tram. 356-00380/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Creu Roja davant la Comissió de la Infància perquè expli-
qui la situació de la malnutrició infantil
Tram. 356-00391/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans perquè informi sobre la situació sanitària dels cen-
tres penitenciaris i les plagues d’insectes que els afecten
Tram. 356-00639/10
Rebuig de la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença de Xavier Bonal i An-
toni Verger, autors de l’estudi «L’Agenda de la política educa-
tiva a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-

2013)», davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè presentin aquest estudi
Tram. 356-00658/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans perquè informi sobre els actes organitzats amb mo-
tiu de la commemoració del Tricentenari del 1714 als centres 
penitenciaris
Tram. 356-00659/10
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença d’Ivan Rodríguez Cór-
doba, representant de la Plataforma d’Afectats de l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya, davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre l’avaluació del curs de formació 
bàsica per a la policia de l’Institut i sobre les presumptes ir-
regularitats denunciades en una querella admesa a tràmit en 
el Jutjat d’Instància n. 2 de Mollet del Vallès
Tram. 356-00663/10
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença del secretari de Polí-
tiques Educatives davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats perquè expliqui els resultats de l’informe PISA
Tram. 356-00674/10
Retirada de la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de Daniel Valls, pre-
sident del Consell Català de la Producció Agrària Ecolò-
gica, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la situació 
del Consell
Tram. 356-00712/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de Jesús Ramírez 
Martínez, representant sindical dels treballadors del Ser-
vei d’Acolliment Residencial Tarragona, davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les retalla-
des en els serveis d’intervenció especia litzada en violència 
masclista
Tram. 356-00717/10
Sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença d’Olga Martí Ribera, 
representant sindical de les treballadores del Servei d’In-
tervenció Especialitzada de Girona, davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les retalla-
des en els serveis d’intervenció especia litzada en violència 
masclista
Tram. 356-00718/10
Sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença de Fàtima Valencia 
Iglesias, del grup de dones usuàries dels serveis d’inter-
venció especialitzada, davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre les retallades en els serveis 
d’intervenció especialitzada en violència masclista
Tram. 356-00719/10
Sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença d’Eduardo Cano Pon-
ce, representant del Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre les retallades en els serveis 
d’intervenció especialitzada en violència masclista
Tram. 356-00720/10
Sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Teixidó, 
degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de 
Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del 
paper de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-00721/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79
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Sol·licitud de compareixença d’Albert Tort Sisó, pre-
sident del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barce-
lona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el 
seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del 
paper de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-00722/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença de Carme Puigvert Vi-
lalta, presidenta del Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres 
de Girona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del 
paper de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-00723/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença de Cristina Díez, pre-
sidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarra-
gona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el 
seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del 
paper de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-00724/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença de Josep M. Camps 
i Balagué, president del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Lleida, davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefini-
ció del paper de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-00725/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença del president del Con-
sell de la Professió Infermera de Catalunya davant la Comis-
sió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb 
relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en 
el sistema sanitari
Tram. 356-00726/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Cata-
lunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el 
seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del 
paper de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-00727/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posiciona-
ment amb relació a la revisió i redefinició del paper de la in-
fermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-00728/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Infermeria davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb rela-
ció a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el 
sistema sanitari
Tram. 356-00729/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Direccions Infermeres davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posiciona-
ment amb relació a la revisió i redefinició del paper de la in-
fermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-00730/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Directors i Directores d’Escoles d’Infer-
meria de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè in-

formi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i 
redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-00731/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de Gabriela Serra, 
membre d’Entre Pobles i de l’Assemblea Bolivariana de Ca-
talunya, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè informi sobre la situació política de Ve-
neçuela
Tram. 356-00733/10
Sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de Samuel H. Carvajal 
Ruiz, membre fundador de l’Assemblea Bolivariana de Ca-
talunya i doctor pel Departament de Pedagogia Aplicada de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi 
sobre la situació política de Veneçuela
Tram. 356-00734/10
Sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Autors i Autores en Perill d’Extinció davant la Comissió de 
Cultura i Llengua perquè exposi la seva posició amb relació 
a la socialització dels llibres
Tram. 356-00736/10
Sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença del director del Con-
sell de Diplomàcia Pública de Catalunya davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi 
sobre els contractes subscrits amb Independent Diplomat
Tram. 356-00741/10
Sol·licitud p. 82

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

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior i amb el conseller d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre la campanya de 
prevenció i d’extinció d’incendis del 2014
Tram. 355-00128/10
Substanciació p. 82

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre la desarticulació de les bandes 
Latin Kings i Bloods i sobre la implantació de bandes de di-
ferents orígens
Tram. 355-00132/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 82

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les causes de l’incendi en un habi-
tatge del Vendrell (Baix Penedès) el 26 de març de 2014
Tram. 355-00133/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 82

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

Compareixença d’una representació d’Air Europa 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfe-
ra que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidèn-
cia en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos 
i partícules a l’atmosfera
Tram. 353-00441/10
Decaïment p. 82

Compareixença d’Alfons Garcia, alcalde de Vande-
llòs i l’Hospitalet de l’Infant, amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’impost sobre les emissions contaminants 
d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació co-
mercial, de l’impost sobre la producció termonuclear d’ener-
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gia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de 
l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera
Tram. 353-00442/10
Substanciació p. 82

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Municipis amb Centrals Nuclears amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions con-
taminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix 
l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció termo-
nuclear d’energia elèctrica per la seva incidència en el medi 
ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a 
l’atmosfera
Tram. 353-00444/10
Substanciació p. 83

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Internacional del Transport Aeri amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre les emissions contami-
nants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’avia-
ció comercial, de l’impost sobre la producció termonuclear 
d’energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient 
i de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmos-
fera
Tram. 353-00447/10
Substanciació p. 83

Compareixença d’Ignasi Puig, consultor especia-
lista en fiscalitat ambiental, doctor en ciències ambientals i 
soci fundador d’ENT Medi Ambient i Gestió, amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions 
contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix 
l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció termo-
nuclear d’energia elèctrica per la seva incidència en el medi 
ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a 
l’atmosfera
Tram. 353-00457/10
Substanciació p. 83

Compareixença de Rafel Vidal i Ibars, alcalde d’As-
có, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost so-
bre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’at-
mosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre 
la producció termonuclear d’energia elèctrica per la seva in-
cidència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de 
gasos i partícules a l’atmosfera
Tram. 353-00461/10
Substanciació p. 83

Compareixença d’una representació de Ryanair 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfe-
ra que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidèn-
cia en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos 
i partícules a l’atmosfera
Tram. 353-00462/10
Decaïment p. 83

Compareixença d’una representació de la Direcció 
de l’aeroport de Barcelona - el Prat amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre les emissions contami-
nants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’avia-
ció comercial, de l’impost sobre la producció termonuclear 
d’energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient 
i de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmos-
fera
Tram. 353-00463/10
Decaïment p. 83

Compareixença d’una representació de Vueling 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfe-
ra que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidèn-

cia en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos 
i partícules a l’atmosfera
Tram. 353-00465/10
Substanciació p. 84

Compareixença de Carme Borbonès Brescó, presi-
denta de Càritas Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00468/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de Teresa Crespo Julia, presidenta 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social i del Consell Assessor de 
Polítiques Socials i Familiars, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00469/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença d’Àngels Guiteras Mestres, pre-
sidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00470/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00471/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00472/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00473/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00474/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de Josep Marquès Baró, president 
de la Creu Roja a Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00475/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de Salvador Busquets Vila, director 
de la Fundació Arrels, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00476/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença d’Enric Canet, director de Rela-
cions Ciutadanes del Casal dels Infants del Raval, amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 353-00477/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85
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Compareixença d’una representació de l’Assem-
blea de Treballadors i Treballadores en Atur de Barcelona i 
de la Coordinadora d’Aturats de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00478/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de Jordi Arcarons i Bullich, cate-
dràtic d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00479/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de Júlia López López, catedràtica 
de dret del treball de la Universitat Pompeu Fabra, amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 353-00480/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Jean-Guillaume Goethals, ju-
rista expert en protecció social i conseller del Centre Públic 
d’Acció Social de Saint-Gilles, a Brussel·les, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00481/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Núria Carrera i Comes, degana 
del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00482/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Jaume Botey Vallès, professor 
d’història de la Universitat Autònoma de Barcelona, en re-
presentació de Cristianisme i Justícia, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00483/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Antoni Barbarà, metge i mem-
bre de Dempeus per la Salut Pública, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00484/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00485/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’una representació de Justícia i 
Pau amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 353-00486/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00487/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença d’Antoni Vilà Mancebo, membre 
del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 353-00488/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00489/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença d’una representació de Pimec amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 353-00490/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença d’una representació de Fepime de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00491/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença d’Alícia Adserà, professora de la 
Woodrow Wilson School of Public and International Affairs 
i membre associada de l’Office of Population Research a la 
Universitat de Princeton (Estats Units d’Amèrica), amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00492/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Gerard Padró i Miquel, catedrà-
tic d’economia de la London School of Economics and Poli-
tical Science i codirector del Programa de recerca en gover-
nabilitat i economia política de l’International Growth Centre 
(Londres), amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00493/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença de Guillem López-Casasnovas, ca-
tedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 353-00494/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença de Josep Oliver, economista i ca-
tedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 353-00495/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença d’Oriol Amat Salas, catedràtic 
d’economia financera i comptabilitat de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00496/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença d’Esther Sánchez Torres, profes-
sora de dret privat d’ESADE, amb relació a la Proposició de 
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llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00497/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença d’Ignasi Parody i Núñez, director 
de la Fundació Privada Trinijove i president de la Xarxa Euro-
pea d’Empreses d’Inserció Social, amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00498/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença d’una representació de la Intersin-
dical Alternativa de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00499/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença de Sebastià Sarasa i Urdiola, pro-
fessor de sociologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 353-00500/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 353-00501/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 353-00502/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença de Daniel Raventós Pañella, presi-
dent de la Xarxa Renda Bàsica i professor de sociologia de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00503/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença de Maria Truñó, en representació 
de l’UNICEF Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00504/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença de Josep Maria Rañé Blasco, ex-
conseller de Treball i Indústria, amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00505/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença de Sara Berbel, doctora en psico-
logia social per la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00506/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença de Carolina Homar, consultora en 
polítiques socials públiques i tercer sector, amb relació a la 

Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00507/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença de Fernando Fantova, consultor 
social a Bilbao, amb relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00508/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença d’Eduardo Rojo Torrecilla, catedrà-
tic de dret del treball i de la seguretat social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00509/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00510/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00511/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

Compareixença d’Antoni Comín Oliveres, expresi-
dent de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima 
d’Inserció, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00512/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració d’Empreses d’Inserció de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00513/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

Compareixença de Rafael Pinilla Pallejà, membre 
fundador i vicepresident de l’Associació Xarxa Renda Bàsica 
de València, amb relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00514/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

Compareixença de José Antonio Noguera Ferrer, 
professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00515/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

Compareixença de Magda Mercader, experta en 
costos i beneficis de rendes socials, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00516/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

Compareixença de Luis Sanzo, exresponsable del 
Programa de renda bàsica del País Basc, amb relació a la 
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Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00517/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 92

Compareixença del cap de l’òrgan tècnic de la ren-
da mínima d’inserció amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00518/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 92

Compareixença de Jesús Quiroga, director de la 
Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00519/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 92

Compareixença de Josep Lechuga, coordinador 
dels Serveis Socials de Badalona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00520/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 92

Compareixença de Montse Campana, coordinado-
ra dels Serveis Socials de Sant Adrià del Besòs, amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00521/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 92

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Des-
envolupament amb relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00522/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 92

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i l’Adolescèn-
cia amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 353-00523/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença d’una representació de Save the 
Children amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00524/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Pere Tarrés amb relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00525/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença d’una representació de l’Organit-
zació de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 353-00526/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença d’una representació d’Oxfam In-
termón amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-

rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00527/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma «Pobresa Zero» amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00528/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença d’una representació del Síndic de 
Greuges amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00529/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença d’una representació del Consell 
General del Treball Social amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00530/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença d’una representació de l’Institut 
Català d’Avaluació de Polítiques Públiques amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00531/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença de Pau Marí-Klose, doctor en soci-
ologia i professor de la Universitat de Saragossa, amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00532/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença de Joan Cortinas, en representa-
ció del Centre National de Recherche Scientifique de París, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00533/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença de Josep Manel Busqueta, en re-
presentació del Seminari d’Economia Crítica Taifa, amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 353-00534/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença de José Iglesias Fernández, en re-
presentació de l’Associació Ecoconcern - Innovació Social, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00535/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença de Jordi Garcia Jané, en represen-
tació de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 353-00536/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença d’Albert Sales, professor del De-
partament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la ren-
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da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00537/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença dels representants de la Comissió 
Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció en el Co-
mitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció altres que 
el president o el secretari amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00538/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença dels representants de la Federació 
de Municipis de Catalunya en el Comitè de Seguiment de la 
Renda Mínima d’Inserció amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00539/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença dels representants de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques en el Comitè de Segui-
ment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la Propo-
sició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00540/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença dels representants dels consells 
comarcals en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima 
d’Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00541/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença dels representants de les entitats 
d’iniciativa social col·laboradores del Programa interdepar-
tamental de la renda mínima d’inserció en el Comitè de Se-
guiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00542/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença dels representants dels sindicats 
més representatius en el Comitè de Seguiment de la Renda 
Mínima d’Inserció amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00543/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença dels representants de les organit-
zacions empresarials més representatives en el Comitè de 
Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00544/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença dels representants de l’Institut Ca-
talà de les Dones en el Comitè de Seguiment de la Renda 
Mínima d’Inserció amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00545/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença dels representants del Col·legi Ofi-
cial de Treball Social de Catalunya en el Comitè de Segui-
ment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la Propo-
sició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00546/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença dels representants del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya en el Comitè 
de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00547/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença dels representants de la Confede-
ració d’Associacions Veïnals de Catalunya en el Comitè de 
Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00548/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença dels representants de la Federació 
d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya en 
el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 353-00549/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 353-00550/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi 
civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 
de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les successions
Tram. 353-00551/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença d’una representació del Deganat 
dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de 
Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de ju-
liol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
successions
Tram. 353-00552/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença de Juan Gómez Martínez, notari i 
membre de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, 
segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modi-
ficació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 353-00553/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença de Carme Trilla, en representació 
de Càritas, amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de 
Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de ju-
liol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
successions
Tram. 353-00554/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma d’Entitats pel Fons Social de l’Habitatge de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres pri-
mer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de 



16 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 337

SUMARI 14

modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 353-00555/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença d’una representació de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte 
de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 353-00556/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Co-
di civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 
10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les successions
Tram. 353-00557/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de 
la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 353-00558/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, 
del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 353-00559/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i 
cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 353-00560/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença d’una representació de la Direcció 
General de Patrimoni amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi 
civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 
de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les successions
Tram. 353-00561/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença d’una representació de la Socie-
tat Catalana d’Advocats de Família amb relació al Projecte 
de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 353-00562/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença del president del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Co-
di civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 
10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les successions
Tram. 353-00563/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença de Josep Delfí Guàrdia i Canela, 
president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació dels 
llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalu-
nya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 353-00564/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença de Joan Manel Abril i Campoy, pre-
sident de la Secció d’Harmonització de la Comissió de Codi-
ficació, amb relació al Projecte de llei de modificació dels lli-
bres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya 
i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre 
quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 353-00565/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença d’Antoni Vaquer Aloy, catedràtic 
de dret civil de la Universitat de Lleida, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 353-00566/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 100

Compareixença de Josep Maria Argimon i Pallàs, 
director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya, davant la Comissió de Salut per a informar so-
bre l’evolució de programes i indicadors de la Central de 
Resultats
Tram. 357-00080/10
Substanciació p. 100

Compareixença del president de la Societat Espa-
nyola de Nutrició Parenteral i Enteral davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre els objectius d’aquesta entitat i 
els estudis que ha desenvolupat
Tram. 357-00082/10
Substanciació p. 100

Compareixença del secretari d’Universitats i Re-
cerca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per 
a explicar les línies generals de l’activitat de la Secretaria 
d’Universitats i Recerca
Tram. 357-00332/10
Substanciació p. 100

Compareixença del secretari d’Universitats i Re-
cerca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per 
a explicar les línies d’actuació del Govern en matèria univer-
sitària
Tram. 357-00333/10
Substanciació p. 100

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals per a in-
formar sobre els expedients relatius a administracions locals 
incoats el 2012 i el 2013
Tram. 357-00503/10
Substanciació p. 100

Compareixença del director general de Pesca da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè exposi la situació del sector de 
la pesca
Tram. 357-00535/10
Substanciació p. 100

Compareixença d’una representació d’Amnistia In-
ternacional Catalunya davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans per a presentar el treball sobre l’Agenda de drets 
humans per a aquesta legislatura
Tram. 357-00579/10
Substanciació p. 100
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Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
presentar la Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya cor-
responent al 2013
Tram. 357-00613/10
Substanciació p. 101

Compareixença de la secretària general del Consell 
de Relacions Laborals davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a explicar el document «Recomanacions per a 
la negociació col·lectiva de plans d’igualtat»
Tram. 357-00658/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 101

Compareixença del subdirector general de Coo-
peració Social i Voluntariat, de la Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària, davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a informar sobre el grau de desenvolupament i 
assoliment d’objectius del Pla integral del poble gitano
Tram. 357-00659/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 101

Compareixença del portaveu de l’Observatori con-
tra l’Homofòbia davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes per a presentar l’informe corresponent al 2013
Tram. 357-00660/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 101

Compareixença d’una representació de l’Observa-
tori Dona, Empresa i Economia davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones per a informar sobre la situació de les dones 
en els consells d’administració de les empreses
Tram. 357-00661/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 101

Compareixença de Montserrat Teixidó, degana 
del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalu-
nya, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu 
posicio nament amb relació a la revisió i redefinició del paper 
de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00662/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 101

Compareixença d’Albert Tort Sisó, president del 
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posiciona-
ment amb relació a la revisió i redefinició del paper de la in-
fermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00663/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 101

Compareixença de Carme Puigvert Vilalta, presi-
denta del Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Girona, 
davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu po-
sicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de 
la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00664/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 101

Compareixença de Cristina Díez, presidenta del 
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona, davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posiciona-
ment amb relació a la revisió i redefinició del paper de la in-
fermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00665/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença de Josep M. Camps i Balagué, presi-
dent del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida, da-
vant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posicio-
nament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la 
infermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00666/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença del president del Consell de la Pro-
fessió Infermera de Catalunya davant la Comissió de Salut 
per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la 

revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema 
sanitari
Tram. 357-00667/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posiciona-
ment amb relació a la revisió i redefinició del paper de la in-
fermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00668/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana d’Infermeria Pediàtrica davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació 
a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sis-
tema sanitari
Tram. 357-00669/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana d’Infermeria davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió 
i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00670/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Direccions Infermeres davant la Comissió 
de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb re-
lació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el 
sistema sanitari
Tram. 357-00671/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Directors i Directores d’Escoles d’Infermeria de Ca-
talunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre el 
seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del 
paper de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00672/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença de Xavier Bonal i Antoni Verger, au-
tors de l’estudi «L’Agenda de la política educativa a Cata-
lunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013)», 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a pre-
sentar aquest estudi
Tram. 357-00674/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença d’una representació de la Societat 
Catalana de Medicina de Família i Comunitària per a deba-
tre entorn de la detecció precoç de les desigualtats en salut 
i malnutrició
Tram. 357-00675/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença d’una representació de Creu Roja 
davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació 
de la malnutrició infantil
Tram. 357-00676/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al febrer del 2014
Tram. 337-00032/10
Presentació p. 103
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 7208/2012, interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra els articles 16 i 41 
de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, finan-
ceres i administratives i de creació de l’impost sobre les es-
tades en establiments turístics
Tram. 381-00001/10
Sentència del Tribunal Constitucional p. 104

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació del servei de manteniment i desen-
volupament d’aplicacions corporatives de l’entorn web del 
Parlament de Catalunya
Tram. 615-00006/10
Formalització del contracte p. 124

www.parlament.cat
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 668/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el sanejament i la rehabilitació 
del Bloc dels Mestres, de Sabadell
Tram. 250-00903/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 22, 04.06.2014, DSPC-C 421

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la ses-
sió tinguda el 4 de juny de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el sanejament i l’ade-
quació del Bloc dels Mestres, de Sabadell (tram. 250-
00903/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 57460).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Resoldre els problemes d’insalubritat derivats de 
l’establiment d’un niu de coloms a l’edifici Bloc dels 
Mestres, situat al carrer Campoamor, Grup Sant Pau 
núm. 26, de Sabadell (Vallès Occidental), propietat de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

b) Reprendre les converses amb l’Ajuntament de Saba-
dell per a fer tots els tràmits necessaris perquè l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya rehabiliti el Bloc dels 
Mestres, d’acord amb les disponibilitats pressupostà-
ries, i es pugui iniciar un procediment d’adjudicació 
dels habitatges.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

El secretari El president 
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 669/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les obres de construcció del bai-
xador Roda de Berà - Creixell a la línia 2 de 
rodalia de Tarragona
Tram. 250-01010/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 22, 04.06.2014, DSPC-C 421

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 4 de juny de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre les obres de construcció 
del baixador de Roda de Berà - Creixell a la línia 2 del 
servei de rodalia de Tarragona (tram. 250-01010/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions necessàries davant el Ministeri de Foment i 
Adif perquè s’iniciïn les obres de construcció del bai-
xador Roda de Berà - Creixell a la línia 2 del servei de 
rodalia de Tarragona entre l’Arboç i Cambrils, al ter-
me municipal de Roda de Berà (Tarragonès).

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 670/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció d’un baixador a la 
zona de Bellissens, a Reus, a la línia 1 de ro-
dalia de Tarragona
Tram. 250-01016/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 22, 04.06.2014, DSPC-C 421

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la ses-
sió tinguda el 4 de juny de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
baixador al barri de Bellissens, de Reus (tram. 250-
01016/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa.
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions necessàries davant el Ministeri de Foment i 
Adif perquè s’elabori al llarg del 2014 el projecte de 
construcció d’un baixador a la zona de Bellissens, al 
terme municipal de Reus (Baix Camp), a la línia 1 del 
servei de rodalia de Tarragona entre Reus i Tarragona.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 671/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la instal·lació d’un tercer rail a la 
línia 11 de rodalia entre Figueres i Portbou i 
el millorament de la connectivitat transfron-
terera
Tram. 250-01020/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 22, 04.06.2014, DSPC-C 421

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 4 de juny de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la instal·lació d’un tercer 
rail a la línia 11 de rodalia entre Figueres i Portbou 
i el millorament de la connectivitat transfronterera 
(tram. 250-01020/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Instar el Govern de l’Estat a projectar, planificar i 
instal·lar un tercer rail entre Figueres i Portbou que do-
ni continuïtat a la utilització de l’ample europeu en tot 
el recorregut de la línia 11 de rodalia i faciliti el pas de 
trens de mercaderies per Portbou (Alt Empordà).

b) Continuar treballant per a establir acords de col-
laboració que permetin millorar la comunicació trans-
fronterera a Portbou i valorar el millorament dels ser-
veis existents en funció de la demanda existent i la 
rendibilitat econòmica i social, amb l’objectiu d’in-
crementar les freqüències de trens de passatgers fins 
a Portbou.

c) Negociar amb el Govern de l’Estat per a poder acor-
dar i presentar, en el termini de sis mesos, un estudi 
que defineixi les accions, el calendari i les inversions 
necessàries de cadascuna de les administracions per a 
potenciar la zona logística de Portbou.

d) Presentar al llarg del 2014 una proposta d’incentius 
per a fomentar el pas de mercaderies per Portbou com 
a via prioritària.

e) Requerir a Adif que mantingui l’activitat ferroviària 
a Portbou, i fer la mediació amb aquesta empresa per a 
evitar que les subcontractacions que duu a terme des-
virtuïn la gestió pública del servei ferroviari.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 672/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’assumpció de la gestió de les 
actuacions del Programa AGUA al tram final 
de l’Ebre i al delta de l’Ebre

Tram. 250-01026/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 22, 04.06.2014, DSPC-C 421

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 4 de juny de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’assumpció de la gestió 
de les actuacions del Programa AGUA al tram final de 
l’Ebre i al delta de l’Ebre (tram. 250-01026/10), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Dur a terme les negociacions pertinents per a poder 
assumir, en funció de les seves competències, la ges-
tió de totes les actuacions executades en el context del 
Programa AGUA al tram final del riu Ebre i al delta de 
l’Ebre, i establir un calendari d’accions per a evitar-ne 
qualsevol procés d’abandonament o deteriorament.

b) Convocar de manera immediata la Comissió per a  
la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per a infor-
mar-la de la situació actual de totes les obres executades 
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del Programa AGUA al tram final del riu Ebre i al del-
ta de l’Ebre i explicar com es farà la gestió d’aquestes 
infraestructures.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 673/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les obres d’estabilització dels ta-
lussos de la carretera C-13 entre Rialp i Lla-
vorsí
Tram. 250-01028/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 22, 04.06.2014, DSPC-C 421

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la ses-
sió tinguda el 4 de juny de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre els esllavissaments 
a la carretera C-13 entre Llavorsí i Rialp (tram. 250-
01028/10), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
les obres d’emergència d’estabilització dels talussos de 
la carretera C-13 entre Rialp i Llavorsí, de manera que 
les reparacions siguin adequades i definitives per a la 
funció normal dels talussos.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 674/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre el desenvolupament de la in-
tegració tarifària del títol de transport T-10 
entre Lleida i les comarques del Pirineu i 
Solsona
Tram. 250-01029/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 22, 04.06.2014, DSPC-C 421

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 4 de juny de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la implantació del títol de 
transport T-10 entre Lleida i Vielha, la Seu d’Urgell, 
Sort, el Pont de Suert, Tremp i Solsona (tram. 250-
01029/10), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu-
ar desenvolupant la millora tarifària en els serveis de 
transport que comuniquen Lleida amb les comarques 
del Pirineu i Solsona amb títols de transport T-10 que 
introdueixin bonificacions en favor dels usuaris que 
facin un ús recurrent dels serveis.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 675/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les obres de construcció de la lí-
nia 9 del metro
Tram. 250-01048/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 22, 04.06.2014, DSPC-C 421

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 4 de juny de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre les obres de construcció 
de la línia 9 del metro (tram. 250-01048/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

a) Continuar les obres de construcció de la línia 9 del 
metro per a permetre’n l’arribada a l’aeroport de Bar-
celona - el Prat el 2016, tenint en compte les disponibi-
litats econòmiques.

b) Informar en seu parlamentària del procés en què es 
trobin les obres de construcció de la línia 9 del metro 
fins a l’aeroport de Barcelona - el Prat un cop se n’ha-
gin finalitzat els trams I i II.

c) Elaborar i presentar en seu parlamentària una audi-
toria sobre les obres de la línia 9 del metro.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 676/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la implantació d’un model coedu-
catiu per a l’aprenentatge de valors i de rols 
de gènere basats en la igualtat i el respecte
Tram. 250-01070/10

Adopció
Comissió d’Igualtat de les Persones

Sessió núm. 15, 04.06.2014, DSPC-C 423

Comissió d’Igualtat de les Persones

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
tinguda el 4 de juny de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la implantació d’un model 
coeducatiu per a l’aprenentatge de valors i de rols de 
gènere basats en la igualtat i el respecte (tram. 250-
01070/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Revisar i analitzar la implantació d’un model d’en-
senyament coeducatiu als centres escolars perquè es-
devinguin espais de millora de l’aprenentatge de va-
lors i rols basats en la igualtat i el respecte.

b) Dur a terme, en tots els centres educatius, una anàli-
si del programa d’educació afectiva i sexual amb l’ob-
jectiu de: 

1r. Millorar la formació dels docents, perquè puguin 
treballar als centres escolars els valors d’igualtat i 
els nous rols socials de gènere i d’orientació sexual, 
i garanteixin llur actuació en casos d’assetjament per 
orien tació sexual o d’identitat de gènere.

2n. Renovar el material didàctic per a evitar que es re-
produeixin rols entre dones i homes que discriminin 
per raó de sexe.

3r. Millorar el protocol de prevenció i detecció de ca-
sos de violència masclista entre els alumnes dels cen-
tres escolars.

c) Promoure models igualitaris per mitjà de tots els 
mitjans de comunicació, i garantir que en el contingut 
de la programació es faci ús del llenguatge no sexista i 
es fomentin nous rols de gènere igualitaris.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

La secretària La presidenta  
de la Comissió  de la Comissió
Gemma Calvet i Barot Marta Ribas Frías

Resolució 677/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el garantiment de les polítiques 
d’igualtat en l’Administració local i la preser-
vació de l’autonomia local
Tram. 250-00880/10

Adopció

Comissió d’Igualtat de les Persones

Sessió núm. 15, 04.06.2014, DSPC-C 423

Comissió d’Igualtat de les Persones

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
tinguda el 4 de juny de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la preservació de les po-
lítiques d’igualtat en la legislació de governs locals 
(tram. 250-00880/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 57472).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya expressa la voluntat de 
garantir, en la tramitació de la Llei de governs locals 
de Catalunya, la preservació de les polítiques d’igual-
tat i de totes les competències municipals directes que 
afecten la conciliació personal, familiar i laboral de 
les dones.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reite-
rar la demanda feta al Govern de l’Estat perquè retiri 
la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració local, que suposa un 
retrocés en els avenços en matèria d’igualtat entre do-
nes i homes, i a emprendre totes les accions necessàries 
per a mantenir les polítiques d’igualtat com a compe-
tència municipal directa.
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3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar 
el Govern de l’Estat a no restringir els drets de les do-
nes i a presentar un model d’Administració local que 
compleixi i desenvolupi els mandats constitucionals 
de l’autonomia local i la suficiència dels ajuntaments.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

La secretària La presidenta  
de la Comissió  de la Comissió
Gemma Calvet i Barot Marta Ribas Frías

Resolució 678/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la prevenció de l’ús d’expressions 
i conductes sexistes en l’àmbit parlamentari i 
institucional
Tram. 250-00881/10

Adopció
Comissió d’Igualtat de les Persones

Sessió núm. 15, 04.06.2014, DSPC-C 423

Comissió d’Igualtat de les Persones

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
tinguda el 4 de juny de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la prevenció de l’ús d’ex-
pressions i conductes sexistes en l’àmbit parlamen-
tari i institucional (tram. 250-00881/10), presentada 
per Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, Montserrat 
Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, i Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
de vetllar per la cura en el llenguatge utilitzat en la tas-
ca parlamentària, i també en les formes, amb l’objectiu 
de no incórrer en conductes i expressions que puguin 
ésser considerades sexistes.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a uti-
litzar un llenguatge no sexista en la seva tasca insti-
tucional, i també en les formes, per a no incórrer en 
conductes i expressions que puguin ésser considerades 
sexistes.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

La secretària La presidenta  
de la Comissió  de la Comissió
Gemma Calvet i Barot Marta Ribas Frías

Resolució 679/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la retirada de l’Avantprojecte de 
llei orgànica de reforma de la Llei orgànica 
2/2010, del 3 de març, de salut sexual i re-
productiva i de la interrupció voluntària de 
l’embaràs
Tram. 250-00887/10

Adopció

Comissió d’Igualtat de les Persones

Sessió núm. 15, 04.06.2014, DSPC-C 423

Comissió d’Igualtat de les Persones

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
tinguda el 4 de juny de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la retirada de l’Avantpro-
jecte de llei orgànica de reforma de la Llei orgànica 
2/2010, del 3 de març, de salut sexual i reproductiva i 
de la interrupció voluntària de l’embaràs (tram. 250-
00887/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar 
al Govern de l’Estat que retiri immediatament l’Avant-
projecte de llei orgànica de reforma de la Llei orgànica 
2/2010, del 3 de març, de salut sexual i reproductiva i 
de la interrupció voluntària de l’embaràs, i no en con-
tinuï la tramitació.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

La secretària La presidenta  
de la Comissió  de la Comissió
Gemma Calvet i Barot Marta Ribas Frías

Resolució 680/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la taula de treball contra la vio-
lència masclista i la dotació de personal dels 
jutjats de violència de gènere
Tram. 250-01046/10

Adopció

Comissió d’Igualtat de les Persones

Sessió núm. 15, 04.06.2014, DSPC-C 423

Comissió d’Igualtat de les Persones

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
tinguda el 4 de juny de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la creació d’una tau-
la de treball contra la violència masclista (tram. 250-
01046/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialista.
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar treballant en el marc de la taula de tre-
ball contra la violència masclista, conjuntament amb 
els departaments de Benestar Social i Família, Salut, 
Ensenyament, Interior i Justícia, els grups parlamenta-
ris, els ajuntaments, els professionals i les associacions 
especialitzats en l’anàlisi de la situació, i revisar els 
protocols existents, prendre mesures efectives i acce-
lerar el programa d’intervenció integral contra la vio-
lència masclista.

b) Mantenir el personal destinat als jutjats de violèn-
cia de gènere, dotar aquests jutjats amb més personal 
quan sigui necessari i reforçar els equips d’assessora-
ment tècnic per tot el territori.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

La secretària La presidenta  
de la Comissió  de la Comissió
Gemma Calvet i Barot Marta Ribas Frías

Resolució 681/X del Parlament de Cata-
lunya, de reprovació de la senadora Alícia 
Sánchez-Camacho
Tram. 250-00913/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 35, 04.06.2014, DSPC-C 419

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 4 de juny de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució de reprovació de la senadora Alícia 
Sánchez-Camacho (tram. 250-00913/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya reprova l’actuació de 
la senyora Alícia Sánchez-Camacho d’haver-se ne-
gat a comparèixer davant una comissió del Parlament 
que l’havia citada, ja que incompleix l’article 59.5 de 
l’Estatut d’autonomia, pel qual hi està obligada com a 
diputada i senadora.

2. El Parlament de Catalunya demana a la senyora 
Sánchez-Camacho que presenti la dimissió com a se-
nadora designada pel Parlament, perquè entén que no 

pot representar el Parlament qui no atén els seus re-
queriments i no compleix les obligacions que l’article 
59.5 de l’Estatut d’autonomia estableix per als càrrecs 
públics.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves Sergi Sabrià i Benito

Resolució 682/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la delegació de vot dels càrrecs 
electes
Tram. 250-00921/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 35, 04.06.2014, DSPC-C 419

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 4 de juny de 2014, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la delegació de vot dels càrrecs 
electes (tram. 250-00921/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
59459).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya es compromet a: 

a) Modificar l’article 84.1 del Reglament del Parla-
ment per tal d’incloure com a subjectes del dret de de-
legació del vot els diputats que causin baixa per pater-
nitat i els diputats i diputades que causin baixa per una 
malaltia greu.

b) Estudiar la possibilitat del vot telemàtic com una via 
més per a fer compatible la baixa d’un diputat o dipu-
tada i l’exercici del seu dret de vot quan causi baixa 
per algun dels supòsits establerts.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions pertinents davant el Govern de l’Estat per tal 
que promogui els canvis legislatius necessaris per a: 

a) Incloure la possibilitat de delegació de vot en els 
casos de baixa per maternitat, per paternitat o per ma-
laltia greu dels electes en les administracions locals, o 
la possibilitat de vot telemàtic, i posar els mecanismes 
per a fer-ho efectiu.

b) Estudiar tècnicament i jurídicament la possibilitat 
de substitució del càrrec electe que causa baixa pel se-
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güent en la llista, amb caràcter temporal, quan les bai-
xes hagin d’ésser superiors a un mes.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves Sergi Sabrià i Benito

Resolució 683/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la publicació de les balances fiscals
Tram. 250-00924/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 35, 04.06.2014, DSPC-C 419

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 4 de juny de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la publicació de les balances 
fiscals (tram. 250-00924/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
59440).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya expressa la seva indig-
nació i el seu malestar pels canvis de posicionament 
del Govern de l’Estat amb relació a la publicació de 
les balances fiscals, per la seva decisió d’invalidar la 
metodologia aprovada per un grup de dinou experts de 
l’Institut d’Estudis Fiscals i per l’incompliment de la 
moció aprovada pel Congrés dels Diputats el 6 d’abril 
de 2011 sobre la publicació de les balances fiscals de 
les comunitats autònomes seguint la metodologia de 
càrrega-benefici i de flux monetari.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer to-
tes les gestions necessàries per a aconseguir que el 
Govern de l’Estat continuï publicant les balances fis-
cals i fent públiques les dades de base que permetin el 
càlcul de les balances fiscals de les comunitats autòno-
mes amb l’Administració central.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves Sergi Sabrià i Benito

Resolució 684/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la col·laboració en els actes com-
memoratius del cinquantè aniversari del lli-
bre Els altres catalans, de Paco Candel
Tram. 250-00941/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 35, 04.06.2014, DSPC-C 419

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 4 de juny de 2014, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la col·laboració en els actes com-
memoratius del cinquantè aniversari del llibre «Els 
altres catalans» de Paco Candel (tram. 250-00941/10), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 56304) i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 57204).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya se suma al cinquantè 
aniversari de la publicació del llibre «Els altres cata-
lans», de Paco Candel, i manifesta la voluntat de col-
laborar en els actes commemoratius que la Fundació 
Paco Candel organitzi en ocasió d’aquest aniversari.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a col-
laborar en els actes que s’organitzin amb motiu d’a-
quest cinquantè aniversari, ja sigui des de la Funda-
ció Paco Candel o des d’altres entitats o institucions, 
i a promoure actes que transmetin a la societat els va-
lors presents en l’obra de Paco Candel d’integració i 
respecte a totes les persones, independentment de llur 
origen, tenint present les diverses dimensions de la 
personalitat i la projecció social de Paco Candel.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves Sergi Sabrià i Benito
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1.15. MOCIONS

Moció 117/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les llars d’infants
Tram. 302-00168/10

Aprovació

Ple del Parlament

Sessió núm. 34, 12.06.2014, DSPC-P 65

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de juny 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les escoles bressol (tram. 302-00168/10), 
presentada per la diputada Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 69873), pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 69904), pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 69907) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
69908).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Avaluar l’assoliment dels objectius del mapa vigent 
de llars d’infants de Catalunya. Així mateix, l’insta a 
dissenyar una planificació de centres d’educació infan-
til per al període 2015-2020 que garanteixi un servei 
educatiu de l’etapa de zero a tres anys, de qualitat i per 
a tota la població, en condicions d’igualtat social i ter-
ritorial, i que atengui el principi de coresponsabilitat 
amb els ajuntaments i la comunitat educativa i respecti 
els projectes educatius consolidats, tot desenvolupant 
la xarxa de llars d’infants de titularitat pública creada 
per la Llei 5/2004, del 9 de Juliol, de creació de llars 
d’infants de qualitat.

b) Informar-lo, durant el curs 2014-2015, de les actu-
acions que faci en matèria de primer cicle d’educació 
infantil, incloent-hi, si escau, la configuració d’un nou 
mapa de planificació de llars d’infants, un cop hagi es-
tat exposat i acordat en la Comissió Mixta d’Educació 
(Departament d’Ensenyament, Federació de Munici-
pis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis).

c) Garantir a les administracions locals el pagament 
dels deutes pendents derivats de les despeses efectua-
des en concepte de funcionament i places de llars d’in-
fants que correspon a la Generalitat. En aquest sentit, 
pot promoure acords financers entre administracions 

per a contribuir al funcionament i la sostenibilitat i 
agilitar els pagaments pendents.

d) Establir un conveni marc amb el món local per al 
finançament estable d’aquest servei, sota els criteris de 
coresponsabilitat, qualitat i equitat.

e) Incloure una clàusula de garantia de compliment 
dels compromisos de pagament a càrrec seu en els 
acords de delegació de competències i convenis de col-
laboració, tant en els que ja hagi signat com en els de 
nova creació.

f) Continuar el procés iniciat el 2012 d’homogeneïtza-
ció de les llars d’infants de titularitat municipal i de les 
de la Generalitat.

g) Estudiar, i acordar, si escau, la proposta d’establir 
els preus de les llars d’infants en funció de la renda 
de les famílies i la tarifació social a les llars d’infants, 
amb respecte, en qualsevol cas, al principi d’autono-
mia local.

h) Continuar les activitats de formació dels professio-
nals que es dediquen a la formació en l’etapa de zero a 
tres anys i presentar una relació de les diverses activi-
tats que es duen a terme amb relació a aquesta matèria.

i) Demanar al Govern de l’Estat que restableixi els 
imports pressupostats del Plan Educa3 als nivells del 
2011, com a mínim.

j) Acordar, amb els representants dels ens locals, me-
sures jurídiques i financeres per a garantir la viabilitat 
de la xarxa pública de llars d’infants, atesa la modifi-
cació de la Llei de bases del règim local feta per la Llei 
de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalit-
zació i sostenibilitat de l’Administració local.

k) Presentar a la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats un informe de l’impacte de la Llei de l’Estat 
27/2013 en les corporacions locals, amb relació a les 
llars d’infants, i de les possibilitats jurídiques i políti-
ques per a donar continuïtat a les previsions de l’Esta-
tut d’autonomia i de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació.

l) Promoure, en el termini d’un mes, la convocatòria 
de subvencions per a l’escolarització d’infants en llars 
d’infants de titularitat privada que desenvolupen l’ac-
tivitat amb finalitat essencial de servei, que han de re-
presentar per a les famílies una disminució del cost de 
l’escolarització, tal com estableix l’article 198.3 de la 
Llei 12/2009, i satisfer-ne el pagament.

m) Remarcar el caràcter d’etapa educativa de les llars 
d’infants d’atenció a la primera infància, en un marc 
global de polítiques públiques d’infància i família ple-
nament integrades.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2014

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català
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Moció 118/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la renda mínima d’inserció i les famí-
lies sense ingressos
Tram. 302-00167/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 34, 12.06.2014, DSPC-P 65

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de juny 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la renda mínima d’inserció i les famílies 
sense ingressos (tram. 302-00167/10), presentada per 
la diputada Eva Granados Galiano, del Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 69912) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 69915).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya, amb relació a la gestió 
del programa de la renda mínima d’inserció, insta el 
Govern a: 

a) Gestionar els pagaments endarrerits, per a redu-
ir-los i eliminar-los d’una manera progressiva.

b) Reincorporar-hi els beneficiaris que n’hagin quedat 
exclosos en els casos en què s’hagi suspès la inserció 
laboral o en què els programes de formació i treball no 
hagin aconseguit la inserció laboral.

c) Posar en coneixement dels equips dels serveis so-
cials bàsics dels ajuntaments, en el termini d’un mes, 
els expedients de renda mínima d’inserció amb més de 
cinquanta mesos de permanència, mitjançant els me-
canismes de coordinació existents, amb la finalitat de 
millorar la tramitació de cada expedient i poder fer-ne 
un seguiment més acurat.

d) Posar en marxa abans del novembre de 2014 un sis-
tema d’informació únic que garanteixi un seguiment 
personalitzat dels beneficiaris del programa i una ac-
tuació coordinada dels agents que intervenen en els 
plans individualitzats d’inserció.

e) Presentar al Parlament una valoració dels progra-
mes de treball i formació per a perceptors de la renda 
mínima d’inserció durant el segon semestre del 2014.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a les famíli-
es sense ingressos que estan excloses del programa de 
la renda mínima d’inserció, insta el Govern a: 

a) Prendre mesures, en el camp de l’activació laboral, 
que permetin detectar, tant en les entrevistes inicials 

dels serveis d’orientació del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya com en els serveis socials bàsics a persones 
demandants d’ocupació i en les accions d’orientació de 
nivell bàsic, les persones en situació o en risc d’exclu-
sió social, per tal de situar-les com a col·lectius prio-
ritaris en les convocatòries dels diferents programes 
ocupacionals.

b) Incrementar el suport als ens locals per a ajuts d’ur-
gència social en funció de l’evolució de les necessitats 
reals.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2014

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

Moció 119/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el sistema de pensions i la futura se-
guretat social catalana
Tram. 302-00171/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 34, 12.06.2014, DSPC-P 65

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de juny 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la futura seguretat social catalana (tram. 
302-00171/10), presentada pel diputat Oriol Amorós i 
March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 69863), pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 69868) i pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 69909).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig 
a la reforma del sistema de pensions empresa pel Go-
vern de l’Estat al desembre del 2013 i alerta que els 
factors de càlcul que aquesta reforma ha introduït dei-
xa la ciutadania desinformada respecte a la seva futura 
pensió, i introdueix elements de reducció i pèrdua de 
poder adquisitiu a curt, mitjà i llarg termini.

2. El Parlament de Catalunya constata amb preocupa-
ció que les disposicions a càrrec del Fons de Reserva 
de la Seguretat Social foren de 7.003 milions d’euros 
el 2012, d’11.648 milions d’euros el 2013 i preveuen 
que siguin d’11.029 milions d’euros el 2014, la qual co-
sa ha provocat, a la fi de l’exercici 2014, la reducció 
del saldo del Fons fins a uns 42.000 milions d’euros i 
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la concentració dels actius financers del Fons en deu-
te públic espanyol. Per aquest motiu, s’han de prendre 
totes les mesures de creixement econòmic necessàri-
es per a permetre d’incrementar el nivell d’ocupació i 
la recuperació salarial com a elements de recuperació 
dels recursos de la Seguretat Social.

3. El Parlament de Catalunya considera que hi ha ele-
ments que permeten de millorar la suficiència del sis-
tema de pensions i mantenir els Fons de Reserva de la 
Seguretat Social i, per tant, insta el Govern a negoci-
ar amb el Govern de l’Estat l’aplicació de les següents 
mesures i modificacions: 

a) Cobrir amb més ingressos fiscals de l’Estat les des-
peses de gestió de la Seguretat Social que avui es pa-
guen íntegrament amb cotitzacions socials.

b) Fer un sistema de redistribució més just i revisar les 
bases màximes i mínimes de cotització.

c) Assegurar la separació de les fonts de finançament i 
situar, per tant, les prestacions de viduïtat i orfandat en 
el concepte de prestacions no contributives, finançades 
a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat.

4. El Parlament de Catalunya constata que el mante-
niment del sistema de pensions té una relació directa 
amb la qualitat i la solidesa de l’ocupació i, per aques-
ta raó, insta el Govern a reclamar al Govern de l’Estat 
l’estudi i l’aplicació de les mesures següents: 

a) Elaborar un pla per a reduir la precarietat i el frau 
en el mercat laboral.

b) Elaborar un pla per a lluitar contra l’economia sub-
mergida i poder fer aflorar el 19% del PIB en salaris i 
ocupació no declarats.

c) Elaborar un pla de xoc per a l’ocupació juvenil que 
inclogui els contractes duals d’ocupació i qualificació 
professional i la garantia que cap jove no passarà més 
de sis mesos a l’atur sense una oferta de feina o de for-
mació remunerada.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elabo-
rar un pla i dissenyar l’Administració i la Tresoreria de 
la Seguretat Social catalanes per a garantir la percep-
ció futura de les pensions i les prestacions d’atur als 
catalans, si el sentit del vot dels ciutadans en la consul-
ta del 9 de novembre de 2014 és favorable a la consti-
tució d’un estat independent.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear 
un òrgan únic gestor del conjunt de prestacions orien-
tades a la integració social i laboral dependents de la 
Generalitat, i també d’altres rendes socials, amb capa-
citat per a gestionar les prestacions d’altres adminis-
tracions. Aquest organisme ha de servir, també, per a 
posar les bases organitzatives de la futura Tresoreria 
General de la Seguretat Social de Catalunya.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer que, 
en el marc de la Llei 10/2012, del 25 de juliol, de pu-

blicació de les balances fiscals, que estableix la publi-
cació anual de la balança fiscal de Catalunya amb el 
sector públic central, s’inclogui el càlcul de la balança 
fiscal corresponent als fluxos d’ingressos i despeses de 
Catalunya amb la Seguretat Social.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2014

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

Moció 120/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la política industrial
Tram. 302-00173/10

Aprovació

Ple del Parlament

Sessió núm. 34, 12.06.2014, DSPC-P 65

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de juny 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política industrial (tram. 302-00173/10), 
presentada pel diputat Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 69870), pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 69903) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 69911).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a inten-
sificar les polítiques de suport i d’acompanyament del 
sector industrial, en el marc de l’estratègia industri-
al, per tal de fer possible la recuperació de l’activitat 
industrial perduda en la darrera dècada, apostant per 
una indústria moderna, sostenible i renovada, orien-
tada cap a la producció de béns amb més valor afegit.

2. El Parlament de Catalunya considera el pacte «Més 
indústria» i les 138 pro-postes que s’hi fan com una 
valuosíssima aportació per a accentuar el valor de la 
indústria, per a assenyalar un camí per a l’enfortiment 
i el creixement del sector industrial, per a afavorir la 
transformació del nostre teixit industrial i per a gua-
nyar en productivitat per mitjà de la qualitat, la inno-
vació i la sostenibilitat.

3. El Parlament de Catalunya valora l’estratègia indus-
trial com a full de ruta, alhora que considera necessari 
reforçar i complementar alguns aspectes per tal d’in-
tensificar l’impuls del sector industrial.
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4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Impulsar una ordenació dels polígons industrials de 
Catalunya, en coresponsabilitat amb el món local, que 
tingui en compte les infraestructures de què disposen, 
les infraestructures a les quals tenen accés i els ser-
veis disponibles. En aquest sentit, s’haurà de comple-
mentar el Sistema d’Informació de Polígons d’Activi-
tat Econòmica de Catalunya amb informació referent 
als serveis disponibles, com ara les infraestructures de 
telecomunicacions; les infraestructures i els serveis 
de mobilitat, tant de persones com de mercaderies, i 
les infraestructures i els serveis logístics, i també amb 
qualsevol altra informació que pugui ésser útil de ca-
ra a facilitar la localització de noves activitats indus-
trials.

b) Elaborar un informe anual sobre l’evolució de les 
diverses fonts de finançament de les empreses, que 
haurà de servir d’orientació al Govern per a cercar els 
mecanismes que permetin cobrir les necessitats que es 
detectin.

c) Incrementar els recursos invertits en finançament 
d’activitat industrial, sigui per mitjà de mecanismes 
propis o de convenis de col·laboració amb altres agents 
públics o privats.

d) Impulsar línies de finançament per a activitats in-
dustrials per a la innovació tant de processos com de 
productes, aprofitant al màxim la capacitat financera 
de què disposa l’Institut Català de Finances.

e) Intensificar les polítiques que permetin eixamplar el 
nombre d’empreses que exporten i també les que per-
metin consolidar nous mercats per a les empreses que 
han iniciat recentment llur internacionalització.

f) Promoure una adequació més gran dels currículums 
de les diverses ofertes formatives a les necessitats con-
cretes del sectors industrials amb més implantació a 
Catalunya, representats pels diversos clústers, mante-
nint o millorant la qualitat formativa actual.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2014

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

Moció 121/X del Parlament de Catalunya, 
sobre mesures en matèria de polítiques de 
seguretat pública
Tram. 302-00170/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 34, 12.06.2014, DSPC-P 65

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de juny 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’actuació i el cessament del director gene-
ral de la Policia (tram. 302-00170/10), presentada pel 
diputat Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans (reg. 69867), pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 69910) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 69913).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar el Consell de Seguretat de Catalunya com a eina de 
coordinació amb la societat civil en les polítiques de 
seguretat pública de Catalunya i a convocar una reu-
nió urgent d’aquest organisme, tal com han reclamat el 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, CCOO, 
UGT, CONFAVC i Consell LGTB de Catalunya, per 
tal que el Departament d’Interior informi els represen-
tants de la societat civil sobre les darreres actuacions 
del Cos de Mossos d’Esquadra.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a la mort 
del senyor Alfonso Bayard a Barcelona el dia 2 d’abril 
de 2014, insta el Govern, per mitjà del Departament 
d’Interior, a: 

a) Presentar al Parlament les conclusions de la inves-
tigació oberta sobre les circumstàncies de la mort del 
senyor Alfonso Bayard i informar-ne la seva família al 
més aviat possible.

b) Analitzar en quin grau s’apliquen els protocols d’ac-
tuació policial pel que fa a les persones amb proble-
mes de salut mental i la possibilitat de reformar-los 
en cas que calgui, i reforçar la formació que reben els 
mossos d’esquadra amb relació a aquests protocols, 
per tal de garantir els drets a la salut i a la vida de les 
persones afectades.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2014

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català
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1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la reconfigura-
ció del mapa comunicatiu
Tram. 300-00180/10

Substanciació

Sessió núm. 34, tinguda l’11.06.2014, DSPC-P 64.

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a garantir la viabilitat i l’estabilitat de les 
entitats socials
Tram. 300-00181/10

Substanciació

Sessió núm. 34, tinguda l’11.06.2014, DSPC-P 64.

Interpel·lació al Govern sobre el Projecte de 
llei orgànica per la qual es fa efectiva l’ab-
dicació de Sa Majestat el Rei Joan Carles I 
de Borbó
Tram. 300-00182/10

Substanciació

Sessió núm. 34, tinguda l’11.06.2014, DSPC-P 64.

Interpel·lació al Govern sobre l’economia del 
tercer sector
Tram. 300-00183/10

Substanciació

Sessió núm. 34, tinguda l’11.06.2014, DSPC-P 64.

Interpel·lació al Govern sobre la situació ac-
tual del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 300-00184/10

Substanciació

Sessió núm. 34, tinguda l’11.06.2014, DSPC-P 64.

Interpel·lació al Govern sobre la violència 
que generen els grups radicals i els organit-
zats
Tram. 300-00185/10

Substanciació

Sessió núm. 34, tinguda l’11.06.2014, DSPC-P 64.

Interpel·lació al Govern sobre l’Agència Cata-
lana del Patrimoni Cultural
Tram. 300-00186/10

Substanciació

Sessió núm. 34, tinguda l’11.06.2014, DSPC-P 64.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’import destinat als ajuts per naixement, 
adopció tutela o acolliment d’infants
Tram. 250-00576/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de la In-
fància, tinguda el 10.06.2014, DSPC-C 431.

Proposta de resolució sobre les prestacions 
i les pensions de la seguretat social dels in-
fants i adolescents tutelats per la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescèn-
cia
Tram. 250-00591/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de la Infància en la sessió 
núm. 15, tinguda el 10.06.2014, DSPC-C 431.

Proposta de resolució sobre la derogació 
de la disposició addicional setena de la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la in-
fància i l’adolescència
Tram. 250-00630/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de la Infància en la sessió 
núm. 15, tinguda el 10.06.2014, DSPC-C 431.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un pla director del Parc Natural dels Ai-
guamolls de l’Empordà per al període 2014-
2020
Tram. 250-00849/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
12, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 422.

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 22 de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats, tinguda el 05.06.2014, DSPC-
C 426.

Proposta de resolució sobre la compatibilit-
zació de les tasques ramaderes i les activi-
tats turístiques a les instal·lacions ramade-
res
Tram. 250-01050/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
12, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 422.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació d’inestabilitat i paràlisi 
política
Tram. 302-00172/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 34, 
tinguda el 12.06.2014, DSPC-P 65.
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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 modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalu-
nya, per a la millora de la protecció de les per-
sones consumidores en les relacions de con-
sum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris 
i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de 
consum
Tram. 200-00003/10

Nomenament d’un relator

Nomenament del relator d’una ponència

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 
de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum (tram. 200-00003/10) s’ha reunit el dia 11 de 
juny de 2014 i, d’acord amb el que disposa l’article 
109.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat relator 
el diputat Xavier Dilmé i Vert.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2014

Xavier Dilmé i Vert, GP de CiU; Roger Torrent i Ra-
mió, GP d’ERC; Juli Fernández Iruela, GP SOC; Pere 
Calbó i Roca, GP del PPC; Salvador Milà i Solsona, 
GP d’ICV-EUiA; Inés Arrimadas García, GP de C’s; 
Isabel Vallet Sànchez, Grup Mixt

Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta-
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 200-00006/10

Nomenament d’una relatora

Nomenament de la relatora d’una ponència

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Pro-
jecte que regula el règim jurídic aplicable a la segure-
tat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes (tram. 200-00006/10) s’ha reunit el dia 4 
de juny de 2014 i, d’acord amb el que disposa l’article 

109.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat relato-
ra la diputada Montserrat Ribera i Puig.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

Montserrat Ribera i Puig, diputada del GP de CiU; 
Oriol Amorós i Marc, GP d’ERC; Montserrat Capde-
vila i Tatché, diputada del GP SOC; Santi Rodríguez i 
Serra, diputat del GP del PPC; Joan Mena Arca, dipu-
tat del GP d’ICV-EUiA; Carlos Carrizosa Torres, di-
putat del GP de C’s; Isabel Vallet Sànchez, diputada 
del Grup Mixt

Projecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi ci-
vil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 200-00012/10

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris

Admissió a tràmit: Mesa de la CJDH, 26.03.2014

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya (tram. 
352-00895/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Notaris (tram. 352-00896/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya (tram. 352-00897/10)

Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - 
Esquerra Unida i alternativa

Proposta de compareixença de Juan Gómez Martínez, 
notari i membre de l’Observatori de Dret Privat de Ca-
talunya (tram. 352-00898/10)

Proposta de compareixença de Carme Trilla, repre-
sentant de Càritas (tram. 352-00899/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma d’Entitats pel Fons Social de l’Habitatge 
de Catalunya (tram. 352-00900/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social (tram. 352-
00901/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona (tram. 352-00902/10)
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Proposta de compareixença d’una representació del Con-
sell de l’Advocacia de Catalunya (tram. 352-00903/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Notaris de Catalunya (tram. 352-00904/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya (tram. 352-00905/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
(tram. 352-00906/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació de Municipis de Catalunya (tram. 352-
00907/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(tram. 352-00908/10)

Grup Parlamentari de Ciutadans

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona (tram. 352-00909/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Notaris de Catalunya (tram. 352-00910/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya (tram. 352-00911/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Direcció General de Patrimoni (tram. 352-00912/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Societat Catalana d’Advocats de Família (tram. 352-
00913/10)

Proposta de compareixença del president del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (tram. 352-00914/10)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença d’Oriol Rusca i Nadal, 
degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona (tram. 352-
00915/10)

Proposta de compareixença de Luis Suárez Arias, de-
gà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercan-
tils i Béns Mobles de Catalunya (tram. 352-00916/10)

Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé i Fa-
varó, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya i direc-
tor de la Comissió de Codificació (tram. 352-00917/10)

Proposta de compareixença de Josep Delfí Guàrdia i 
Canela, president de l’Acadèmia de Jurisprudència i 
Legislació de Catalunya (tram. 352-00918/10)

Proposta de compareixença de Mercè Mira i Cortade-
lla, presidenta de la Societat Catalana d’Advocats de 
Família (tram. 352-00919/10)

Proposta de compareixença de Joan Manel Abril i 
Campoy, president de la Secció d’Harmonització de la 
Comissió de Codificació (tram. 352-00920/10)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana  
de Catalunya

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya (tram. 
352-00921/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Notaris de Catalunya (tram. 352-00922/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya (tram. 352-00923/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Societat Catalana d’Advocats de Família (tram. 352-
00924/10)

Proposta de compareixença d’Antoni Vaquer Aloy, ca-
tedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida (tram. 
352-00925/10)

Grup Parlamentari del Partit Popular  
de Catalunya

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Professional de la Magistratura (tram. 
352-00926/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Jutges per a la Democràcia (tram. 352-00927/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Jutges i Magistrats «Francisco de Vito-
ria» (tram. 352-00928/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya (tram. 
352-00929/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona (tram. 352-00930/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Notaris de Catalunya (tram. 352-00931/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Deganat del Col·legi de Registradors de la Propietat i 
Mercantils (tram. 352-932/10)
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Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades

Comissió de Justícia i Drets Humans, 

05.06.2014, DSPC-C 427

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença d’una representació del Consell de Col-
legis d’Advocats de Catalunya (tram. 353-00550/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya (tram. 353-00551/10)

Compareixença d’una representació del Deganat dels 
Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles 
de Catalunya (tram. 353-00552/10)

Compareixença de Juan Gómez Martínez, notari i 
membre de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya 
(tram. 353-00553/10)

Compareixença de Carme Trilla, en representació de 
Càritas (tram. 353-00554/10)

Compareixença d’una representació de la Plataforma 
d’Entitats pel Fons Social de l’Habitatge de Catalunya 
(tram. 353-00555/10)

Compareixença d’una representació de la Taula d’En-
titats del Tercer Sector Social (tram. 353-00556/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona (tram. 353-00557/10)

Compareixença d’una representació de la Confedera-
ció d’Associacions Veïnals de Catalunya (tram. 353-
00558/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya (tram. 353-00559/10)

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques (tram. 353-
00560/10)

Compareixença d’una representació de la Direcció 
General de Patrimoni (tram. 353-00561/10)

Compareixença d’una representació de la Societat Ca-
talana d’Advocats de Família (tram. 353-00562/10)

Compareixença del president del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (tram. 353-00563/10)

Compareixença de Josep Delfí Guàrdia i Canela, pre-
sident de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de 
Catalunya (tram. 353-00564/10)

Compareixença de Joan Manel Abril i Campoy, presi-
dent de la Secció d’Harmonització de la Comissió de 
Codificació (tram. 353-00565/10)

Compareixença d’Antoni Vaquer Aloy, catedràtic de dret 
civil de la Universitat de Lleida (tram. 353-00566/10)

Propostes de compareixença d’organitzacions i 
grups socials rebutjades

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Professional de la Magistratura (tram. 
352-00926/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Jutges per a la Democràcia (tram. 352-00927/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Jutges i Magistrats «Francisco de Vito-
ria» (tram. 352-00928/10)

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

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en sessió tin-
guda el 5 de juny de 2014 ha nomenat la ponència que 
ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei del 
protectorat de les fundacions i de verificació de l’ac-
tivitat de les associacions declarades d’utilitat públi-
ca (tram. 200-00014/10), i les proposicions de llei del 
protectorat de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública (tram. 202-00033/10 i 202-00041/10), i les es-
menes presentades, d’acord amb l’article 109.1 i els 
concordants del Reglament del Parlament. La Ponèn-
cia és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Elena Ribera i Garijo

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Gemma Calvet i Barot

Grup Parlamentari Socialista
Ferran Pedret i Santos

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Sergio Santamaría Santigosa

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carmen de Rivera i Pla

Grup Mixt
Isabel Vallet i Sànchez

Palau del Parlament, 5 de juny de 2014

La secretària La presidenta  
de la Comissió  de la Comissió 
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya

Tram. 202-00009/10

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris

Admissió a tràmit: Mesa de la CBFI, 14.04.2014

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

Proposta de compareixença de Jordi Arcarons Bu-
llich, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 
352-00933/10)

Proposta de compareixença de Julia López López, ca-
tedràtica de dret del treball de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
00934/10)

Proposta de compareixença de Jean-Guillaume Goet-
hals, jurista expert en protecció social i conseller del 
Centre Públic d’Acció Social de Saint-Gilles, amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 352-00935/10)

Proposta de compareixença de Núria Carrera i Co-
mes, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
00936/10)

Proposta de compareixença de Jaume Botey Vallès, 
professor d’història de la Universitat Autònoma de Bar-
celona i membre de Cristianisme i Justícia, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya (tram. 352-00937/10)

Proposta de compareixença d’Antoni Barbarà, metge i 
membre de Dempeus per la Salut Pública, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya (tram. 352-00938/10)

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida 

de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 352-00939/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Càritas amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
00940/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 
352-00941/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-00942/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur 
de Barcelona - Coordinadora d’Aturats de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-00943/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-00944/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-00945/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania es-
tablerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-00946/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Bar-
celona amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
00947/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-00948/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Municipis amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania es-
tablerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-00949/10)
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Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 352-00950/10)

Proposta de compareixença de Daniel Raventós, pre-
sident de la Xarxa Renda Bàsica i professor de socio-
logia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-00951/10)

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença de Josep Maria Rañé 
Blasco, exconseller de Treball i Indústria, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya (tram. 352-00952/10)

Proposta de compareixença de Sara Berbel, doctora 
en psicologia social per la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-00953/10)

Proposta de compareixença de Carolina Homar, con-
sultora en polítiques socials públiques i tercer sector, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-00954/10)

Proposta de compareixença de Fernando Fantova, 
consultor social, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
00955/10)

Proposta de compareixença de Sebastià Sarasa i Ur-
diola, professor de sociologia de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
00956/10)

Proposta de compareixença d’Antoni Barbarà, metge i 
impulsor de Dempeus per la Salut Pública, amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya (tram. 352-00957/10)

Proposta de compareixença de Jean-Guillaume Goet-
hals, jurista expert en protecció social i conseller del 
Centre Públic d’Acció Social de Saint-Gilles, amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 352-00958/10)

Proposta de compareixença d’Eduardo Rojo Torreci-
lla, catedràtic de dret del treball i de la seguretat social 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 

a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya (tram. 352-00959/10)

Proposta de compareixença de Teresa Crespo Julia, 
presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials 
i Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
00960/10)

Proposta de compareixença de Jordi Arcarons Bu-
llich, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 
352-00961/10)

Proposta de compareixença de Jaume Botey Vallès, 
professor d’història de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, en representació de Cristianisme i Justícia, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-00962/10)

Proposta de compareixença de Julia López López, ca-
tedràtica de dret del treball de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
00963/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 352-00964/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Creu Roja amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
00965/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Càritas Diocesana de Barcelona amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania es-
tablerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-00966/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula del Tercer Sector Social amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania es-
tablerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-00967/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
00968/10)
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Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Arrels amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
00969/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 352-00970/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-00971/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-00972/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Bar-
celona amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
00973/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-00974/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya (tram. 352-00975/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 
352-00976/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-00977/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur 
de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
00978/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Cata-

lunya amb relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
00979/10)

Proposta de compareixença d’una representació d’En-
titats Catalanes d’Acció Social amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania es-
tablerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-00980/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-00981/10)

Grup Parlamentari de Ciutadans

Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras, presi-
denta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 
352-00982/10)

Proposta de compareixença de Teresa Crespo Julia, 
presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials 
i Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
00983/10)

Proposta de compareixença de Maria Truñó, repre-
sentant de l’UNICEF Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania es-
tablerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-00984/10)

Proposta de compareixença de Núria Carrera i Co-
mes, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
00985/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell General del Treball Social amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-00986/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-00987/10)

Proposta de compareixença de Jordi Arcarons Bu-
llich, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
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cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 
352-00988/10)

Proposta de compareixença de Julia López López, ca-
tedràtica de dret del treball de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
00989/10)

Proposta de compareixença de Jean-Guillaume Goet-
hals, jurista expert en protecció social i conseller del 
Centre Públic d’Acció Social de Saint-Gilles, amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 352-00990/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Càritas amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
00991/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur 
de Barcelona - Coordinadora d’Aturats de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-00992/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-00993/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania es-
tablerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-00994/10)

Proposta de compareixença de Pau Marí-Klose, doc-
tor en sociologia i professor de la Universitat de Sa-
ragossa, amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
00995/10)

Grup Parlamentari Mixt

Proposta de compareixença de Joan Cortinas, repre-
sentant del Centre National de Recherche Scientifique, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-00996/10)

Proposta de compareixença de Josep Manel Busqueta, 
representant del Seminari d’Economia Crítica Taifa, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-00997/10)

Proposta de compareixença de José Iglesias Fernán-
dez, representant de l’Associació Ecoconcern - Inno-
vació Social, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
00998/10)

Proposta de compareixença de Jordi Garcia Jané, re-
presentant de la Xarxa d’Economia Solidària de Ca-
talunya, amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
00999/10)

Proposta de compareixença d’Albert Sales, professor 
del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya (tram. 352-01000/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur 
de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
01001/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Coordinadora d’Aturats de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-01002/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-01003/10)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença de Carme Borbonès Bres-
có, presidenta de Càritas, amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya (tram. 352-01004/10)

Proposta de compareixença de Josep Marquès Baró, 
president de la Creu Roja de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya (tram. 352-01005/10)

Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras Mes-
tres, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 
352-01006/10)
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Proposta de compareixença de Teresa Crespo Julia, 
presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials 
i Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
01007/10)

Proposta de compareixença d’Antoni Vilà Mancebo, 
membre del Consell Assessor de Polítiques Socials 
i Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
01008/10)

Proposta de compareixença de Salvador Busquets Vi-
la, director de la Fundació Arrels, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-01009/10)

Proposta de compareixença d’Enric Canet, director de 
Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants del Raval, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-01010/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-01011/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 352-01012/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya (tram. 352-01013/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Pimec amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
01014/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fepime de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(tram. 352-01015/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-01016/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació a la Pro-

posició de llei de la renda garantida de ciutadania es-
tablerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-01017/10)

Proposta de compareixença d’Alícia Adserà, professo-
ra de la Woodrow Wilson School of Public and Inter-
national Affairs i membre associada de l’Office of Po-
pulation Research a la Universitat de Princeton, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 352-01018/10)

Proposta de compareixença de Gerard Padró i Miquel, 
catedràtic d’economia de la London School of Eco-
nomics and Political Science i codirector del Progra-
ma de recerca en governabilitat i economia política de 
l’International Growth Centre, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania es-
tablerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-01019/10)

Proposta de compareixença de Guillem López-Casas-
novas, catedràtic d’economia de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
01020/10)

Proposta de compareixença de Josep Oliver, economis-
ta i catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garanti-
da de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 352-01021/10)

Proposta de compareixença d’Oriol Amat Salas, cate-
dràtic d’economia financera i comptabilitat de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(tram. 352-01022/10)

Proposta de compareixença d’Esther Sánchez Torres, 
professora de dret privat d’ESADE, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-01023/10)

Proposta de compareixença d’Ignasi Parody i Núñez, 
director de la Fundació Privada Trinijove i president 
de la Xarxa Europea d’Empreses d’Inserció Soci-
al (ENSIE), amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
01024/10)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Comissió Interdepartamental de la Renda Míni-
ma d’Inserció amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
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24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
01025/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-01026/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 352-01027/10)

Proposta de compareixença d’una representació dels 
consells comarcals amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 
352-01028/10)

Proposta de compareixença d’una representació de les 
entitats d’iniciativa social col·laboradores del Progra-
ma interdepartamental de la renda mínima d’inserció 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-01029/10)

Proposta de compareixença d’una representació dels 
sindicats més representatius amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establer-
ta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya (tram. 352-01030/10)

Proposta de compareixença d’una representació de les 
organitzacions empresarials més representatives amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 352-01031/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Institut Català de les Dones amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establer-
ta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya (tram. 352-01032/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 352-01033/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
01034/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-01035/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Soci-
al de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
01036/10)

Proposta de compareixença de Teresa Crespo Julia, 
presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social i del 
Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-01037/10)

Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras Mes-
tres, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 
352-01038/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 352-01039/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Càritas amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
01040/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 
352-01041/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-01042/10)

Proposta de compareixença d’una presentació de la 
Coordinadora d’Aturats de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-01043/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-01044/10)

Proposta de compareixença de Rafael Pinilla Pallejà, 
membre fundador i vicepresident de l’associació Red 
Renta Básica, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 
352-01045/10)
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Proposta de compareixença de José Antonio Noguera 
Ferrer, professor de sociologia de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 
352-01046/10)

Proposta de compareixença de Daniel Raventós Pañe-
lla, professor de sociologia de la Universitat de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
01047/10)

Proposta de compareixença de Jordi Arcarons Bu-
llich, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 
352-01048/10)

Proposta de compareixença de Sebastià Sarasa i Ur-
diola, professor de sociologia de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
01049/10)

Proposta de compareixença de Julia López López, ca-
tedràtica de dret del treball de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
01050/10)

Proposta de compareixença de Jean-Guillaume Goet-
hals, jurista expert en protecció social i conseller del 
Centre Públic d’Acció Social de Saint-Gilles, amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 352-01051/10)

Proposta de compareixença de Jaume Botey Vallès, 
professor d’història de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
01052/10)

Proposta de compareixença d’Antoni Barbarà, mem-
bre de Dempeus per la Salut Pública, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-01053/10)

Proposta de compareixença de Magda Mercader, ex-
perta en costos i beneficis de rendes socials, amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 352-01054/10)

Proposta de compareixença d’Antoni Comín Oliveres, 
expresident de la Comissió Interdepartamental de la 

Renda Mínima d’Inserció, amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya (tram. 352-01055/10)

Proposta de compareixença de Luis Sanzo, exrespon-
sable del Programa de renda bàsica del País Basc, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 352-01056/10)

Proposta de compareixença del cap de l’òrgan tècnic 
de la renda mínima d’inserció amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania es-
tablerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-01057/10)

Proposta de compareixença de Jesús Quiroga, direc-
tor de la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 
352-01058/10)

Proposta de compareixença de Josep Lechuga, coordi-
nador dels serveis socials de Badalona, amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya (tram. 352-01059/10)

Proposta de compareixença de Montse Campama, co-
ordinadora dels serveis socials de Sant Adrià de Besòs, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-01060/10)

Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Hu-
mans i el Desenvolupament amb relació a la Propo-
sició de llei de la renda garantida de ciutadania es-
tablerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-01061/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Arrels amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
01062/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-01063/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
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tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya (tram. 352-01064/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 352-01065/10)

Proposta de compareixença d’una representació d’En-
titats Catalanes d’Acció Social amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania es-
tablerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-01066/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Càritas amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
01067/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infàn-
cia i l’Adolescència amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 
352-01068/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Casal dels Infants amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 
352-01069/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Sa-
ve the Children amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
01070/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Pere Tarrés amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(tram. 352-01071/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’UNICEF Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(tram. 352-01072/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-01073/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 352-01074/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 352-
01075/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Creu Roja de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(tram. 352-01076/10)

Proposta de compareixença d’una representació 
d’OXFAM Intermón amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(tram. 352-01077/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
plataforma «Pobresa Zero» amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establer-
ta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya (tram. 352-01078/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Síndic de Greuges amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 
352-01079/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 352-01080/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 352-01081/10)

Acord de la Comissió sobre les compareixences 
proposades
Comissió de Benestar, Família i Immigració, 

03.06.2014, DSPC-C 417

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença de Carme Borbonès Brescó, presiden-
ta de Càritas Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(tram. 353-00468/10)

Compareixença de Teresa Crespo Julia, presidenta 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social i del Consell As-
sessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
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nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya (tram. 353-00469/10)

Compareixença d’Àngels Guiteras Mestres, presiden-
ta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-
00470/10)

Compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(tram. 353-00471/10)

Compareixença d’una representació de la Unió Gene-
ral de Treballadors de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania es-
tablerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 353-00472/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(tram. 353-00473/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 353-00474/10)

Compareixença de Josep Marquès Baró, president de 
la Creu Roja a Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya (tram. 353-00475/10)

Compareixença de Salvador Busquets Vila, director 
de la Fundació Arrels, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(tram. 353-00476/10)

Compareixença d’Enric Canet, director de Relacions 
Ciutadanes del Casal dels Infants del Raval, amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya (tram. 353-00477/10)

Compareixença d’una representació de l’Assemblea de 
Treballadors i Treballadores en Atur de Barcelona i de 
la Coordinadora d’Aturats de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya (tram. 353-00478/10)

Compareixença de Jordi Arcarons i Bullich, catedràtic 
d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00479/10)

Compareixença de Júlia López López, catedràtica de 
dret del treball de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00480/10)

Compareixença de Jean-Guillaume Goethals, jurista 
expert en protecció social i conseller del Centre Públic 
d’Acció Social de Saint-Gilles, a Brussel·les, amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya (tram. 353-00481/10)

Compareixença de Núria Carrera i Comes, degana del 
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00482/10)

Compareixença de Jaume Botey Vallès, professor 
d’història de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
en representació de Cristianisme i Justícia, amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya (tram. 353-00483/10)

Compareixença de Antoni Barbarà, metge i membre 
de Dempeus per la Salut Pública, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania es-
tablerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 353-00484/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Edu-
cadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya (tram. 353-00485/10)

Compareixença d’una representació de Justícia i Pau 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00486/10)

Compareixença d’una representació de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya (tram. 353-00487/10)

Compareixença d’Antoni Vilà Mancebo, membre del 
Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00488/10)

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-
00489/10)

Compareixença d’una representació de Pimec amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
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ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya (tram. 353-00490/10)

Compareixença d’una representació de Fepime de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00491/10)

Compareixença d’Alícia Adserà, professora de la 
Woodrow Wilson School of Public and International 
Affairs i membre associada de l’Office of Population 
Research a la Universitat de Princeton (Estats Units 
d’Amèrica), amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-
00492/10)

Compareixença de Gerard Padró i Miquel, catedràtic 
d’economia de la London School of Economics and 
Political Science i codirector del Programa de recerca 
en governabilitat i economia política de l’International 
Growth Centre (Londres), amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya (tram. 353-00493/10)

Compareixença de Guillem López-Casasnovas, ca-
tedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00494/10)

Compareixença de Josep Oliver, economista i cate-
dràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00495/10)

Compareixença d’Oriol Amat Salas, catedràtic d’eco-
nomia financera i comptabilitat de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-
00496/10)

Compareixença d’Esther Sánchez Torres, professora 
de dret privat d’ESADE, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(tram. 353-00497/10)

Compareixença d’Ignasi Parody i Núñez, director de 
la Fundació Privada Trinijove i president de la Xarxa 
Europea d’Empreses d’Inserció Social, amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya (tram. 353-00498/10)

Compareixença d’una representació de la Intersindical 
Alternativa de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya (tram. 353-00499/10)

Compareixença de Sebastià Sarasa i Urdiola, profes-
sor de sociologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00500/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00501/10)

Compareixença d’una representació de la Confedera-
ció d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya (tram. 353-00502/10)

Compareixença de Daniel Raventós Pañella, president 
de la Xarxa Renda Bàsica i professor de sociologia de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establer-
ta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya (tram. 353-00503/10)

Compareixença de Maria Truñó, en representació de 
l’UNICEF Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(tram. 353-00504/10)

Compareixença de Josep Maria Rañé Blasco, exconse-
ller de Treball i Indústria, amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya (tram. 353-00505/10)

Compareixença de Sara Berbel, doctora en psicologia 
social per la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 353-00506/10)

Compareixença de Carolina Homar, consultora en po-
lítiques socials públiques i tercer sector, amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya (tram. 353-00507/10)

Compareixença de Fernando Fantova, consultor soci-
al a Bilbao, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-
00508/10)

Compareixença d’Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic 
de dret del treball i de la seguretat social de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania es-
tablerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 353-00509/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalu-
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nya amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00510/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(tram. 353-00511/10)

Compareixença d’Antoni Comín Oliveres, expresident 
de la Comissió Interdepartamental de la Renda Míni-
ma d’Inserció, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-
00512/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Empreses d’Inserció de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 353-00513/10)

Compareixença de Rafael Pinilla Pallejà, membre 
fundador i vicepresident de l’Associació Xarxa Renda 
Bàsica de València, amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 
353-00514/10)

Compareixença de José Antonio Noguera Ferrer, pro-
fessor de sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-
00515/10)

Compareixença de Magda Mercader, experta en cos-
tos i beneficis de rendes socials, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciutadania es-
tablerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 353-00516/10)

Compareixença de Luis Sanzo, exresponsable del Pro-
grama de renda bàsica del País Basc, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 353-00517/10)

Compareixença del cap de l’òrgan tècnic de la renda 
mínima d’inserció amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 
353-00518/10)

Compareixença de Jesús Quiroga, director de la Xar-
xa Ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00519/10)

Compareixença de Josep Lechuga, coordinador dels 
Serveis Socials de Badalona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establer-

ta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya (tram. 353-00520/10)

Compareixença de Montse Campana, coordinadora 
dels Serveis Socials de Sant Adrià del Besòs, amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya (tram. 353-00521/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el 
Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 
353-00522/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i l’Ado-
lescència amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-
00523/10)

Compareixença d’una representació de Save the Chil-
dren amb relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-
00524/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Pere Tarrés amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-
00525/10)

Compareixença d’una representació de l’Organització 
de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya (tram. 353-00526/10)

Compareixença d’una representació d’Oxfam In-
termón amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-
00527/10)

Compareixença d’una representació de la Plataforma 
«Pobresa Zero» amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-
00528/10)

Compareixença d’una representació del Síndic de 
Greuges amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-
00529/10)

Compareixença d’una representació del Consell Gene-
ral del Treball Social amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(tram. 353-00530/10)
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Compareixença d’una representació de l’Institut Cata-
là d’Avaluació de Polítiques Públiques amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 353-00531/10)

Compareixença de Pau Marí-Klose, doctor en socio-
logia i professor de la Universitat de Saragossa, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00532/10)

Compareixença de Joan Cortinas, en representació del 
Centre National de Recherche Scientifique de París, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00533/10)

Compareixença de Josep Manel Busqueta, en repre-
sentació del Seminari d’Economia Crítica Taifa, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00534/10)

Compareixença de José Iglesias Fernández, en re-
presentació de l’Associació Ecoconcern - Innovació 
Social, amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-
00535/10)

Compareixença de Jordi Garcia Jané, en representa-
ció de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garan-
tida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00536/10)

Compareixença d’Albert Sales, professor del Departa-
ment de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-
00537/10)

Compareixença dels representants de la Comissió In-
terdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció en el 
Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció 
altres que el president o el secretari amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 353-00538/10)

Compareixença dels representants de la Federació de 
Municipis de Catalunya en el Comitè de Seguiment de 
la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establer-
ta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya (tram. 353-00539/10)

Compareixença dels representants de l’Associació Ca-
talana de Municipis i Comarques en el Comitè de Se-
guiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-

nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya (tram. 353-00540/10)

Compareixença dels representants dels consells co-
marcals en el Comitè de Seguiment de la Renda Mí-
nima d’Inserció amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-
00541/10)

Compareixença dels representants de les entitats d’ini-
ciativa social col·laboradores del Programa interdepar-
tamental de la renda mínima d’inserció en el Comi-
tè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00542/10)

Compareixença dels representants dels sindicats més 
representatius en el Comitè de Seguiment de la Renda 
Mínima d’Inserció amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 
353-00543/10)

Compareixença dels representants de les organitzaci-
ons empresarials més representatives en el Comitè de 
Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya (tram. 353-00544/10)

Compareixença dels representants de l’Institut Català 
de les Dones en el Comitè de Seguiment de la Renda 
Mínima d’Inserció amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 
353-00545/10)

Compareixença dels representants del Col·legi Oficial 
de Treball Social de Catalunya en el Comitè de Segui-
ment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 353-00546/10)

Compareixença dels representants del Col·legi d’Edu-
cadores i Educadors Socials de Catalunya en el Comi-
tè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00547/10)

Compareixença dels representants de la Confederació 
d’Associacions Veïnals de Catalunya en el Comitè de 
Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya (tram. 353-00548/10)

Compareixença dels representants de la Federació 
d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Cata-
lunya en el Comitè de Seguiment de la Renda Míni-
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ma d’Inserció amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-
00549/10)

Proposició de llei electoral de Catalunya
Tram. 202-00015/10

Substitució de ponents

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tin-
guda el dia 4 de juny de 2014, ha acordat de substi-
tuir tres membres de la Ponència que ha d’elaborar la 
Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 202-
00015/10).

Grup Parlamentari de Ciutadans
Jose María Espejo-Saavedra Conesa substitueix Jordi 
Cañas Pérez
José Manuel Villegas Pérez substitueix Albert Rivera 
Díaz

Grup Parlamentari Socialista
Celestino Corbacho Chaves substitueix Jaume Collbo-
ni Cuadrado

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Celestino Corbacho Chaves Sergi Sabrià i Benito

Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i les associacions d’utili-
tat pública
Tram. 202-00033/10 i 202-00041/10

Ponència per a elaborar l’Informe

N. de la R.: Aquest acord es reprodueix en l’expedient 
200-00014/10, en la secció 3.01.01.

Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural 

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 4 de 
juny de 2014, ha nomenat la ponència que ha d’elabo-
rar l’Informe sobre la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 
202-00050/10) i les esmenes presentades, d’acord amb 
l’article 109.1 i concordants del Reglament del Parla-
ment. La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Josep Rull i Andreu

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Oriol Amorós i March

Grup Parlamentari Socialista
Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Rafael Luna i Vivas

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
Matías Alonso Ruiz

Grup Mixt
Quim Arrufat i Ibáñez

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

La secretària El president  
de la Comissió  de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Pere Regull i Riba

Fascicle segon
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Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 202-00052/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 69639 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.06.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la 
totalitat a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes (tram. 202-00052/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 202-00055/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 34, tinguda l’11.06.2014, DSPC-P 64.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 17.06.2014 al 23.06.2014).
Finiment del termini: 25.06.2014; 09:30 h.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la neutralitat 
política en l’entorn escolar
Tram. 250-01141/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 69538 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.06.2014

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que es-
tablecen los artículos 145 i 146 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la siguiente propuesta de re-
solución para que sea sustanciada en la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats.

Exposición de motivos

La educación pública es un servicio público y cumple 
una función social de especial relevancia.

Es un deber constitucional (art.103 CE) para los res-
ponsables y empleados públicos garantizar la neutra-
lidad política de las instituciones y los servicios públi-
cos, que pagamos entre todos, y que deben responder 
a los valores democráticos y de convivencia comparti-
dos por los ciudadanos, muy especialmente en el ám-
bito de la Educación pública.

Sin embargo, en determinados colegios públicos cata-
lanes los docentes están repartiendo propaganda polí-
tica a los niños a su cargo, animándolos a acudir con 
sus familias a una manifestación política y antisiste-
ma, convocada en contra de la aplicación del orden 
constitucional en Cataluña, y en rechazo de la acción 
judicial de los tribunales competentes. Una convocato-
ria basada en información falsa y tergiversada en rela-
ción a los derechos constitucionales y estatutarios de 
los ciudadanos, al reparto competencial vigente en el 
ámbito de la Educación, a la legitimidad de la acción 
de los tribunales, e incluso al contenido de la propia 
legislación catalana en materia lingüística y educativa.

Si bien cualquier reivindicación política democrática 
es legítima, y es respetable el derecho de manifesta-
ción, la utilización de menores de edad para promover, 
apoyar o reforzar actuaciones políticas es rechazable, 
lamentable y un escándalo para cualquier sociedad de-
mocrática.

El uso partidista de los niños en los colegios, aprove-
chando que están obligados a asistir y a respetar las 
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iniciativas de sus profesores, sin conocimiento ni auto-
rización de sus padres, es un fraude y una deslealtad a 
la confianza que la sociedad deposita en estos respon-
sables públicos, es una falta de respeto a la pluralidad 
política, al derecho a pensar diferente.

El adoctrinamiento de menores de edad por sus maes-
tros es un hecho lamentable que nos hace retroceder en 
calidad democrática, es un comportamiento propio de 
regímenes totalitarios, que debemos rechazar y evitar.

Es urgente garantizar a los ciudadanos que pueden en-
viar a sus hijos al colegio público tranquilos de que na-
die los va a utilizar para aspiraciones políticas persona-
les, ni los va a engañar generándoles una sensación de 
agravio y confrontación en relación a las instituciones 
y reglas de nuestro Estado de Derecho. Instituciones y 
reglas que, además, compartimos con las sociedades 
avanzadas de nuestro entorno, y que se basan en la pri-
macía de la legalidad y de los derechos individuales, 
y en el respeto por los tribunales y las decisiones judi-
ciales.

Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña condena el adoctrina-
miento y el reparto de propaganda política a menores 
de edad en el entorno escolar.

2. El Parlamento de Cataluña insta el Gobierno de la 
Generalitat a: 

a) Adoptar urgentemente las medidas necesarias para 
garantizar la neutralidad e imparcialidad políticas en 
el entorno escolar.

b) Aplicar urgentemente las medidas correctoras y 
disciplinarias oportunas en los colegios que hayan re-
partido propaganda política a los alumnos.

c) Tomar urgentemente las medidas necesarias, dis-
ciplinarias si fuera preciso, para evitar el reparto de 
propaganda política a menores de edad en los centros 
educativos.

Palacio del Parlamento, 3 de junio de 2014

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la disposició 
d’un tècnic d’educació infantil a les escoles 
públiques
Tram. 250-01142/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 69636 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.06.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

La figura del Tècnic d’Educació Infantil (TEI) és fo-
namental per entendre l’òptim funcionament del ser-
vei públic educatiu amb garanties de qualitat. Aques-
tes figures de suport educatius recolzen l’alumnat amb 
necessitats educatives especials que, durant l’etapa in-
fantil, han de facilitar i accelerar la integració de tot 
l’alumnat en el procés educatiu. Les principals funci-
ons dels TEI són: 

– Participar en la preparació i desenvolupament d’ac-
tivitats d’ensenyament i aprenentatge: organització de 
l’aula, elaboració de materials didàctics, suport al des-
envolupament de la sessió.

– Col·laborar en la planificació i el desenvolupament 
d’activitats d’ensenyament i aprenentatge d’hàbits 
d’autonomia de l’alumnat.

– Dur a terme activitats específiques amb alumnes 
pautades pel mestre/a tutor.

– Col·laborar en les activitats específiques d’atenció a 
les necessitats bàsiques dels infants.

– Participar en processos d’observació dels infants.

Tal i com estableix la Llei d’Educació de Catalunya 
(LEC) en el seu article 86.3, [...] són funcions dels ser-
veis educatius, d’acord amb el que en cada cas es de-
termini per norma reglamentària: 

c) atendre especialment les situacions en què l’escola-
rització dels alumnes nouvinguts o amb risc d’exclu-
sió social té implicacions en l’àmbit de la integració 
lingüística.

d) Facilitar l’accés dels centres i del professorat als re-
cursos educatius i facilitar-los serveis didàctics de su-
port a la docència.
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Durant els últims cursos escolars, la gestió i ator-
gament per part del Departament d’Ensenyament 
d’aquests suports (TEI) no ha sigut tot el transparent i 
argumentada que les famílies requereixen.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Establir una norma reglamentària, tal i com preveu 
la Llei d’Educació de Catalunya, sobre les condicions 
objectives i objectivables que han de complir les esco-
les públiques per poder disposar d’un Tècnic d’Educa-
ció Infantil.

2) Garantir, per al curs 2014-2015, la dotació econòmi-
ca necessari per cobrir l’assignació de Tècnics d’Edu-
cació Infantil en funció de les necessitats reals de les 
escoles públiques.

3) Fer públiques aquestes condicions objectives i ob-
jectivables a tota la comunitat educativa

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu, i Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució de condemna del re-
buig del Tribunal Suprem i de la prohibició 
de la Junta Electoral Central de la iniciativa 
Multireferèndum 2014 del dia 25 de maig de 
2014
Tram. 250-01143/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 69638 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.06.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

En coincidència amb les eleccions europees del pas-
sat 25 de maig, diversos col·lectius i moviments socials 
van convocar un Multireferèndum amb l’objectiu de 
preguntar sobre «qüestions bloquejades» a les institu-

cions públiques i reivindicar pràctiques de democràcia 
creixent i directa. Destacar com a antecedent a aquesta 
consulta la Xarxa Ciutadana per a l’Abolició del Deute 
Extern que aconseguí el suport de més d’un milió de 
persones en tot l’Estat, en un gran exercici de demo-
cràcia participativa.

L’actual convocatòria constava de quatre preguntes 
d’àmbit general (agricultura transgènics, deute públic, 
sector energètic i Iniciatives Legislatives Populars), 
més una cinquena de caràcter local que es votava a de-
terminats territoris.

És una experiència innovadora que combina el vot 
electrònic i el presencial en una convocatòria multi-
temàtica. En ella es facilita als participants informa-
ció contrastada i formes de debat i deliberació pública. 
Poden participar en la votació les persones majors de 
16 anys i residents a la comunitat autònoma de Cata-
lunya.

PP, PSOE, UPyD, Vox i Cilus es van manifestar en 
contra d’aquest tipus d’acte. En aquest sentit, i malgrat 
la prohibició de la Junta Electoral Central i del Tribu-
nal Suprem, els convocants van seguir endavant amb 
la convocatòria; els mossos d’esquadra van identificar 
a 500 persones i van aixecar un total de 146 actes en 
la taules del Multireferèndum d’un total de 300 arreu 
de Catalunya, que la Junta Electora Central va ordenar 
desmuntar.

Fins al moment es comptabilitzen 29.453 vots arreu 
del Principat i s’ha ampliat la convocatòria per vot te-
lemàtic, per a les persones que no van poder partici-
par, fins al 4 de juny.

Tal i com posen de manifest els propis organitzadors 
en cap cas el Multireferèndum pretenia obstaculitzar 
el transcurs de la jornada electoral de les eleccions eu-
ropees.

En un moment on la societat civil catalana està recla-
mant, de forma sostinguda, un augment de l’exercici 
democràtic, el Multireferèndum significa un avenç cap 
un sistema més participatiu i directe, que ens acosta 
se’ns dubte, cap una societat més responsable i consci-
ent dels temes que l’envolten.

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

Proposta de resolució

1) El Parlament de Catalunya lamenta la decisió del 
Tribunal Suprem de rebuig al Multireferèndum, ai-
xí com la prohibició imposada per la Junta Electoral 
Central.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Condemnar l’actitud negativa davant aquesta inicia-
tiva que suposa un atac als drets fonamentals i de par-
ticipació ciutadana.
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b) Reconèixer la iniciativa ciutadana de Multireferèn-
dum i garantir el suport de les institucions catalanes 
a qualsevol manifestació dels drets polítics de reunió, 
manifestació o participació política directa

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 5/2014, sobre l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, corresponent al 2010
Tram. 256-00031/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 69772 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 10.06.2014

A la presidenta del Parlament 

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 
de juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau 
trametre-us, adjunts, tres exemplars en format paper i 
un exemplar en suport informàtic de l’Informe de fis-
calització núm. 5/2014, aprovat pel Ple de la Sindica-
tura, relatiu a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), 
exercici 2010.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 6 de juny de 2014

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen-
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla-
ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 17.06.2014 a 
l’1.07.2014).
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2014.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 7/2014, sobre les subvencions nomi-
natives previstes en els articles 48 i 78 del 
pressupost de despeses de la Generalitat de 
Catalunya, corresponents al 2010 i al 2011
Tram. 256-00032/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 69774 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 10.06.2014

A la presidenta del Parlament 

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de 
juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau tra-
metre-us, adjunts, tres exemplars en format paper i un 
exemplar en suport informàtic de l’Informe de fiscalit-
zació núm. 7/2014, aprovat pel Ple de la Sindicatura, 
relatiu a les subvencions nominatives previstes en els 
articles 48 i 78 del pressupost de despeses de la Gene-
ralitat de Catalunya, exercicis 2010 i 2011.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 6 de juny de 2014

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen-
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla-
ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 17.06.2014 a 
l’1.07.2014).
Finiment del termini: 02.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2014.
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la renda mínima d’inserció i les 
famílies sense ingressos
Tram. 302-00167/10

Esmenes presentades
Reg. 69912; 69915 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 11.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69912)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la renda mínima d’inserció i les 
famílies sense ingressos (tram. 302-00167/10).

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

Del punt 1

«1. Presentar durant el 2014 una nova llei de reforma 
de la renda mínima d’inserció (RMI) que: 

a. Estableixi el dret a la inserció social i laboral i a dis-
posar d’uns ingressos mínims imprescindibles per a la 
subsistència bàsica.

b. Inclogui el manteniment en el programa de la renda 
mínima d’inserció a les persones que, tot exhaurir els 
60 mesos de permanència, tinguin 60 anys o més o que 
pertanyin a famílies en pobresa severa.

c. Tingui en compte les famílies amb infants i sense in-
gressos en la determinació dels requisits per a ésser 
titular del dret i beneficiari en els nous perfils d’exclu-
sió.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.a

«2.a) Garantir el cobrament de la prestació a totes les 
persones en el moment que tenen la resolució aprova-
da, segons les disponibilitats pressupostàries.»

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

Del punt 2.b

«2.b) Prioritzar la percepció de la prestació totes les 
persones que l’han sol·licitada i compleixen els requi-
sits i gestionar els pagaments endarrerits per a redu-
ir-los i eliminar-los de manera progressiva.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.c

«2.c) La reincorporació dels beneficiaris al programa 
de la renda mínima d’inserció en els casos que s’hagi 
suspès la inserció laboral o en els casos en què els pro-
grames de formació i treball no hagin aconseguit la 
inserció laboral.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.d

«2.d) En el termini màxim d’un mes, posar en conei-
xement dels equips dels Serveis Socials Bàsics dels 
Ajuntaments els expedients d’RMI amb més de 50 
mesos de permanència, mitjançant els mecanismes de 
coordinació existents, amb la finalitat de millorar la 
seva tramitació i fer un seguiment més acurat del ca-
dascun dels expedients.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.e

«2.e) Posar en marxa, abans de novembre de 2014, un 
sistema d’informació únic que garanteixi un segui-
ment personalitzat i la coordinació de les actuacions 
dels agents que intervenen en els plans individualitzats 
d’inserció.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.g

«2.g) Presentar al Parlament una valoració del progra-
ma de treball i formació a persones perceptores de la 
renda mínima d’inserció durant el segon semestre de 
2014.» 
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8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.b

«3.b) Detectar, en les entrevistes inicials dels serveis 
d’orientació del Servei d’Ocupació de Catalunya a les 
persones demandants d’ocupació i/o en les accions 
d’orientació de nivell basic, les persones que estiguin 
en situació o en risc d’exclusió social i situar-les com 
a col·lectius prioritaris en les convocatòries dels dife-
rents programes ocupacionals.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.d

«3.d) Incrementar el suport als ens locals per a ajuts 
d’urgència social en funció de l’evolució de les neces-
sitats reals.»

Palau del Parlament, 11 de juny de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 69915)

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, J. Lluís Salvadó i Tenesa, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la renda mínima d’inser-
ció i les famílies sense ingressos (tram. 302-00167/10).

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

Del punt 1

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar durant el 2014 una nova llei de reforma de la renda 
mínima d’inserció (RMI) d’acord amb la Moció 60/X, 
sobre la renda mínima d’inserció aprovada 21 de no-
vembre de 2013 amb els objectius següents: 

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

Del punt 1.a

Establir el dret subjectiu a la inserció social i laboral i 
a disposar d’uns ingressos mínims imprescindibles per 

a la subsistència bàsica i fixar un horitzó de recupera-
ció de la universalitat de la prestació per a les persones 
que compleixin els requisits que estableixi la llei.

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 1.b

Ampliar el conjunt d’actuacions més enllà del límit ac-
tual de seixanta mesos.

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 2.b

Gestionar els pagaments endarrerits per a reduir-los i 
eliminar-los de manera progressiva.

5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 3.a

Modificar els requisits per a ésser titular del dret i be-
neficiari en els nous perfils d’exclusió, tenint en compte 
que l’ocupabilitat és un concepte dinàmic i variable. 
A aquest efecte, cal valorar, entre altres aspectes, les 
necessitats de cada sol·licitant, la presència d’infants a 
la llar, les possibilitats de reinserció i el nivell de ren-
da familiar.

6 Esmena núm. 6
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 3.c

Impulsar, d’acord amb els terminis previstos, mesures 
per a garantir el manteniment de la llar i dels consums 
de subministraments, tal i com es va acordar en la Mo-
ció 10/X sobre les polítiques d’inclusió social i eradi-
cació de la pobresa, en la Moció 56/X, sobre la pobre-
sa energètica i en la Resolució 577/X del Parlament de 
Catalunya, sobre l’increment de la pobresa i les desi-
gualtats.

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 3.c

Incrementar el suport als ens locals per a ajuts d’ur-
gència social en funció de l’evolució de les necessitats 
reals.
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8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Incrementar el suport als ens locals per a ajuts d’ur-
gència social en funció de l’evolució de les necessitats 
reals.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2014

Pere Bosch Cuenca J. Lluís Salvadó i Tenesa
Diputat del GP d’ERC Portaveu adjunt del GP d’ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les escoles bressol
Tram. 302-00168/10

Esmenes presentades
Reg. 69873; 69904; 69907; 69908 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 69873)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián 
Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les escoles bressol (tram. 302-
00168/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1

«1. Dissenyar una planificació de centres d’educació 
infantil a Catalunya per al proper període 2015-2020 
que garanteixi un servei educatiu de 0-3 anys de qua-
litat a tota la població en condicions de igualtat soci-
al i territorial, atenent el principi de corresponsabili-
tat amb els ajuntaments i la comunitat educativa, així 
com respectant els projectes educatius consolidats. 
Aquesta planificació haurà d’incloure el pressupost i el 
finançament necessari per dur-la a terme.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 3

«3. Restituir per al proper curs 2014-2015 el finança-
ment de les places 0-3 anys a com a mínim 1600 eu-
ros per alumne/any, i comprometre’s a augmentar-ho 
progressivament per tal d’arribar l’any 2016 fins als 

1.800 euros alumne/any. Entenent l’educació 0-3 com 
una etapa educativa fonamental.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 4

«4. Pagar en els propers tres anys dels deutes pendents 
amb els ens locals derivats de les despeses realitzades 
en concepte de funcionament i places d’escoles bres-
sol, despesa que correspon a la Generalitat.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 11

«11. Garantir la viabilitat de la xarxa pública d’escoles 
bressols dotant-la pressupostàriament, de forma ade-
quada i suficient, per a cada exercici econòmic a aquells 
municipis que tinguin delegada la competència de cre-
ar-les i gestionar-les en els seus termes municipals.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 12

«12. Presentar a la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats un informe de l’impacte de les retallades del Go-
vern de la Generalitat en relació a les llars d’infants.»

Palau del Parlament, 10 de juny de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Juan Milián Querol
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
69904)

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les escoles bressol (tram. 302-00168/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al final del punt 1

1) «[...] educatius consolidats, tot desenvolupant la 
Xarxa d’Escoles Bressol de titularitat pública de Cata-
lunya, creada per la Llei 5/2004, de 9 de juliol».
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 8

«[...] estudiar i fer efectiva, si s’escau, la proposta de 
[...]».

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 14

14) Remarcar el caràcter d’etapa educativa de les es-
coles bressol d’atenció a la primera infància, en un 
marc global de polítiques públiques d’infància i famí-
lia plenament integrades.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 15

15) Establir uns criteris mínims funcionals i de quali-
tat per a totes les escoles bressol de la xarxa pública, 
evitant l’augment de ràtios i la disminució del nombre 
d’educadors i educadores. Assegurar les mateixes con-
dicions de treball a tots i a totes els/les professionals de 
les escoles bressol de titularitat pública.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2014

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 69907)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Anna Simó i Cas-
telló, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les escoles bressol (tram. 
302-00168/10).

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

De refosa dels punts 2 i 13

Informar el Parlament de les actuacions del Govern en 
matèria de primer cicle d’educació infantil a Catalu-
nya, incloent-hi sobre la configuració d’un nou mapa 
de planificació d’escoles bressol.

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

De refosa dels punts 3 i 5

Entendre l’educació 0-3 anys com a etapa educativa 
fonamental, i subvencionar la creació, la consolidació 
i el sosteniment de places per a infants de zero a tres 
anys en llars d’infants de titularitat municipal atenent 
a criteris de suficiència, els pressupostos de la Genera-
litat i els convenis subscrits amb l’administració local, 
tal com preveuen els articles 42.3 i 198.2 i la Disposi-
ció Addicional 22a de la LEC. En aquest sentit, el De-
partament d’Ensenyament ha d’acordar durant el curs 
2014-2015 en el marc de la Comissió Mixta un pla de 
finançament i sosteniment estable de les escoles bres-
sol municipals sota els criteris de coresponsabilitat, 
qualitat i equitat i establir el conveni marc subsegüent 
amb el món local.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

4. Garantir a les administracions locals el pagament 
dels deutes pendents derivats de les despeses realit-
zades en concepte de funcionament i places d’esco-
les bressol, despesa que correspon a la Generalitat. 
En aquest sentit pot promoure acords financers entre 
administracions per a contribuir al funcionament i la 
sostenibilitat i agilitar els pagaments pendents.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

8. Estudiar la proposta d’establir els preus públics de 
les llars d’infants i una partida de beques per al curs 
2015-2016 en funció de la renda de les famílies.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

11. El Parlament de Catalunya constata que la modifi-
cació de la Llei de Bases de Règim Local introduïda 
per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Ad-
ministració Local fa necessària que la Generalitat de 
Catalunya acordi amb els representants dels ens locals 
mesures jurídiques i financeres per tal de garantir la 
viabilitat de la xarxa pública d’escoles bressol.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

12. Presentar a la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats un informe de l’impacte de la llei de Racionalit-
zació i Sostenibilitat de l’Administració Local en les 
corporacions locals en relació a les llars d’infants, i de 



16 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 337

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 54

les possibilitats jurídiques i polítiques per donar conti-
nuïtat a les previsions estatutàries i de la LEC.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

14. Publicar en el termini màxim d’un mes la convoca-
tòria de subvencions per a l’escolarització d’infants en 
llars d’infants de titularitat privada que desenvolupen 
l’activitat amb finalitat essencial de servei, que han de 
representar per a les famílies una disminució del cost 
de l’escolarització, tal com preveu l’article 198.3 de la 
LEC, i satisfer-ne el pagament.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2014

J. Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt, Anna Simó 
i Castelló, diputada, del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69908)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les escoles bressol (tram. 302-
00168/10).

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

De refosa dels punts 1 i 2

«1. Avaluar l’assoliment dels objectius del mapa de 
llars d’infants de Catalunya vigent pel que fa a: 

– Garantia d’un mínim d’oferta pública a cadascun 
dels municipis del país.

– Facilitar la nova creació de places.

– Creació de l’assignació de les trenta mil places crea-
des durant el període 2004-2010.

– Valoració de l’oferta de manteniment de l’oferta pri-
vada existent.»

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

De refosa dels punts 3, 4, 5 i 6

«3. Mantenir la col·laboració en el sosteniment de les 
places públiques de les llars d’infants municipals per 
mitjà dels pagaments per a la creació i la consolidació 
de places, promoure acords financers entre adminis-
tracions per a contribuir al funcionament i la sosteni-

bilitat i agilitar els pagament pendents. Els convenis 
entre el Departament i el ens locals per a l’educació 
infantil han de vetllar perquè restin garantides les con-
dicions bàsiques de qualitat que garanteixen la presta-
ció d’aquest servei.» 

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. Continuar el procés d’homogeneïtzació iniciat 
l’any 2012 de les llars d’infants de titularitat municipal 
i de les de la Generalitat.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. Estudiar la proposta d’establir els preus de les llars 
d’infants en funció de la renda de les famílies i la tari-
fació social a les escoles bressol.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 11

«11. El Parlament de Catalunya constata que la modi-
ficació de la Llei de Bases de Règim Local, introduïda 
per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Ad-
ministració Local atenta al model d’administració lo-
cal compromesa amb les competències educatives de 
l’etapa 0-3.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 13

«13. Comparèixer en seu parlamentaria, en el termini 
de tres mesos, per informar sobre les actuacions del 
Govern en matèria d’educació infantil a Catalunya.»

Palau del Parlament, 11 de juny de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’actuació i el cessament del di-
rector general de la Policia
Tram. 302-00170/10

Esmenes presentades
Reg. 69867; 69910; 69913 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 11.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 69867)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’actu-
ació i el cessament del director general de la Policia 
(tram. 302-00170/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió 
GP de Ciutadans

1) El Parlament insta el Govern a impulsar un diàleg 
amb tots els grups parlamentaris i organitzacions mu-
nicipalistes i amb les principals entitats i moviments 
socials (sindicats, PAH, Federació d’Associacions de 
Veïns, organitzacions empresarials i de comerciants, 
entre d’altres) per definir un nou enfocament de les po-
lítiques de seguretat en casos de protestes i mobilitzaci-
ons de masses basat en la garantia dels drets d’expres-
sió i manifestació pacífica de la ciutadania, que permeti 
l’aïllament social dels grups minoritaris violents.

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 3, que resta redactat de la següent manera

3) El Parlament de Catalunya expressa de forma públi-
ca i solemne la seva solidaritat amb totes les víctimes 
causades per l’ús de la força amb dispositius de mante-
niment de l’ordre públic a Catalunya, i insta el Govern 
a aplicar de forma ràpida les mesures de reparació i 
rescabalament a les víctimes aprovades pel Parlament.

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 5.2, que resta redactat de la següent manera

5.2) Informar a la major brevetat a la família d’Alfonso 
Bayard sobre les conclusions de la investigació oberta 
en relació a la seva mort.

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 6.1, que resta redactat de la següent manera

6.1) Expressa el seu suport al Cos de Mossos d’Esqua-
dra i condemna enèrgicament l’actuació dels grups vi-
olents que van alterar de forma greu la seguretat i l’or-
dre públic amb motiu del conflicte obert a Can Vies. 

5 Esmena núm. 5
De supressió 
GP de Ciutadans

Al punt 6.2

6.2) Insta el Departament d’Interior a presentar abans 
d’un mes davant la Comissió d’Interior un informe ex-
haustiu sobre els dispositius policials aplicats en motiu 
del desallotjament de Can Vies i durant els dies se-
güents, i una anàlisi de les possibles actuacions despro-
porcionades del Cos de Mossos d’esquadra a Barcelona 
i altres poblacions, que inclogui, en tot cas, informació 
sobre les circumstàncies en que es va produir l’incendi 
d’una unitat mòbil de TV3, i sobre l’actuació policial 
a La Directa i les agressions patides per diversos pro-
fessionals dels mitjans de comunicació, fets, tots ells, 
denunciats pel Col·legi de Periodistes i el Sindicat de 
Periodistes.

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix el punt 7 de la moció.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2014

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69910)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’actuació i el cessament del di-
rector general de la Policia (tram. 302-00170/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

«1. Continuar el diàleg amb tots els grups parlamenta-
ris i organitzacions municipalistes i amb les principals 
entitats i moviments socials (sindicats, PAH, Federa-
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ció d’Associacions de Veïns, organitzacions empresa-
rials i de comerciants, entre d’altres) per definir un nou 
enfocament de les polítiques de seguretat en casos de 
protestes i mobilitzacions de masses basats en la ga-
rantia dels drets d’expressió i manifestació pacífica de 
la ciutadania, que permeti l’aïllament social dels grups 
minoritaris violents.»

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

Del punt 2

«2. El Parlament insta el Govern a convocar una reu-
nió urgent del Consell de Seguretat de Catalunya, tal 
com han reclamat el Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya, CCOO, UGT, CONFAVC i Consell LGTB 
de Catalunya, per informar a la representació de la so-
cietat civil sobre casos com els de l’Ester Quintana i de 
Juan Andrés Benítez.»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. El Parlament de Catalunya demana de forma pú-
blica i solemne perdó a totes les víctimes de bales de 
goma de Catalunya i insta el Govern a aplicar de forma 
ràpida les mesures de reparació i rescabalament a les 
víctimes aprovades pel Parlament.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. El Parlament insta el Departament d’Interior a re-
conèixer que la senyora Ester Quintana va ser ferida a 
Barcelona el 14 de novembre de 2012 per una bala de 
goma disparada pel algun membre del cos de Mossos 
d’esquadra.»

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. El Parlament, pel que fa al cas de la mort a Barcelo-
na, el dia 2 d’abril de 2014, del senyor Alfonso Bayard, 
insta el Departament d’Interior a:

5.1. Obrir una investigació interna, i a presentar-ne les 
conclusions en el termini d’un mes a la Comissió d’In-
terior, sobre les actuacions policials que es van produir 
en aquest cas que inclogui una anàlisi sobre si aques-
tes actuacions varen ser coherents amb els protocols 
d’actuació a aplicar a persones amb malaltia mental, tal 

com reclama una petició signada per més de vint-mil 
ciutadans i ciutadanes.

5.2. Rebre de forma immediata una delegació de la fa-
mília i amics i amigues d’Alfonso Bayard, per tal de 
que puguin ser informats directament pel Conseller 
d’Interior sobre les circumstàncies de la mort del se-
nyor Bayard.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. Pel que fa al desallotjament de can Vies i els alda-
rulls posteriors, el Parlament:

6.1. Expressa el seu suport a la declaració del dia 28 
de maig, de la Síndica de Greuges de Barcelona, en la 
que es «condemna enèrgicament qualsevol acte de vi-
olència» i s’insta «a reprendre amb urgència les nego-
ciacions per buscar la pau social en el conflicte de Can 
Vies».

6.2. Insta el Departament d’Interior a presentar abans 
d’un mes davant la Comissió d’Interior un informe ex-
haustiu sobre els dispositius policials aplicats en mo-
tiu del desallotjament de Can Vies i durant els dies 
següents, i una anàlisi de les possibles actuacions des-
proporcionades del Cos de Mossos d’esquadra a Bar-
celona i altres poblacions, que inclogui, en tot cas, in-
formació sobre les circumstàncies en que es va produir 
l’incendi d’una unitat mòbil de TV3, i sobre l’actuació 
policial a La Directa i les agressions patides per diver-
sos professionals dels mitjans de comunicació, fets, tots 
ells, denunciats pel Col·legi de Periodistes i el Sindicat 
de Periodistes.»

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. El Parlament insta el Govern a «que s’aprofiti el 
context polític i l’oportunitat de relleu al capdavant de 
la direcció dels mossos d’esquadra per tal que el De-
partament d’Interior obri una reflexió sobre el paper del 
Cos i prengui les mesures necessàries per evitar noves 
actuacions de vulneració de drets i llibertats ciutada-
nes», tal com han demanat en un comunicat del 28 de 
maig de 2014, el Consell Nacional de la Joventut de Ca-
talunya i el Consell de la Joventut de Barcelona.»

8 Esmena núm. 8
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. El Parlament insta el Govern a crear de forma im-
mediata una Mesa Sectorial de Negociació del Cos de 
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Mossos d’esquadra, integrada pel Departament d’Inte-
rior i els sindicats de mossos.»

Palau del Parlament, 11 de juny de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 69913)

A la Mesa del Parlament

J. Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt, Gemma 
Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’actuació i el ces-
sament del director general de la Policia (tram. 302-
00170/10).

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

Del punt 1

«1) El Parlament insta el Govern a donar compliment 
a la Resolució 476/X del Parlament de Catalunya, en 
la qual s’acorda que la gestió de la seguretat i de l’odre 
públic comença abans de la planificació dels disposi-
tius policials per a la intervenció en esdeveniments de 
masses i que és essencial la comunicació fluida i l’ac-
tuació coordinada de les diverses administracions i en-
titats públiques i privades implicades.»

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

Del punt 2

«2) El Parlament manifesta la necessitat d’impulsar el 
Consell de Seguretat de Catalunya com a eina de coor-
dinació amb la societat civil en les polítiques de segu-
retat pública de Catalunya.»

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 3

«3) El Parlament de Catalunya reitera la solidaritat 
amb totes les víctimes de bales de goma de Catalunya i 
insta el Govern al ple desplegament de la resolució de 
13 de maig de 2014 per la qual s’aprova el Protocol de 
reparació del dany per a la indemnització de les vícti-
mes d’actuacions de la Policia de la Generalitat-Mos-
sos d’Esquadra.»

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 4

«4) El Parlament de Catalunya insta el Departament 
d’Interior, en base a la Interlocutòria de 6 de maig de 
2014 del Jutjat d’Instrucció número 11 de Barcelona, 
en la que determina que després de dos anys i mig d’in-
vestigació judicial dels fets en els que va perdre l’ull 
la senyora Ester Quintana, “les actuacions posen de 
manifest que la versió de la lesionada és certa”, que 
revisi els informes interns emesos fins ara, a fi de poder 
determinar on es va produir l’error en la determinació 
de la causa.»

5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 5

«5) El Parlament de Catalunya manifesta la neces-
sitat de reforçar la formació i l’aplicació dels proto-
cols d’actuació policial pel que fa a les persones amb 
problemes de salut mental, per tal de garantir els seus 
drets a la salut i a la vida.»

6 Esmena núm. 6
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 7 

«7) El Parlament insta el Govern a donar compliment 
a la Resolució 476/X del Parlament de Catalunya, en 
la qual es manifesta que el model policial de segure-
tat pública i esdeveniments de masses ha de partir del 
principi de mínima intervenció de mitjans violents, 
d’acord amb l’obligació legal de proporcionalitat, 
oportunitat i congruència en l’acció policial.»

7 Esmena núm. 7
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 8

«8) El Parlament insta el Govern a crear un grup de 
treball del Cos de Mossos d’Esquadra integrat pel De-
partament d’Interior i els sindicats de mossos.»

Palau del Parlament, 10 de juny de 2014

J. Lluís Salvadó i Tenesa Gemma Calvet i Barot
Portaveu adjunt del GP d’ERC Diputada del GP 
d’ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la futura seguretat social catalana
Tram. 302-00171/10

Esmenes presentades
Reg. 69863; 69868; 69909 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 11.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
69863)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la futura se-
guretat social catalana (tram. 302-00171/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 2 bis

2 bis. El Parlament de Catalunya considera que hi ha 
elements que permeten millorar la suficiència del sis-
tema de pensions i mantenir els Fons de Reserva i, per 
tant, insta el govern de la Generalitat a negociar amb 
el Govern de l’Estat l’aplicació de les següents mesures 
i modificacions: 

1. Cobrir amb més ingressos fiscals de l’Estat les des-
peses de gestió de la Seguretat Social que avui es pa-
guen íntegrament amb cotitzacions socials.

2. Fer un sistema de redistribució més just augmentant 
les bases màximes i mínimes de cotització.

3. Assegurar la separació de les fonts de finançament 
i ubicar, per tant, les prestacions de viduïtat i orfandat 
en el concepte de prestacions no contributives, finan-
çades a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat.

4. Aplicar un increment progressiu de les aportacions 
de l’Estat al sistema de pensions fins estabilitzar la 
despesa en pensions en el 14% del PIB.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 2 ter

2 ter. El Parlament de Catalunya constata que el man-
teniment del sistema de pensions té una relació directa 
amb la qualitat i la solidesa de l’ocupació i, per aques-
ta raó insta el Govern de la Generalitat a reclamar al 

Govern de l’Estat l’estudi i aplicació de les següents 
mesures: 

1. Elaborar un pla per reduir la precarietat i el frau en 
el mercat laboral.

2. Elaborar un pla per lluitar contra l’economia sub-
mergida i poder fer aflorar el 19% del PIB en salaris i 
ocupació no declarats.

3. Garantir uns salaris dignes i equitatius revisant a 
l’alça el salari mínim interprofessional, situant-lo en el 
60% del salari mitjà.

4. Elaborar un pla de xoc per a l’ocupació juvenil que 
incorpori els contractes duals d’ocupació i qualifica-
ció professional i la garantia que cap jove passarà més 
de sis mesos a l’atur sense una oferta de feina o de for-
mació remunerada.

5. Retirar la reforma laboral i promoure un treball es-
table i amb drets, garantint la negociació col·lectiva, 
com a element de solidaritat entre treballadors i tre-
balladores.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 2 quater

2 quater. El Parlament de Catalunya creu necessari 
arribar a la despesa mitjana europea en aportacions al 
sistema de pensions i per això considera que cal millo-
rar l’equitat fiscal. Per aquesta raó, insta el Govern de 
la Generalitat a reclamar del govern de l’estat l’estudi 
i aplicació de les següents mesures: 

1. Un pla de lluita contra el frau fiscal que incrementi 
les penes pel frau greu i que lluiti contra l’evasió fiscal 
dels grans patrimonis i les multinacionals.

2. Una reforma fiscal per a un sistema més just i equi-
tatiu que gravi els nivells més alts de renda, estableixi 
un nou impost sobre la riquesa i sobre fiscalitat ambi-
ental i equipari la fiscalitat de les rendes del capital a 
les del treball.

3. La creació d’una banca pública amb els bancs resca-
tats, que garanteixi la competència, elimini l’oligopoli 
i protegeixi els drets dels consumidors i consumidores.

4. Imposar una taxa sobre les transaccions financeres.

5. Reduir les aportacions públiques destinades a la 
despesa militar.

6. Reduir les aportacions a la Corona, denunciar el 
concordat amb la Santa Seu i eliminar les aportacions 
públiques a l’església catòlica.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2014

Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 69868)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la futura seguretat social catalana (tram. 
302-00171/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Modificació del punt 1. Nova redacció.

«1. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a 
la reforma del sistema de pensions empresa pel Govern 
espanyol el passat desembre de 2013, per: 

a) El caràcter unilateral de la mateixa, realitzada al 
marge dels consens general al voltant del Pacte de To-
ledo.

b) La progressiva transformació que comporta des 
d’un sistema públic de pensions basat en el seu caràc-
ter contributiu, i de repartiment solidari intergenera-
cional, finançat per aportacions d’empresaris i treba-
lladors, mitjançant la seva progressiva equiparació 
amb un model de capitalització equivalent al privat, on 
el cotitzant assumeix tot el riscos individualment.

c) L’eliminació de la garantia de revalorització de les 
pensions en funció del IPC i la seva substitució per un 
formula que conté factors de càlcul discrecionals i ale-
atoris, que generen una amplia inseguretat jurídica als 
cotitzants respecte la seva futura pensió.

d) La introducció de factors - dits de sostenibilitat - que 
en la pràctica suposen la reducció de la pensió inicial 
comportant una pèrdua de poder adquisitiu en el curt, 
mig i llarg termini.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Modificació del punt 2. Nova redacció.

«2. El Parlament de Catalunya expressa la seva pro-
funda confiança en la sostenibilitat financera del siste-
ma públic de pensions contributives a curt, mig i llarg 
termini, basat en un sistema de repartiment solidari 
intergeneracional, finançat per aportacions d’empre-
saris i treballadors. Per tal de garantir-ho caldrà con-
tinuar realitzant de forma progressiva i acordada els 
corresponent ajustos, com s’ha vingut efectuat fins ara 
en el si del Pacte de Toledo. En aquest sentit l’existèn-
cia d’un fons de Reserva de la Seguretat Social, gene-
rat en períodes de bonança econòmica, es una garan-

tia per la sostenibilitat de les prestacions en èpoques 
de crisi econòmica com l’actual.» 

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP Socialista

De supressió del punt 3.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 4. Nova redacció.

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear 
un òrgan gestor del conjunt de prestacions dependents 
de la Generalitat orientades a la integració social i la-
boral com ara les Pensions No Contributives, la Renda 
Mínima d’Inserció i totes les prestacions econòmiques 
de caràcter socioeconòmic que actualment es tramiten 
des de diferents departaments.

Aquest organisme tot tal com preveu l’article 165 de 
l’EAC, en exercici de les seves competències compar-
tides en matèria de seguretat social servirà també per 
integrar la gestió de prestacions de la Seguretat Social 
a Catalunya com ara les pensions de caràcter contri-
butiu, les prestacions i subsidis per desocupació, inca-
pacitats laborals.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

De modificació de part del punt 5

«5. El Parlament de Catalunya insta el Govern que, en 
el marc de la llei 10/2012 de publicació de les balan-
ces fiscals, que estableix la publicació anual de la ba-
lança fiscal de Catalunya amb el sector públic central, 
es continuïn incorporant els càlculs relatius als fluxos 
d’ingressos i despeses de Catalunya amb la Seguretat 
Social.»

Palau del Parlament, 10 de juny de 2014

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69909)

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la futura seguretat social catala-
na (tram. 302-00171/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya constata que les dis-
posicions a càrrec del fons de Reserva de la Seguretat 
Social van ser de 7.003 milions d’euros el 2012, 11.648 
milions d’euros el 2013 i preveuen, per aquest any 2014 
de 11.029 M€, provocant que a finals de l’exercici el 
saldo del fons s’hagi reduït fins a uns 42.000 M€ i la 
concentració dels actius financers del Fons en deute 
públic espanyol i per aquest motiu s’han d’abordar to-
tes les mesures de creixement econòmic que permetin 
incrementar el nivell d’ocupació i recuperació salarial 
com a element de recuperació dels recursos de la SS.»

Palau del Parlament, 11 de juny de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació d’inestabilitat i paràlisi 
política
Tram. 302-00172/10

Esmenes presentades
Reg. 69869; 69872; 69902; 69905 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 69869)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Celestino Corbac-
ho i Chaves, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la situació d’inestabilitat i paràlisi política (tram. 302-
00172/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació als punts 5.1 i 5.2

5. Per tal de garantir el dret d’accés a la informació i 
la transparència.

5.1. Elaborar i presentar en seu parlamentària, en el 
termini màxim de tres mesos, un informe que inclogui 
una liquidació detallada de les subvencions públiques 
atorgades a les empreses, entitats i mitjans de comuni-
cació pel Govern de la Generalitat.

5.2. Elaborar i presentar en seu parlamentària, en el 
termini màxim de tres mesos, un informe que detalli 
el sou de tots els directius de totes les empreses i enti-
tats públiques de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

Maurici Lucena i Betriu Celestino Corbacho i Chaves
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 69872)

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
d’inestabilitat i paràlisi política (tram. 302-00172/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1

«1. Celebrar abans de finalitzar l’actual període de ses-
sions un ple monogràfic sobre mesures per la reacti-
vació econòmica, per tal d’implementar un conjunt de 
mesures fiscals i financeres a pimes, autònoms i em-
prenedors per dinamitzar l’economia.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 2

«2. Participar del diàleg amb el Govern central [...].»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 6

«6. Per tal de garantir la seguretat jurídica i l’estabili-
tat política i econòmica, el Govern de la Generalitat 
de Catalunya es compromet a no facilitar, promoure, 
encoratjar ni donar suport a la celebració d’un referèn-
dum sense empara legal ni a una Declaració Unilateral 
d’Independència (DUI) a Catalunya.»

Palau del Parlament, 10 de juny de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
69902)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la situació d’inestabilitat i paràlisi política (tram. 302-
00172/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 2

«2. Impulsar el diàleg amb el Govern central sobre un 
nou model de finançament, que garanteixi la suficièn-
cia financera, per tal de contribuir a l’estabilitat pressu-
postària i a generar un clima de confiança entre l’em-
presariat a Catalunya. en el que la Generalitat portarà 
com a proposta la d’un nou model de finançament ba-
sat en el concert econòmic aprovat pel Parlament de 
Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 4 d’un incís al final del paràgraf 

«4. Implementar totes les mesures acordades en les ci-
meres anticorrupció i afavorir una veritable regenera-
ció democràtica, especialment en aquells aspectes que 
afecten càrrecs públics de qualsevol partit polític, rea-
litzant un retorn immediat de l’aplicació dels compro-
misos adquirits als organismes i institucions que varen 
participar en les cimeres contra la corrupció».

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat 6

«6. Per tal de garantir la democràcia, la seguretat jurí-
dica i l’estabilitat política i econòmica, el Govern de la 
Generalitat impulsarà la consulta sobre el futur polític 
de Catalunya definida pel Parlament i defensada pel la 
majoria de la ciutadania a les eleccions de novembre 
de 2012.»

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 7

«7. Davant l’abdicació del Cap de l’Estat que obre una 
nova etapa que comporta una situació d’incertesa i in-
estabilitat política, el Parlament: 

7.1. Considera que l’abdicació del Cap de l’Estat inau-
gura una nova transició política, en la que és la ciuta-
dania qui ha de ser protagonista del seu destí.

7.2 Rebutja les presses fruit de la manca de previsió, 
les formes poc democràtiques i la manca de debat en la 
tramitació a les Corts espanyoles del Projecte de Llei 
Orgànica per la que es fa efectiva l’abdicació del Rei 
Juan Carlos I.

7.3. Declara que és imprescindible sotmetre a votació 
de la ciutadania l’opció entre Monarquia i República, 
mitjançant un referèndum consultiu convocat abans de 
tres mesos.

7.4. Reitera, més que mai, ara que una part de la ciuta-
dania reclama a l’Estat espanyol el dret a decidir sobre 
la forma d’Estat, la legitimitat de què el poble català 
pugui votar el futur polític de Catalunya, mitjançant 
un referèndum consultiu o una consulta el proper 9 de 
novembre.»

Palau del Parlament, 5 de juny de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 69905)

A la Mesa del Parlament

J. Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt, Sergi Sa-
brià i Benito, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la situació d’inesta-
bilitat i paràlisi política (tram. 302-00172/10).

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

Del punt 6

«6. Per tal de garantir la seguretat jurídica i l’estabi-
litat política i econòmica, el Govern de Catalunya es 
compromet a exigir a les institucions de l’Estat el res-
pecte a la consulta del 9 de novembre, l’acceptació i 
actuació conseqüent amb els resultats que se’n deri-
vin, així com que l’expressió d’una eventual majoria a 
favor que Catalunya esdevingui un Estat independent, 
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signifiqui l’acompliment efectiu del mandat democràtic 
i l’inici, sense cap mena de dilació, del procés de cons-
titució de la República Catalana.»

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

D’un nou punt

«El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport al 
fet que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa, 
en forma de República Catalana, que fruit d’un pro-
cés democràtic permeti a la seva ciutadania fundar un 
nou sistema jurídic i polític fonamentat en els principis 
universals de la democràcia, i de llibertat, igualtat i 
fraternitat, si aquesta és la voluntat dels ciutadans ex-
pressada a les urnes.»

Palau del Parlament, 10 de juny de 2014

J. Lluís Salvadó i Tenesa Sergi Sabrià i Benito
Portaveu adjunt del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política industrial
Tram. 302-00173/10

Esmenes presentades
Reg. 69870; 69903; 69911 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 11.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 69870)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política industrial (tram. 302-00173/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt

«10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur 
a terme, en el termini de sis mesos, un Pacte Nacional 
per la Indústria amb els agents socials i econòmics i 
els grups parlamentaris per tal de fixar el full de ruta i 
l’horitzó a assolir en un sector tan important per l’eco-
nomia del país.»

Palau del Parlament, 10 de juny de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
69903)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política industrial (tram. 302-00173/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del primer paràgraf 

Durant els darrers mesos la economia catalana ha dei-
xat enrere la recessió econòmica, i hem encetat una no-
va etapa de creixement. L’objectiu principal del creixe-
ment econòmic ha de ser la creació d’ocupació, i si bé 
en el darrer any, a Catalunya hem guanyat 40.000 nous 
cotitzants a la seguretat social, el sector industrial enca-
ra és una excepció, i en el darrer trimestre s’han perdut 
11.000 llocs de treball.

Durant els darrers mesos s’ha fet més evident enca-
ra com la Reforma Laboral del govern de l’estat està 
generant més precarietat i empitjorament de la qua-
litat en l’ocupació; el 92% del total de contractes de 
l’últim mes de maig són de caràcter temporal i un terç 
d’aquests són a temps parcial. En aquest sentit, les últi-
mes dades d’ocupació al nostre país evidencien la con-
solidació d’una tendència que afirma que l’ocupació a 
l’estat espanyol és estacional, molt vinculada a sectors 
de temporada com l’hostaleria, el turisme i el comerç.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 1

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a intensificar les polítiques de suport i 
acompanyament del sector industrial, en el marc de la 
«Estratègia Industrial» per tal de possibilitar la recu-
peració de l’activitat industrial perduda en la darrera 
dècada, apostant per una indústria moderna, sosteni-
ble i renovada orientada cap a la producció de béns de 
més valor afegit.
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3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 1 bis 

1 bis. Accelerar el canvi de model energètic (incremen-
tant l’aportació de renovable al mix elèctric) per dismi-
nuir la dependència dels hidrocarburs.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 2

2. El Parlament de Catalunya considera el pacte «Més 
Indústria» i les 138 propostes que se’n fan, com una 
valuosíssima aportació per accentuar el valor de la in-
dústria, i per assenyalar un camí per l’enfortiment i el 
creixement del sector industrial, per afavorir la trans-
formació del nostre teixit industrial i guanyar en pro-
ductivitat mitjançant la qualitat, la innovació i la sos-
tenibilitat.

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar una ordenació dels polígons industrials de Catalu-
nya en coresponsabilitat amb el món local que tinguin 
en compte les infraestructures de que disposen, les in-
fraestructures a les que tenen accés i els serveis dis-
ponibles. En aquest sentit es complementarà el Servei 
d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica de 
Catalunya amb informació referent als serveis dispo-
nibles com ara infraestructures de telecomunicacions; 
infraestructures i serveis de mobilitat tant de persones, 
com de mercaderies; infraestructures i serveis logís-
tics, així com tota aquella altre informació que pugui 
ser útil de cara a facilitar la localització de noves acti-
vitats industrials.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
moure una major adequació dels currículums de les 
diferents ofertes formatives, a les necessitats concretes 
del sectors industrials amb major implantació a Cata-
lunya, representats pels diferents clústers, mantenint la 
qualitat formativa actual.

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 10

10. Marcar com a objectiu prioritari el manteniment 
de tots els llocs de treball actuals en l’àmbit industrial 
i les seves condicions laborals i salarials.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2014

Dolors Camats i Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP 
ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69911)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la política industrial (tram. 302-
00173/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a con-
tinuar impulsant línies de finançament d’activitats in-
dustrials per innovació tant de processos com de pro-
ductes, amb l’objectiu d’esgotar la capacitat financera 
de què disposa l’Institut Català de Finances.»

Palau del Parlament, 11 de juny de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre el dret 
al lleure educatiu i a les sortides i colònies 
escolars
Tram. 360-00012/10

Presentació
Síndic de Greuges

Es pren nota de l’Informe del Síndic de Greuges sobre 
el dret al lleure educatiu i a les sortides i colònies es-
colars (reg. 69730).
Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2014.

A la presidenta del Parlament 

Benvolguda,

Em plau lliurar-te l’Informe sobre el dret al lleure edu-
catiu i a les sortides i colònies escolars, el qual estudia 
les desigualtats en l’accés dels infants al lleure educa-
tiu, així com la manca d’una normativa que el reguli, 
tot vetllant per la igualtat d’oportunitats.

Aprofito l’avinentesa per suggerir-vos que el debat d’a-
quest informe pugui ser realitzat a la Comissió d’in-
fància.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel tre-
ball d’aquest informe en l’avenç de la defensa dels 
drets dels infants, us saludo atentament,

Cordialment,

Barcelona, 6 de juny de 2014

Rafael Ribó
Síndic de Greuges de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

3.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 6/2014, sobre el Compte general de les 
corporacions locals, corresponent al 2012
Tram. 258-00022/10

Presentació
Sindicatura de Comptes de Catalunya

Reg. 69773 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 10.06.2014

A la presidenta del Parlament 

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de 
juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau tra-
metre-us, adjunts, tres exemplars en format paper i un 
exemplar en suport informàtic de l’Informe de fiscalit-
zació núm. 6/2014, aprovat pel Ple de la Sindicatura, 
relatiu al Compte general de les corporacions locals, 
exercici 2012.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 6 de juny de 2014

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 8/2014, sobre els comptes anuals de 
l’Empresa d’Aigües i Serveis de Cervera i la 
Segarra, SL, corresponent al 2011
Tram. 258-00023/10

Presentació
Sindicatura de Comptes de Catalunya

Reg. 69775 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 10.06.2014

A la presidenta del Parlament 

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de 
juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau tra-
metre-us, adjunts, tres exemplars en format paper i un 
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exemplar en suport informàtic de l’Informe de fiscalit-
zació núm. 8/2014, aprovat pel Ple de la Sindicatura, 
relatiu a l’Empresa d’Aigües i Serveis de Cervera i la 
Segarra, SL, comptes anuals, exercici 2011.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 6 de juny de 2014

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major 

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

Termini per a demanar la presentació de l’informe

Termini: 15 dies hàbils (del 17.06.2014 al 08.07.2014).
Finiment del termini: 09.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2014.

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’una diputada
Tram. 234-00023/10

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda l’11 de juny de 2014, ha acordat d’establir el 
dictamen següent: 

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les dades declarades per 
la diputada Carme Pérez Martínez relatives a les acti-
vitats professionals, laborals o empresarials que exer-
ceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb l’ar-
ticle 16.1.b del Reglament i la legislació aplicable, la 
Comissió, en compliment del que disposa l’article 11.2 
del Reglament, proposa al Ple la situació de compa-
tibilitat de la diputada Carme Pérez Martínez (tram. 
234-00023/10).

Palau del Parlament, 11 de juny de 2014

El secretari La presidenta de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carmen de Rivera i Pla
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4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de Peticions
Tram. 412-00002/10

Elecció de la vicepresidenta

Comissió de Peticions

La Comissió de peticions, en la sessió tinguda el 7 de 
maig de 2014, d’acord amb els articles 41.2 i 42.1 del 
Reglament del Parlament, i a proposta del grup parla-
mentari GP Ciutadans, ha elegit vicepresidenta la dipu-
tada Carmen de Rivera i Pla en substitució de la diputada 
Carina Mejías Sánchez

Palau del Parlament, 7 de maig de 2014

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió 
Albert Donés i Antequera M. Dolors Montserrat i Culleré

4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

Composició de la Comissió d’Estudi de la 
Reforma Horària
Tram. 406-00005/10

Constitució i ratificació del president

Comissió d’Estudi de la Reforma Horària

El dia 10 de juny de 2014, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió 
d’Estudi de la Reforma Horària.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 
Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 15 d’abril de 2014, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Benet Maimí i Pou
Joan Morell i Comas

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Rosa Amorós i Capdevila
Oriol Amorós i March
Agnès Russiñol i Amat

Grup Parlamentari Socialista
Montserrat Capdevila Tatché
Alícia Romero Llano

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
José Antonio Coto Roquet
Fernando Sánchez Costa

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
David Companyon i Costa
Laura Massana Mas

Grup Parlamentari de Ciutadans
Inés Arrimadas García
Carmen de Rivera i Pla

Grup Mixt
David Fernàndez i Ramos
Isabel Vallet Sànchez

El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, al qual ha correspost la presidència de la Co-
missió, de conformitat amb l’article 41.2 del Regla-
ment i l’acord de la Mesa del Parlament del 29 d’abril 
de 2014, ha designat president el diputat Oriol Amorós 
i March, el qual ha estat ratificat per la Comissió.

La Comissió té un òrgan rector unipersonal, integrat 
exclusivament pel president, que presideix i ordena els 
treballs de la Comissió. Així mateix, el lletrat que ha 
d’assistir la Comissió ha de fer les funcions de secre-
tari, als efectes d’aixecar l’acta de les sessions i d’ex-
pedir, amb el vistiplau del president, les certificacions.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2014

El lletrat de la Comissió El president de la Comissió
Pere Sol i Ordis Oriol Amorós i March

4.48. INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Composició de l’Intergrup de Suport a la Bi-
cicleta
Tram. 413-00002/10

Constitució i elecció del coordinador

Intergrup de Suport a la Bicicleta

El dia 11 de juny de 2014 s’ha constituït l’Intergrup de 
Suport a la Bicicleta. De conformitat amb l’article 62.3 
del Reglament del Parlament, és integrat pels mem-
bres següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Joan Recasens i Guinot

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya 
Albert Donés i Antequera

Grup Parlamentari Socialista 
Núria Ventura Brusca
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Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Rafael López i Rueda

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carlos Carrizosa Torres

Grup Mixt
David Fernàndez i Ramos

L’Intergrup, d’acord amb l’article 62.3 del Reglament 
del Parlament, ha elegit coordinador el diputat Salva-
dor Milà i Solsona.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2014

El coordinador de l’Intergrup 
Salvador Milà i Solsona

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 75/X, 
sobre les polítiques d’impuls de les tecno-
logies de la informació i de la comunicació
Tram. 390-00075/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 69628 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.06.2014

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, Conseller d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que dis-
posa l’article 94 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució 75/X, amb 
número de tramitació 390-00075/10, sobre les políti-
ques d’impuls de les tecnologies de la informació i de 
la comunicació, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Barcelona, 2 de juny de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i 
Ocupació (reg. 69628).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (de l’11.07.2014 al 31.07.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 01.09.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2014.

Control del compliment de la Moció 80/X, 
sobre les conseqüències sanitàries de les 
retallades
Tram. 390-00080/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 69616 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 80/X, sobre les conseqüènci-
es sanitàries de les retallades (tram. 390-00080/10), us 
informo del següent:

En relació als apartats a) i d) del punt 1 de la Moció, 
cal assenyalar que actualment el Servei Català de la 
Salut (CatSalut) està treballant en un pla de millora 
de la gestió de les llistes d’espera de les intervencions 
quirúrgiques, els procediments diagnòstics i les visites 
a consultes externes hospitalàries per al període 2014-
2015, per tal de garantir uns terminis d’intervenció 
adequats a cada pacient, independentment d’on vis-
quin o en quin hospital es tractin.

En aquest sentit, el CatSalut està treballant en el temps 
d’espera per intervencions quirúrgiques i proves diag-
nòstiques segons els criteris actualment vigents, que 
s’hauran d’ajustar, d’una banda, als criteris de les mo-
cions 83/IX i 4/X i, de l’altra, als continguts que de-
termini el Reial Decret de Qualitat i Seguretat dels 
Pacients. Un cop aprovat aquest reial decret, es podrà 
ultimar el Pla d’acció de llistes d’espera que està ela-
borant el CatSalut, moment en el qual es sol·licitarà la 
compareixença davant la Comissió de Salut per tal de 
presentar-lo.

El CatSalut treballa, des de fa temps, per reduir la va-
riabilitat territorial. En aquest sentit, el pla abordarà 
també la reducció del temps d’espera en les visites a 
l’especialista valorant, entre els principals elements 
d’anàlisi i objectes d’actuació, la variabilitat territori-
al. Més específicament, es recolliran els nous models 
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d’atenció en malalties de l’aparell locomotor, l’oftal-
mologia, la salut mental i la dermatologia, que són les 
quatre especialitats amb més volum d’activitat.

Aquests models són el producte de la implantació 
d’una de les línies d’actuació del tercer eix del Pla de 
Salut: la millora de la resolució en els àmbits de rela-
ció més freqüent entre l’atenció primària i l’atenció es-
pecialitzada. Entre els seus objectius es planteja la dis-
minució de la variabilitat entre territoris i la reducció 
del temps d’espera per a visites i proves diagnòstiques. 
Els models, que progressivament s’aniran estenent a 
altres especialitats, aborden el diagnòstic, tractament i 
seguiment de determinades patologies com un procés 
continu, amb recomanacions per establir acords entre 
l’atenció primària i l’especialitzada.

També s’està treballant en el desplegament del model 
d’atenció no presencial, aprovat pel Govern el passat 4 
de març, el qual comportarà un major impuls a aques-
tes formes d’atenció (visites telefòniques, visites tele-
màtiques o altres prestacions de telemedicina), de ma-
nera complementària a les presencials, i asseguraran 
una utilització del conjunt de l’oferta de serveis més 
eficient i una millor cobertura en aquelles zones o ter-
ritoris on l’oferta presencial és reduïda o de difícil ac-
cés.

En el camp de les proves diagnòstiques, el Pla d’acció 
també incorporarà els resultats de l’«Essencial», inici-
ativa que identifica pràctiques clíniques de poc valor 
alhora que promou recomanacions per tal d’evitar-les. 
Actualment s’han emès recomanacions en determinats 
supòsits respecte a la indicació clínica d’algunes pro-
ves.

D’acord amb la implantació de les mesures en curs, es 
preveu una disminució del temps d’espera al final de 
l’any 2014. S’ha de tenir en compte, però, que el pro-
blema dels temps d’espera és comú a tots els serveis 
sanitaris públics que garanteixen una cobertura uni-
versal a tots els ciutadans amb uns recursos que són 
limitats. L’envelliment progressiu de la població i les 
noves tècniques quirúrgiques, que faciliten les inter-
vencions de persones més grans i amb pluripatologia, 
comporten un augment de la demanda i fan necessà-
ria, més enllà d’increments d’activitat, una gestió mi-
llorada de les llistes d’espera.

Barcelona, 20 de maig de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de la Infància amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre els nens amb 
mancances alimentàries
Tram. 354-00254/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de la Infància, en la sessió 
núm. 15, tinguda el 10.06.2014, DSPC-C 431.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la Resolució del director general de la 
Policia de l’11 de març de 2014 i la Instrucció 
7/2014, relatives a les absències del lloc de 
treball per motius de salut, incapacitat tem-
poral i assistència a consulta mèdica dels 
membres del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00270/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
17, tinguda el 10.06.2014, DSPC-C 430.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la decisió del Servei Català de Trànsit de 
deixar de multar els vehicles que no tenen 
la inspecció tècnica de vehicles en vigor de-
tectats per radar o lector de matrícules
Tram. 354-00271/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
17, tinguda el 10.06.2014, DSPC-C 430.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre la desarticulació de les bandes Latin 
Kings i Bloods i sobre la implantació de ban-
des de diferents orígens
Tram. 354-00276/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Interior, en la sessió núm. 17, tinguda el 
10.06.2014, DSPC-C 430.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre les causes de l’incendi en un habitatge 
del Vendrell (Baix Penedès) el 26 de març de 
2014
Tram. 354-00277/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Interior, en la sessió núm. 17, tinguda el 
10.06.2014, DSPC-C 430.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la vicepresi-
denta del Govern i consellera de Governació 
i Relacions Institucionals sobre el contingut i 
els motius de la carta que ha tramès als al-
caldes amb relació a l’organització de la 
consulta sobre el futur polític de Catalunya
Tram. 354-00278/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre l’incendi del Vendrell (Baix Penedès) del 
26 de març de 2014
Tram. 354-00279/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Interior, en la sessió núm. 17, tinguda el 
10.06.2014, DSPC-C 430.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre 
les circumstàncies de les dues defuncions 
de ciutadans que havien estat detinguts per 
agents dels Mossos d’Esquadra a Barcelona 
i Salou
Tram. 354-00281/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
17, tinguda el 10.06.2014, DSPC-C 430.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre 
les circumstàncies de les dues defuncions 
de ciutadans que havien estat detinguts per 
agents dels Mossos d’Esquadra a Barcelona 
i Salou
Tram. 354-00282/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
17, tinguda el 10.06.2014, DSPC-C 430.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre el procés d’autorització 
del lloguer de llicències de Canal Català al 
Grup El Punt Avui
Tram. 354-00284/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre les novetats del cas d’Ester Quintana
Tram. 354-00287/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
17, tinguda el 10.06.2014, DSPC-C 430.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció amb el conseller de la Presidència sobre 
els plans anuals de cooperació al desenvolu-
pament corresponents al 2013 i 2014
Tram. 354-00288/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Núria Segú Ferré, del 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 68019).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació, 10.06.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció amb el conseller de la Presidència sobre 
el balanç dels plans anuals de cooperació 
al desenvolupament corresponents al 2011 
i 2012
Tram. 354-00289/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Núria Segú Ferré, del 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 68020).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació, 10.06.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les decisions previstes amb relació al 
director general de la Policia arran de la in-
terlocutòria del cas d’Ester Quintana
Tram. 354-00290/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
17, tinguda el 10.06.2014, DSPC-C 430.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les mesures adoptades pels Mossos 
d’Esquadra davant l’assetjament a membres 
i simpatitzants del Partit Popular de Catalu-
nya durant la campanya per a les eleccions 
al Parlament Europeu
Tram. 354-00292/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
17, tinguda el 10.06.2014, DSPC-C 430.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el desallotjament del centre social Can 
Vies, del barri de Sants, de Barcelona
Tram. 354-00293/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
17, tinguda el 10.06.2014, DSPC-C 430.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre els disturbis produïts arran del desallot-
jament de Can Vies, de Barcelona
Tram. 354-00294/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
17, tinguda el 10.06.2014, DSPC-C 430.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre l’actuació policial a Can Vies, la previsió 
d’actuació davant futurs incidents i les in-
demnitzacions als comerciants afectats per 
aquests fets
Tram. 354-00296/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
17, tinguda el 10.06.2014, DSPC-C 430.



16 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 337

4.53.05. INFORMACIó 71

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció amb el conseller de la Presidència sobre 
la sol·licitud d’ingrés de la Generalitat a l’Or-
ganització Internacional de la Francofonia
Tram. 354-00301/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Juan Milián Querol, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 69753).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació, 10.06.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Advocats de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00895/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 352-00896/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Deganat dels Registradors de 
la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00897/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença de Juan Gó-
mez Martínez, notari i membre de l’Obser-
vatori de Dret Privat de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació dels 
llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi 
civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 352-00898/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença de Carme Tri-
lla, representant de Càritas, amb relació al 
Projecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi ci-
vil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 352-00899/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma d’Entitats pel Fons 
Social de l’Habitatge de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació dels 
llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi 
civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 352-00900/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sec-
tor Social amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00901/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 352-00902/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de l’Advocacia de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació dels llibres primer, segon, quart i 
cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00903/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 352-00904/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Deganat dels Registradors de 
la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00905/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.



16 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 337

4.53.05. INFORMACIó 73

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació d’Associacions Veï-
nals de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i 
de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de 
juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les successions
Tram. 352-00906/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00907/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00908/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 352-00909/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 352-00910/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Deganat dels Registradors de 
la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00911/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Direcció General de Patrimoni 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 352-00912/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Catalana d’Advocats 
de Família amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00913/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença del president 
del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació dels llibres primer, segon, quart i 
cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00914/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença d’Oriol Rus-
ca i Nadal, degà del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00915/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença de Luis Suárez 
Arias, degà del Col·legi de Registradors de 
la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00916/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença de Joan Carles 
Ollé i Favaró, degà del Col·legi de Notaris de 
Catalunya i director de la Comissió de Co-
dificació, amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00917/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.
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Proposta de compareixença de Josep Del-
fí Guàrdia i Canela, president de l’Acadèmia 
de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 352-00918/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença de Mercè Mira 
i Cortadella, presidenta de la Societat Cata-
lana d’Advocats de Família, amb relació al 
Projecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi ci-
vil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 352-00919/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença de Joan Ma-
nel Abril i Campoy, president de la Secció 
d’Harmonització de la Comissió de Codifi-
cació, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació dels llibres primer, segon, quart i 
cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00920/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell dels Col·legis d’Advo-
cats de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i 
de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de 
juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les successions
Tram. 352-00921/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 352-00922/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Deganat dels Registradors de 
la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00923/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Catalana d’Advocats 
de Família amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00924/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença d’Antoni Vaquer 
Aloy, catedràtic de dret civil de la Universitat 
de Lleida, amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00925/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Professional de la Ma-
gistratura amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00926/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
en la sessió núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 
427.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Jutges per a la Democràcia amb re-
lació al Projecte de llei de modificació dels 
llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi 
civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 352-00927/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
en la sessió núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 
427.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Jutges i Magistrats 
«Francisco de Vitoria» amb relació al Projec-
te de llei de modificació dels llibres primer, 
segon, quart i cinquè del Codi civil de Cata-
lunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 
10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 352-00928/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
en la sessió núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 
427.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Advocats de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 352-00929/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 352-00930/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 352-00931/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Deganat del Col·legi de Regis-
tradors de la Propietat i Mercantils amb re-
lació al Projecte de llei de modificació dels 
llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi 
civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 352-00932/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Catalana de Medici-
na de Família i Comunitària davant la Comis-
sió de la Infància perquè debati entorn de la 
detecció precoç de les desigualtats en salut 
i malnutrició
Tram. 356-00380/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 15, tingu-
da el 10.06.2014, DSPC-C 431.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Creu Roja davant la Comissió de 
la Infància perquè expliqui la situació de la 
malnutrició infantil
Tram. 356-00391/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 15, tingu-
da el 10.06.2014, DSPC-C 431.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Serveis Penitenciaris davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans perquè in-
formi sobre la situació sanitària dels centres 
penitenciaris i les plagues d’insectes que els 
afecten
Tram. 356-00639/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
en la sessió núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 
427.
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Sol·licitud de compareixença de Xavier Bonal 
i Antoni Verger, autors de l’estudi «L’Agen-
da de la política educativa a Catalunya: 
una anàlisi de les opcions de govern (2011-
2013)», davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats perquè presentin aquest estudi
Tram. 356-00658/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 426.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Serveis Penitenciaris davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans perquè 
informi sobre els actes organitzats amb mo-
tiu de la commemoració del Tricentenari del 
1714 als centres penitenciaris
Tram. 356-00659/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
en la sessió núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 
427.

Sol·licitud de compareixença d’Ivan Rodrí-
guez Córdoba, representant de la Plata-
forma d’Afectats de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre l’avaluació 
del curs de formació bàsica per a la policia 
de l’Institut i sobre les presumptes irregula-
ritats denunciades en una querella admesa a 
tràmit en el Jutjat d’Instància n. 2 de Mollet 
del Vallès
Tram. 356-00663/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
17, tinguda el 10.06.2014, DSPC-C 430.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
de Polítiques Educatives davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè expli-
qui els resultats de l’informe PISA
Tram. 356-00674/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 22 de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats, tinguda el 05.06.2014, DSPC-
C 426.

Sol·licitud de compareixença de Daniel Valls, 
president del Consell Català de la Produc-
ció Agrària Ecològica, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informi sobre la si-
tuació del Consell
Tram. 356-00712/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 12, tinguda 
el 04.06.2014, DSPC-C 422.

Sol·licitud de compareixença de Jesús Ramí-
rez Martínez, representant sindical dels tre-
balladors del Servei d’Acolliment Residencial 
Tarragona, davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones perquè informi sobre les reta-
llades en els serveis d’intervenció especia-
litzada en violència masclista
Tram. 356-00717/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 68982).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 11.06.2014.
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Sol·licitud de compareixença d’Olga Martí Ri-
bera, representant sindical de les treballado-
res del Servei d’Intervenció Especialitzada 
de Girona, davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones perquè informi sobre les reta-
llades en els serveis d’intervenció especia-
litzada en violència masclista
Tram. 356-00718/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 68982).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 11.06.2014.

Sol·licitud de compareixença de Fàtima Va-
lencia Iglesias, del grup de dones usuàries 
dels serveis d’intervenció especialitzada, da-
vant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre les retallades en els 
serveis d’intervenció especialitzada en vio-
lència masclista
Tram. 356-00719/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 68982).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 11.06.2014.

Sol·licitud de compareixença d’Eduardo Ca-
no Ponce, representant del Col·legi d’Educa-
dores i Educadors Socials de Catalunya, da-
vant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre les retallades en els 
serveis d’intervenció especialitzada en vio-
lència masclista
Tram. 356-00720/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 68982).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 11.06.2014.

Sol·licitud de compareixença de Montserrat 
Teixidó, degana del Consell de Col·legis d’In-
fermeres i Infermers de Catalunya, davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre el 
seu posicionament amb relació a la revisió 
i redefinició del paper de la infermeria en el 
sistema sanitari
Tram. 356-00721/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 17, tinguda el 
05.06.2014, DSPC-C 425.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Tort 
Sisó, president del Col·legi Oficial d’Inferme-
res i Infermers de Barcelona, davant la Co-
missió de Salut perquè informi sobre el seu 
posicionament amb relació a la revisió i re-
definició del paper de la infermeria en el sis-
tema sanitari
Tram. 356-00722/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 17, tinguda el 
05.06.2014, DSPC-C 425.

Sol·licitud de compareixença de Carme 
Puigvert Vilalta, presidenta del Col·legi Ofici-
al d’Infermers i Infermeres de Girona, davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre el 
seu posicionament amb relació a la revisió 
i redefinició del paper de la infermeria en el 
sistema sanitari
Tram. 356-00723/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 17, tinguda el 
05.06.2014, DSPC-C 425.
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Sol·licitud de compareixença de Cristina 
Díez, presidenta del Col·legi Oficial d’Infer-
meres i Infermers de Tarragona, davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre el 
seu posicionament amb relació a la revisió 
i redefinició del paper de la infermeria en el 
sistema sanitari
Tram. 356-00724/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 17, tinguda el 
05.06.2014, DSPC-C 425.

Sol·licitud de compareixença de Josep M. 
Camps i Balagué, president del Col·legi Ofi-
cial d’Infermeres i Infermers de Lleida, da-
vant la Comissió de Salut perquè informi so-
bre el seu posicionament amb relació a la 
revisió i redefinició del paper de la inferme-
ria en el sistema sanitari
Tram. 356-00725/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 17, tinguda el 
05.06.2014, DSPC-C 425.

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell de la Professió Infermera de Ca-
talunya davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre el seu posicionament amb re-
lació a la revisió i redefinició del paper de la 
infermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-00726/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 17, tinguda el 
05.06.2014, DSPC-C 425.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Infermeria Famili-
ar i Comunitària de Catalunya davant la Co-
missió de Salut perquè informi sobre el seu 
posicionament amb relació a la revisió i re-
definició del paper de la infermeria en el sis-
tema sanitari
Tram. 356-00727/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 17, tinguda el 
05.06.2014, DSPC-C 425.

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana d’Infermeria 
Pediàtrica davant la Comissió de Salut per-
què informi sobre el seu posicionament amb 
relació a la revisió i redefinició del paper de 
la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-00728/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 17, tinguda el 
05.06.2014, DSPC-C 425.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana d’Inferme-
ria davant la Comissió de Salut perquè infor-
mi sobre el seu posicionament amb relació 
a la revisió i redefinició del paper de la infer-
meria en el sistema sanitari
Tram. 356-00729/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 17, tinguda el 
05.06.2014, DSPC-C 425.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Di-
reccions Infermeres davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre el seu posiciona-
ment amb relació a la revisió i redefinició del 
paper de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-00730/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 17, tinguda el 
05.06.2014, DSPC-C 425.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Directors i Direc-
tores d’Escoles d’Infermeria de Catalunya 
davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre el seu posicionament amb relació a la 
revisió i redefinició del paper de la infermeria 
en el sistema sanitari
Tram. 356-00731/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 17, tinguda el 
05.06.2014, DSPC-C 425.

Sol·licitud de compareixença de Gabriela 
Serra, membre d’Entre Pobles i de l’Assem-
blea Bolivariana de Catalunya, davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació perquè informi sobre la situació 
política de Veneçuela
Tram. 356-00733/10

Sol·licitud

Presentació: Gemma Calvet i Barot, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Miquel 
Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista, Sa-
ra Vilà Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Quim 
Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 69504).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 10.06.2014.

Sol·licitud de compareixença de Samuel H. 
Carvajal Ruiz, membre fundador de l’Assem-
blea Bolivariana de Catalunya i doctor pel 
Departament de Pedagogia Aplicada de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè informi sobre la situació 
política de Veneçuela
Tram. 356-00734/10

Sol·licitud

Presentació: Gemma Calvet i Barot, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Miquel 
Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista, Sa-
ra Vilà Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Quim 
Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 69505).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 10.06.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Autors i Autores en Perill d’Extin-
ció davant la Comissió de Cultura i Llengua 
perquè exposi la seva posició amb relació a 
la socialització dels llibres
Tram. 356-00736/10

Sol·licitud

Presentació: Àngels Ponsa i Roca, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Teresa Vallverdú Albor-
nà, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamenta-
ri Socialista, Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, Dolors Camats i 
Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carina Mejías 
Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Quim 
Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 69631).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 11.06.2014.
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Sol·licitud de compareixença del director del 
Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè informi sobre 
els contractes subscrits amb Independent 
Diplomat
Tram. 356-00741/10

Sol·licitud

Presentació: Juan Milián Querol, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 69754).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 10.06.2014.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior i amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural sobre la campanya de pre-
venció i d’extinció d’incendis del 2014
Tram. 355-00128/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 17 de la Co-
missió d’Interior, tinguda el 10.06.2014, DSPC-C 430.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre la desarti-
culació de les bandes Latin Kings i Bloods i 
sobre la implantació de bandes de diferents 
orígens
Tram. 355-00132/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
17, tinguda el 10.06.2014, DSPC-C 430.

Sessió informativa de la Comissió d’Interi-
or amb el conseller d’Interior sobre les cau-
ses de l’incendi en un habitatge del Vendrell 
(Baix Penedès) el 26 de març de 2014
Tram. 355-00133/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
17, tinguda el 10.06.2014, DSPC-C 430.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació d’Air 
Europa amb relació al Projecte de llei de cre-
ació de l’impost sobre les emissions con-
taminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera 
que produeix l’aviació comercial, de l’impost 
sobre la producció termonuclear d’energia 
elèctrica per la seva incidència en el medi 
ambient i de l’impost sobre l’emissió de ga-
sos i partícules a l’atmosfera
Tram. 353-00441/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 22 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 05.06.2014, 
DSPC-C 424.

Compareixença d’Alfons Garcia, alcalde de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, amb rela-
ció al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre les emissions contaminants d’òxids 
de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’avi-
ació comercial, de l’impost sobre la produc-
ció termonuclear d’energia elèctrica per la 
seva incidència en el medi ambient i de l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a 
l’atmosfera
Tram. 353-00442/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
05.06.2014, DSPC-C 424.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Municipis amb Centrals Nucle-
ars amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre les emissions contami-
nants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que 
produeix l’aviació comercial, de l’impost 
sobre la producció termonuclear d’energia 
elèctrica per la seva incidència en el medi 
ambient i de l’impost sobre l’emissió de ga-
sos i partícules a l’atmosfera
Tram. 353-00444/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
05.06.2014, DSPC-C 424.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Internacional del Transport Aeri 
amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre les emissions contaminants 
d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produ-
eix l’aviació comercial, de l’impost sobre la 
producció termonuclear d’energia elèctrica 
per la seva incidència en el medi ambient i 
de l’impost sobre l’emissió de gasos i partí-
cules a l’atmosfera
Tram. 353-00447/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
05.06.2014, DSPC-C 424.

Compareixença d’Ignasi Puig, consultor es-
pecialista en fiscalitat ambiental, doctor en 
ciències ambientals i soci fundador d’ENT 
Medi Ambient i Gestió, amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre les 
emissions contaminants d’òxids de nitrogen 
a l’atmosfera que produeix l’aviació comer-
cial, de l’impost sobre la producció termonu-
clear d’energia elèctrica per la seva incidèn-
cia en el medi ambient i de l’impost sobre 
l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera
Tram. 353-00457/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
05.06.2014, DSPC-C 424.

Compareixença de Rafel Vidal i Ibars, alcal-
de d’Ascó, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre les emissions con-
taminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera 
que produeix l’aviació comercial, de l’impost 
sobre la producció termonuclear d’energia 
elèctrica per la seva incidència en el medi 
ambient i de l’impost sobre l’emissió de ga-
sos i partícules a l’atmosfera
Tram. 353-00461/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
05.06.2014, DSPC-C 424.

Compareixença d’una representació de Rya-
nair amb relació al Projecte de llei de crea-
ció de l’impost sobre les emissions conta-
minants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera 
que produeix l’aviació comercial, de l’impost 
sobre la producció termonuclear d’energia 
elèctrica per la seva incidència en el medi 
ambient i de l’impost sobre l’emissió de ga-
sos i partícules a l’atmosfera
Tram. 353-00462/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 22 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 05.06.2014, 
DSPC-C 424.

Compareixença d’una representació de la 
Direcció de l’aeroport de Barcelona - el Prat 
amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre les emissions contaminants 
d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produ-
eix l’aviació comercial, de l’impost sobre la 
producció termonuclear d’energia elèctrica 
per la seva incidència en el medi ambient i 
de l’impost sobre l’emissió de gasos i partí-
cules a l’atmosfera
Tram. 353-00463/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 22 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 05.06.2014, 
DSPC-C 424.
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Compareixença d’una representació de Vue-
ling amb relació al Projecte de llei de crea-
ció de l’impost sobre les emissions conta-
minants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera 
que produeix l’aviació comercial, de l’impost 
sobre la producció termonuclear d’energia 
elèctrica per la seva incidència en el medi 
ambient i de l’impost sobre l’emissió de ga-
sos i partícules a l’atmosfera
Tram. 353-00465/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
05.06.2014, DSPC-C 424.

Compareixença de Carme Borbonès Bres-
có, presidenta de Càritas Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00468/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de Teresa Crespo Julia, pre-
sidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social i 
del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars, amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00469/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’Àngels Guiteras Mestres, 
presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00470/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00471/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 353-00472/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00473/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comar-
ques amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00474/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de Josep Marquès Baró, 
president de la Creu Roja a Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00475/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de Salvador Busquets Vila, 
director de la Fundació Arrels, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00476/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’Enric Canet, director de 
Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants 
del Raval, amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00477/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’una representació de l’As-
semblea de Treballadors i Treballadores 
en Atur de Barcelona i de la Coordinadora 
d’Aturats de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00478/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de Jordi Arcarons i Bullich, 
catedràtic d’economia aplicada de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00479/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Fascicle tercer
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Compareixença de Júlia López López, cate-
dràtica de dret del treball de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 353-00480/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de Jean-Guillaume Goet-
hals, jurista expert en protecció social i con-
seller del Centre Públic d’Acció Social de 
Saint-Gilles, a Brussel·les, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00481/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de Núria Carrera i Comes, 
degana del Col·legi Oficial de Treball Social 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00482/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de Jaume Botey Vallès, pro-
fessor d’història de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, en representació de Cristia-
nisme i Justícia, amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 353-00483/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de Antoni Barbarà, met-
ge i membre de Dempeus per la Salut Pú-
blica, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00484/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania es-
tablerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 353-00485/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.
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Compareixença d’una representació de Jus-
tícia i Pau amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00486/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00487/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’Antoni Vilà Mancebo, 
membre del Consell Assessor de Polítiques 
Socials i Familiars, amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00488/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00489/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’una representació de Pi-
mec amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00490/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’una representació de Fe-
pime de Catalunya amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00491/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’Alícia Adserà, professora 
de la Woodrow Wilson School of Public and 
International Affairs i membre associada de 
l’Office of Population Research a la Univer-
sitat de Princeton (Estats Units d’Amèrica), 
amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 353-00492/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.
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Compareixença de Gerard Padró i Miquel, 
catedràtic d’economia de la London Scho-
ol of Economics and Political Science i codi-
rector del Programa de recerca en governa-
bilitat i economia política de l’International 
Growth Centre (Londres), amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00493/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de Guillem López-Casasno-
vas, catedràtic d’economia de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 353-00494/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de Josep Oliver, economis-
ta i catedràtic de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00495/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’Oriol Amat Salas, catedrà-
tic d’economia financera i comptabilitat de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00496/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’Esther Sánchez Torres, 
professora de dret privat d’ESADE, amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00497/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’Ignasi Parody i Núñez, di-
rector de la Fundació Privada Trinijove i pre-
sident de la Xarxa Europea d’Empreses d’In-
serció Social, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00498/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.
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Compareixença d’una representació de la 
Intersindical Alternativa de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00499/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de Sebastià Sarasa i Urdio-
la, professor de sociologia de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 353-00500/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes 
de Barcelona amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00501/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00502/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de Daniel Raventós Pañella, 
president de la Xarxa Renda Bàsica i profes-
sor de sociologia de la Universitat de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00503/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de Maria Truñó, en repre-
sentació de l’UNICEF Catalunya, amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00504/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.
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Compareixença de Josep Maria Rañé Blas-
co, exconseller de Treball i Indústria, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00505/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de Sara Berbel, doctora en 
psicologia social per la Universitat de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00506/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de Carolina Homar, consul-
tora en polítiques socials públiques i tercer 
sector, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00507/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de Fernando Fantova, con-
sultor social a Bilbao, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00508/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’Eduardo Rojo Torrecilla, 
catedràtic de dret del treball i de la segure-
tat social de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00509/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Mares i Pa-
res d’Alumnes de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00510/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.
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Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Economistes de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00511/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’Antoni Comín Oliveres, ex-
president de la Comissió Interdepartamental 
de la Renda Mínima d’Inserció, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00512/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Empreses d’Inserció de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00513/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de Rafael Pinilla Pallejà, 
membre fundador i vicepresident de l’Asso-
ciació Xarxa Renda Bàsica de València, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00514/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de José Antonio Noguera 
Ferrer, professor de sociologia de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00515/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de Magda Mercader, exper-
ta en costos i beneficis de rendes socials, 
amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 353-00516/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.
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Compareixença de Luis Sanzo, exresponsa-
ble del Programa de renda bàsica del País 
Basc, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00517/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença del cap de l’òrgan tècnic de 
la renda mínima d’inserció amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00518/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de Jesús Quiroga, director 
de la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, amb relació a la Propo-
sició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00519/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de Josep Lechuga, coor-
dinador dels Serveis Socials de Badalona, 
amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 353-00520/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de Montse Campana, coor-
dinadora dels Serveis Socials de Sant Adrià 
del Besòs, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00521/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’ONG per la Pau, els 
Drets Humans i el Desenvolupament amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00522/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a 
la Infància i l’Adolescència amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00523/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’una representació de Sa-
ve the Children amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 353-00524/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Pere Tarrés amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00525/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’una representació de l’Or-
ganització de Consumidors i Usuaris de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00526/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’una representació d’Oxfam 
Intermón amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establer-
ta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 353-00527/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’una representació de la Pla-
taforma «Pobresa Zero» amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00528/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’una representació del Sín-
dic de Greuges amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 353-00529/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.
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Compareixença d’una representació del Con-
sell General del Treball Social amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00530/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’una representació de 
l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Pú-
bliques amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00531/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de Pau Marí-Klose, doctor 
en sociologia i professor de la Universitat de 
Saragossa, amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establer-
ta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 353-00532/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de Joan Cortinas, en repre-
sentació del Centre National de Recherche 
Scientifique de París, amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00533/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de Josep Manel Busqueta, 
en representació del Seminari d’Economia 
Crítica Taifa, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00534/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença de José Iglesias Fernán-
dez, en representació de l’Associació Eco-
concern - Innovació Social, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00535/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.
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Compareixença de Jordi Garcia Jané, en re-
presentació de la Xarxa d’Economia Solidà-
ria de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 353-00536/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’Albert Sales, professor del 
Departament de Ciències Polítiques i Soci-
als de la Universitat Pompeu Fabra, amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00537/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença dels representants de la Co-
missió Interdepartamental de la Renda Míni-
ma d’Inserció en el Comitè de Seguiment de 
la Renda Mínima d’Inserció altres que el pre-
sident o el secretari amb relació a la Propo-
sició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00538/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença dels representants de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya en el Co-
mitè de Seguiment de la Renda Mínima d’In-
serció amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00539/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença dels representants de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
en el Comitè de Seguiment de la Renda Mí-
nima d’Inserció amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 353-00540/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença dels representants dels 
consells comarcals en el Comitè de Segui-
ment de la Renda Mínima d’Inserció amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00541/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.
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Compareixença dels representants de les 
entitats d’iniciativa social col·laboradores del 
Programa interdepartamental de la renda 
mínima d’inserció en el Comitè de Seguiment 
de la Renda Mínima d’Inserció amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00542/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença dels representants dels sin-
dicats més representatius en el Comitè de 
Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció 
amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 353-00543/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença dels representants de les or-
ganitzacions empresarials més representati-
ves en el Comitè de Seguiment de la Renda 
Mínima d’Inserció amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 353-00544/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença dels representants de l’Ins-
titut Català de les Dones en el Comitè de Se-
guiment de la Renda Mínima d’Inserció amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00545/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença dels representants del Col-
legi Oficial de Treball Social de Catalunya en 
el Comitè de Seguiment de la Renda Míni-
ma d’Inserció amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00546/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença dels representants del Col-
legi d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya en el Comitè de Seguiment de la 
Renda Mínima d’Inserció amb relació a la Pro-
posició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00547/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.
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Compareixença dels representants de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de 
Catalunya en el Comitè de Seguiment de la 
Renda Mínima d’Inserció amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00548/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença dels representants de la Fe-
deració d’Associacions de Veïns d’Habitatge 
Social de Catalunya en el Comitè de Segui-
ment de la Renda Mínima d’Inserció amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00549/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 24, tinguda el 03.06.2014, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 353-00550/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Compareixença d’una representació del Col-
legi de Notaris de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi ci-
vil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 353-00551/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Compareixença d’una representació del 
Deganat dels Registradors de la Propietat, 
Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació dels 
llibres primer, segon, quart i cinquè del Co-
di civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 353-00552/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Compareixença de Juan Gómez Martínez, 
notari i membre de l’Observatori de Dret Pri-
vat de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i 
de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de 
juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les successions
Tram. 353-00553/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.
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Compareixença de Carme Trilla, en repre-
sentació de Càritas, amb relació al Projec-
te de llei de modificació dels llibres primer, 
segon, quart i cinquè del Codi civil de Cata-
lunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 
10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 353-00554/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma d’Entitats pel Fons Social de 
l’Habitatge de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació dels llibres pri-
mer, segon, quart i cinquè del Codi civil de 
Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, 
del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 353-00555/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 353-00556/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Advocats de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi ci-
vil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 353-00557/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 353-00558/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació dels 
llibres primer, segon, quart i cinquè del Co-
di civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 353-00559/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 353-00560/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Compareixença d’una representació de la 
Direcció General de Patrimoni amb relació 
al Projecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de 
Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, 
del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 353-00561/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Compareixença d’una representació de la 
Societat Catalana d’Advocats de Família 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 353-00562/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Compareixença del president del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació dels lli-
bres primer, segon, quart i cinquè del Codi 
civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 353-00563/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Compareixença de Josep Delfí Guàrdia i Ca-
nela, president de l’Acadèmia de Jurispru-
dència i Legislació de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació dels 
llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi 
civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 353-00564/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Compareixença de Joan Manel Abril i Cam-
poy, president de la Secció d’Harmonitza-
ció de la Comissió de Codificació, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació dels 
llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi 
civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 353-00565/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.



16 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 337

4.53.15. INFORMACIó 100

Compareixença d’Antoni Vaquer Aloy, cate-
dràtic de dret civil de la Universitat de Lleida, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 353-00566/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 427.

Compareixença de Josep Maria Argimon 
i Pallàs, director de l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre 
l’evolució de programes i indicadors de la 
Central de Resultats
Tram. 357-00080/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió de Salut, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 425.

Compareixença del president de la Societat 
Espanyola de Nutrició Parenteral i Enteral 
davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre els objectius d’aquesta entitat i els es-
tudis que ha desenvolupat
Tram. 357-00082/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió de Salut, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 425.

Compareixença del secretari d’Universitats i 
Recerca davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats per a explicar les línies gene-
rals de l’activitat de la Secretaria d’Universi-
tats i Recerca
Tram. 357-00332/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 05.06.2014, 
DSPC-C 426.

Compareixença del secretari d’Universitats i 
Recerca davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats per a explicar les línies d’actu-
ació del Govern en matèria universitària
Tram. 357-00333/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 
05.06.2014, DSPC-C 426.

Compareixença del director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre 
els expedients relatius a administracions lo-
cals incoats el 2012 i el 2013
Tram. 357-00503/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 35 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 04.06.2014, 
DSPC-C 419.

Compareixença del director general de Pes-
ca davant la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què exposi la situació del sector de la pesca
Tram. 357-00535/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 422.

Compareixença d’una representació d’Am-
nistia Internacional Catalunya davant la 
Comissió de Justícia i Drets Humans per a 
presentar el treball sobre l’Agenda de drets 
humans per a aquesta legislatura
Tram. 357-00579/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 05.06.2014, 
DSPC-C 427.
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Compareixença del director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a presentar la Me-
mòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya cor-
responent al 2013
Tram. 357-00613/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 35 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 04.06.2014, 
DSPC-C 419.

Compareixença de la secretària general del 
Consell de Relacions Laborals davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones per a ex-
plicar el document «Recomanacions per a la 
negociació col·lectiva de plans d’igualtat»
Tram. 357-00658/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en 
la sessió núm. 15, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 423.

Compareixença del subdirector general de 
Cooperació Social i Voluntariat, de la Direc-
ció General d’Acció Cívica i Comunitària, da-
vant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a informar sobre el grau de desenvolu-
pament i assoliment d’objectius del Pla inte-
gral del poble gitano
Tram. 357-00659/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en 
la sessió núm. 15, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 423.

Compareixença del portaveu de l’Observa-
tori contra l’Homofòbia davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a presentar 
l’informe corresponent al 2013
Tram. 357-00660/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en 
la sessió núm. 15, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 423.

Compareixença d’una representació de 
l’Observatori Dona, Empresa i Economia da-
vant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a informar sobre la situació de les dones 
en els consells d’administració de les em-
preses
Tram. 357-00661/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en 
la sessió núm. 15, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 423.

Compareixença de Montserrat Teixidó, dega-
na del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infer-
mers de Catalunya, davant la Comissió de Sa-
lut per a informar sobre el seu posicio nament 
amb relació a la revisió i redefinició del paper 
de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00662/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió núm. 17, 
tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 425.

Compareixença d’Albert Tort Sisó, president 
del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Barcelona, davant la Comissió de Salut 
per a informar sobre el seu posicionament 
amb relació a la revisió i redefinició del pa-
per de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00663/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió núm. 17, 
tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 425.

Compareixença de Carme Puigvert Vilalta, 
presidenta del Col·legi Oficial d’Infermers i 
Infermeres de Girona, davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre el seu posiciona-
ment amb relació a la revisió i redefinició del 
paper de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00664/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió núm. 17, 
tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 425.
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Compareixença de Cristina Díez, presiden-
ta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Tarragona, davant la Comissió de Salut 
per a informar sobre el seu posicionament 
amb relació a la revisió i redefinició del pa-
per de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00665/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió núm. 17, 
tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 425.

Compareixença de Josep M. Camps i Bala-
gué, president del Col·legi Oficial d’Inferme-
res i Infermers de Lleida, davant la Comissió 
de Salut per a informar sobre el seu posicio-
nament amb relació a la revisió i redefinició del 
paper de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00666/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió núm. 17, 
tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 425.

Compareixença del president del Consell de 
la Professió Infermera de Catalunya davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre el 
seu posicionament amb relació a la revisió 
i redefinició del paper de la infermeria en el 
sistema sanitari
Tram. 357-00667/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió núm. 17, 
tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 425.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Infermeria Familiar i Comunitària 
de Catalunya davant la Comissió de Salut 
per a informar sobre el seu posicionament 
amb relació a la revisió i redefinició del pa-
per de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00668/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió núm. 17, 
tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 425.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana d’Infermeria Pediàtrica 
davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre el seu posicionament amb relació a la 
revisió i redefinició del paper de la infermeria 
en el sistema sanitari
Tram. 357-00669/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió núm. 17, 
tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 425.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana d’Infermeria davant la Co-
missió de Salut per a informar sobre el seu 
posicionament amb relació a la revisió i re-
definició del paper de la infermeria en el sis-
tema sanitari
Tram. 357-00670/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió núm. 17, 
tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 425.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Direccions Infermeres 
davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre el seu posicionament amb relació a la 
revisió i redefinició del paper de la infermeria 
en el sistema sanitari
Tram. 357-00671/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió núm. 17, 
tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 425.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Directors i Directores d’Escoles 
d’Infermeria de Catalunya davant la Comis-
sió de Salut per a informar sobre el seu po-
sicionament amb relació a la revisió i redefi-
nició del paper de la infermeria en el sistema 
sanitari
Tram. 357-00672/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió núm. 17, 
tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 425.
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Compareixença de Xavier Bonal i Antoni Ver-
ger, autors de l’estudi «L’Agenda de la políti-
ca educativa a Catalunya: una anàlisi de les 
opcions de govern (2011-2013)», davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per 
a presentar aquest estudi
Tram. 357-00674/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió núm. 22, tinguda el 05.06.2014, DSPC-C 
426.

Compareixença d’una representació de la 
Societat Catalana de Medicina de Família i 
Comunitària per a debatre entorn de la de-
tecció precoç de les desigualtats en salut i 
malnutrició
Tram. 357-00675/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 
núm. 15, tinguda el 10.06.2014, DSPC-C 431.

Compareixença d’una representació de 
Creu Roja davant la Comissió de la Infància 
perquè expliqui la situació de la malnutrició 
infantil
Tram. 357-00676/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 
núm. 15, tinguda el 10.06.2014, DSPC-C 431.

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

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
febrer del 2014
Tram. 337-00032/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 69517 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 10.06.2014

A la presidenta del Parlament 

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, fe-
brer de 2014 perquè en tingueu coneixement i als efec-
tes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 3 de juny de 2014

Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 7208/2012, in-
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra els articles 16 i 41 de la Llei 5/2012, 
del 20 de març, de mesures fiscals, finance-
res i administratives i de creació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics
Tram. 381-00001/10

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 68184 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 20.05.2014

Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por 
don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presiden-
te, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Or-
tega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don An-
drés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Va-
res García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro Jo-
sé González-Trevijano Sánchez, don Enrique López y 
López y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, 
ha pronunciado

En nombre del rey

la siguiente

Sentencia

En el recurso de inconstitucionalidad núm.7208-2012, 
promovido por la Presidenta del Gobierno en funcio-
nes contra los arts. 16 (en lo relativo al apartado pri-
mero del nuevo art. 3 bis.1.1, del texto refundido de la 
Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de 
Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 3/2008, 
de 25 de junio) y 41 de la Ley del Parlamento de Ca-
taluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, 
financieras y administrativas y de creación del im-
puesto sobre estancias en establecimientos turísticos. 
Han comparecido y formulado alegaciones la Genera-
litat de Cataluña y el Parlamento de Cataluña. Ha sido 
Ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, 
quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro Gene-
ral de este Tribunal el día 21 de diciembre de 2012, 
el Abogado del Estado, en representación de la Pre-

sidenta del Gobierno en funciones, promueve recurso 
de inconstitucionalidad contra los arts. 16 (en lo rela-
tivo al apartado primero del nuevo art. 3 bis.1-1 del 
texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos 
de la Generalidad de Cataluña, aprobado por Decre-
to Legislativo 3/2008, de 25 de junio) y 41 de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, 
de medidas fiscales, financieras y administrativas y 
de creación del impuesto sobre estancias en estable-
cimientos turísticos (en lo sucesivo, Ley 5/2012), pre-
ceptos que respectivamente establecen la «tasa por la 
prestación de servicios personales y materiales en el 
ámbito de la administración de la Administración de 
Justicia» y la «tasa sobre los actos preparatorios y los 
servicios accesorios de mejora de la información inhe-
rentes al proceso para la prescripción y dispensación 
de medicamentos y productos sanitarios mediante la 
emisión de recetas médicas y órdenes de dispensa-
ción». Tales tributos se consideran contrarios al orden 
competencial por los motivos que, resumidamente, se 
exponen a continuación:

a) Se recurre, en primer lugar, el principal hecho im-
ponible de la «tasa por la prestación de servicios per-
sonales y materiales en el ámbito de la administración 
de la Administración de Justicia», regulado en el apar-
tado primero del art. 3 bis.1.1 del texto refundido de la 
Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de 
Cataluña, introducido por el art. 16 de la Ley 5/2012. 
Se considera vulnerado el art. 6.2 de la Ley Orgáni-
ca 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las 
Comunidades Autónomas (LOFCA), en relación con 
los arts. 133.2, 149.1.14 y 157.3 CE.

La Ley Orgánica de financiación de las Comunida-
des Autónomas, integrada en el bloque de la constitu-
cionalidad [arts. 28.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC) y 1.2 LOFCA, y jurispruden-
cia de este Tribunal], ha sido dictada en ejercicio de la 
competencia estatal ex art. 149.1.14 CE, y dando cum-
plimiento específico al mandato del art. 157.3 CE pa-
ra regular, mediante ley orgánica, el ejercicio de las 
competencias financieras enumeradas en el apartado 
1 del mismo precepto constitucional, entre las que se 
cuenta la de establecer tributos propios. Tal poder tri-
butario autonómico está subordinado a la Constitución 
y a las leyes (art. 133.2 CE), entre las que se cuenta la 
LOFCA, cuyo art. 6.2 prohíbe a las Comunidades Au-
tónomas establecer tributos que recaigan sobre hechos 
imponibles gravados por el Estado.

El hecho imponible de las tasas se vincula a una ac-
tividad o servicio de la Administración pública (por 
todas, SSTC 296/1994, de 10 de noviembre, FJ 4; 
16/2003, de 30 de enero, FJ 3, y 102/2012, de 8 de ma-
yo, FJ 5). En consecuencia, «la tasa sigue al servicio», 
es decir, la competencia para decidir la financiación de 
un servicio por vía de tasas deriva de la competencia 
en relación con el servicio mismo financiado, de ma-
nera que «la distribución de competencias en una ma-
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teria determina la posibilidad de establecer tasas sobre 
la misma, así como su configuración» (STC 136/2012, 
de 19 de junio, FJ 8), pero dentro de los límites genera-
les que fije la LOFCA.

La competencia de la Generalitat de Cataluña respecto 
a la «administración de la Administración de Justicia» 
está atribuida «siempre, y sólo, de acuerdo con la Ley 
Orgánica del Poder Judicial» (LOPJ), pues «la función 
jurisdiccional es siempre, y sólo, una función del Es-
tado» (STC 31/2010, de 28 de junio, FFJJ 42 y 53). La 
financiación de esta competencia por vía de tasa está 
limitada no sólo por los términos en que la LOPJ con-
figura la competencia autonómica, sino también por 
los límites generales de las competencias financieras 
autonómicas, entre ellos, el art. 6.2 LOFCA. La Ley 
10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan 
determinadas tasas en el ámbito de la Administración 
de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses, incluye un recordatorio del límite 
derivado del art. 6.2 LOFCA, al declarar que la tasa 
estatal por el ejercicio de la potestad jurisdiccional se 
establece «sin perjuicio de las tasas y demás tributos 
que puedan exigir las Comunidades Autónomas en el 
ejercicio de sus respectivas competencias financieras, 
los cuales no podrán gravar los mismos hechos impo-
nibles».

Para poder determinar con precisión cuál es el genui-
no hecho imponible de las tasas que se comparan, es 
menester despejar una formulación equívoca conte-
nida en el precepto impugnado, según el cual «cons-
tituye el hecho imponible de la tasa la prestación de 
servicios personales y materiales en el ámbito de la 
administración de la Administración de Justicia de 
competencia de la Generalidad, a instancia de parte, 
en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-ad-
ministrativo, en órganos judiciales con sede en Cata-
luña», añadiendo luego que «la producción del hecho 
imponible se manifiesta mediante la realización» de 
una serie de actos procesales, normalmente actos de 
iniciación de parte. El equívoco radica en que la pres-
tación de servicios de competencia autonómica es la 
justificación abstracta del establecimiento de la tasa, 
pero la prestación de tales servicios, por sí misma, no 
genera el nacimiento de la relación jurídico-tributaria. 
El auténtico hecho imponible de la tasa está constitui-
do por los actos jurídico-procesales, que son los que 
llevan inherente la solicitud de que se preste el servi-
cio que se pretende financiar mediante tasas. Compa-
rando desde esta perspectiva el precepto recurrido y el 
art. 2 de la Ley 10/2012, resulta que la gran mayoría 
de actos procesales tomados como hecho imponible de 
la tasa por el legislador catalán están igualmente gra-
vados por el legislador estatal: la interposición de de-
manda en juicios civiles ordinarios y verbales o la in-
terposición del recurso contencioso-administrativo, la 
formulación de reconvención en los juicios civiles, la 
interposición de los recursos de apelación y casación 
en los órdenes civil y contencioso-administrativo, o la 

interposición del recurso extraordinario por infracción 
procesal, gravados por el legislador autonómico, están 
también gravados por el legislador estatal. Hay cier-
tamente algunas diferencias secundarias, pero no hay 
duda de la coincidencia de los actos procesales genera-
dores de la obligación tributaria en la abrumadora ma-
yoría de modalidades del hecho imponible.

La disociación descrita en el preámbulo de la Ley ca-
talana 5/2012 entre el hecho imponible de la tasa es-
tatal, constituido por el ejercicio de la potestad juris-
diccional stricto senso (art. 117.3 CE), y el de la tasa 
autonómica, integrado por el conjunto de actuaciones 
del personal que apoya a los órganos jurisdiccionales, 
así como por la utilización de los elementos materia-
les necesarios de competencia autonómica, es paten-
temente inadmisible desde el punto de vista del orden 
constitucional de competencias. Los actos procesales 
que el legislador catalán describe como hecho imponi-
ble de su tasa se caracterizan por entrañar el ejercicio 
del derecho fundamental de tutela judicial efectiva con 
el fin de obtener una sentencia o resolución judicial de 
fondo o su ejecución, esto es, los actos típicos de ejer-
cicio de la potestad jurisdiccional (STC 162/2012, de 
20 de septiembre, FJ 5), quedando fuera de la com-
petencia autonómica la función jurisdiccional. Resul-
ta así que para financiar el coste de unas competen-
cias secundarias sobre medios materiales y personales 
(administración de la Administración de Justicia o 
«vertiente puramente administrativa al servicio de la 
función jurisdiccional del Estado», en palabras de la 
STC 162/2012, FJ 5), se seleccionan como hechos im-
ponibles los actos procesales esenciales del ejercicio 
del derecho fundamental del art. 24.1 CE, con los que 
se pide la activación de una función –la jurisdiccio-
nal– ajena por completo a la competencia de la Gene-
ralidad catalana. La diferenciación entre «coinciden-
cia temporal» e «identidad» es ilusoria: se gravan dos 
veces los mismos hechos imponibles, aunque se haga 
en nombre de competencias sustantivas diferentes. Y a 
lo que atiende el art. 6.2 LOFCA es a la coincidencia 
de hechos imponibles. Es más: este pasaje legal presu-
pone que cada tributo se ampara en competencias pro-
pias de modo que prohíbe precisamente es que, con 
el respaldo de una competencia propia, la Comunidad 
Autónoma duplique el gravamen de hechos imponi-
bles ya gravados por el Estado. La primacía en el gra-
vamen corresponde al titular de la potestad tributaria 
originaria (art. 133.1 CE), aunque el tributo autonómi-
co pudiera ampararse en competencias de la Comuni-
dad Autónoma, financieras o, incluso, extrafinancieras 
si se trata de una tasa o un tributo extrafiscal.

El análisis del resto de los elementos de la tasa cata-
lana que se recurre corrobora la violación del límite 
impuesto por el art. 6.2 LOFCA. Coinciden los suje-
tos pasivos (arts. 3 de la Ley 10/2012 y 3 bis.1.2 de la 
Ley catalana) y la cuantificación del hecho imponible 
–cuota fija por tipo de procedimiento– (arts. 7.1 de la 
Ley 10/2012 y 3 bis.1.5 de la Ley catalana), aunque la 
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tasa estatal incorpore un elemento variable mediante 
aplicación de una alícuota (art. 7.2 de la Ley 10/2012). 
Hay un amplio campo de coincidencia en las exencio-
nes (apartados 1 y 2 del art. 4 de la Ley 10/2012 y art. 3 
bis.1-3 de la Ley catalana), las bonificaciones (arts. 10 
de la Ley 10/2012 y 3 bis.1.1.1 de la Ley catalana) y los 
criterios de devengo (arts. 5, 1 y 2, de la Ley 10/2012 y 
3 bis.1.4 de la Ley catalana). En fin, hasta los sistemas 
de autoliquidación y gestión son parecidos (arts. 8 y 9 
de la Ley 10/2012 y arts. 3 bis.1.6 y 3 bis.1.7 de la Ley 
catalana). Falta en la tasa catalana, cierto, una norma 
similar a la del art. 8.2 de la Ley 10/2012, por carencia 
de competencia autonómica para dictar una regla pro-
cesal sobre subsanación y preclusión, dictada por las 
Cortes Generales al amparo del art. 149.1.6 CE (dispo-
sición final quinta de la Ley 10/2012).

Todo ello demuestra la violación del límite estableci-
do para la potestad tributaria autonómica por el art. 
6.2 LOFCA en relación con los arts. 133.2, 149.1.14 y 
157.3 CE, por lo que procede que se declare inconsti-
tucional y nulo el apartado primero del art. 3 bis.1.1 
del texto refundido de la Ley de tasas y precios públi-
cos de la Generalitat de Cataluña, introducido por el 
art. 16 de la Ley catalana 5/2012.

b) Se recurre a continuación, en su integridad, la «tasa 
sobre los actos preparatorios y los servicios acceso-
rios de mejora de la información inherentes al proceso 
para la prescripción y dispensación de medicamentos 
y productos sanitarios mediante la emisión de recetas 
médicas y órdenes de dispensación», establecida me-
diante el art. 41 de la Ley de Cataluña 5/2012.

Dando por reproducida la doctrina constitucio-
nal resumida con respecto al motivo anterior, que 
se sintetiza en el adagio o brocardo «la tasa sigue al 
servicio»(STC 136/2012, de 19 de junio, FJ 8), el escri-
to de interposición del recurso expone el reparto com-
petencial en materia de sanidad, sobre la que la tasa 
recurrida recae, y que es compartida entre el Estado y 
la Generalitat de Cataluña, de manera que al primero 
le corresponden las «bases y coordinación general de 
la sanidad» (art. 149.1.16 CE), mientras que la segunda 
ostenta las competencias que le atribuye el art. 162 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC).

Deben así descartarse los títulos competenciales esta-
tales relativos a la «legislación sobre productos farma-
céuticos» (art. 149.1.16 CE), porque ésta se refiere a 
la ordenación de los medicamentos en cuanto sustan-
cias, cuya fabricación y comercialización está someti-
da al control de los poderes públicos, y no a su finan-
ciación; así como el encuadramiento en el «régimen 
económico de la Seguridad Social» (art. 149.1.17 CE), 
porque la financiación de la prestación farmacéutica 
no afecta al régimen económico de la Seguridad So-
cial. En su condición de «servicio público fundamen-
tal» (art. 15.1 LOFCA), queda sujeto a las previsiones 
de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se 
regula el sistema de financiación de las Comunidades 

Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatu-
to de Autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias. En fin, debe además descartarse su encua-
dramiento en la «regulación de las condiciones básicas 
que garanticen la igualdad de todos los españoles» en 
el ejercicio del derecho a la protección de la salud (art. 
149.l·l CE en relación con los arts. 15 y 43.1 CE), por-
que esta competencia estatal queda «absorbida por la 
que le corresponde al Estado en la regulación de las 
bases de la sanidad, que es más específica y puede do-
tarse también de mayor contenido» (SSTC 109/2003, 
de 5 de junio, FJ 3, y 136/2012, de 19 de junio, FJ 3).

Así enmarcado el ámbito competencial, la controver-
sia se centra en dilucidar si el modelo o tipo de finan-
ciación para la prestación farmacéutica –y, en concre-
to, si esta debe hacerse con cargo exclusivamente a 
impuestos, o también mediante tasas o «copago»–, de-
be considerarse o no parte de las bases en materia de 
sanidad. Si la respuesta es afirmativa, sólo el Estado 
será competente para establecer una tasa que supone 
exigir una contribución a la persona a la que se pres-
cribe o dispensa el medicamento; pero si este concreto 
aspecto de la prestación farmacéutica no es básico, no 
podrá dudarse de la competencia catalana para esta-
blecer la tasa controvertida.

Se examina a continuación el contenido de las leyes 
generales que definen las bases en materia de sanidad: 
la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad 
del Sistema Nacional de Salud, y la Ley 29/2006, de 
26 de julio, de garantías y uso racional de los medi-
camentos y productos sanitarios, concluyendo, a par-
tir de la doctrina contenida en las SSTC 98/2004, de 
25 de mayo, FJ 7, y 136/2012, de 19 de junio, FJ 5, 
que los arts. 2 a), 23 y 71.1 g) de la Ley 16/2003 y los 
arts. 77.8, 88 y 89.1 de la Ley 29/2006, que contienen 
cláusulas legales igualitarias, son todas ellas normas 
básicas.

De acuerdo con el fundamento jurídico 5 de la STC 
136/2012, la determinación de la modalidad concre-
ta de financiación de una prestación del Sistema Na-
cional de Salud como la farmacéutica es una decisión 
básica que corresponde tomar al legislador estatal, in-
cluyendo en particular la posibilidad de imponer una 
colaboración financiera del usuario por vía de aporta-
ción adicional (copago), pues ello incide en la forma de 
prestación del servicio público fundamental de la sani-
dad y en el acceso igualitario al medicamento por par-
te de los usuarios. Además, de acuerdo con la doctrina 
constitucional citada, las Comunidades Autónomas no 
pueden empeorar el régimen básico de condiciones de 
acceso del usuario al medicamento, lo que en particu-
lar afecta a la propia previsión de aportaciones adicio-
nales con cargo al usuario.

El contenido de la financiación de la prestación far-
macéutica se incluye en la «cartera común suplemen-
taria» del Sistema Nacional de Salud [art. 8 ter 2 a) 
de la Ley 16/2003], y su régimen jurídico, en lo que 
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hace a la financiación, se contiene en el art. 94 bis de 
la Ley 29/2006 (en la redacción dada por los Reales 
Decretos-leyes 16/2012, de 20 de abril, y 28/2012, de 
30 de noviembre). Ambos preceptos –arts. 8 ter de la 
Ley 16/2003 y 94 bis de la Ley 29/2006– son formal-
mente básicos, (disposición final primera de la Ley 
29/2006 y disposición final primera del Real Decreto-
ley 16/2012), aunque la invocación del título compe-
tencial no sea exacta, y son también materialmente bá-
sicos de acuerdo con la doctrina constitucional.

La tasa controvertida aparece como un mecanismo pa-
ra aumentar la parte de la prestación farmacéutica a 
cargo del patrimonio del usuario catalán, por lo que 
empeora, contra el sentido de las normas básicas cita-
das, la condición del usuario catalán en el acceso a los 
medicamentos.

Por ello, solicita de este Tribunal la declaración de in-
constitucionalidad y nulidad del art. 41 de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 5/2012, por violación de la 
competencia reservada al Estado por el art. 149.1.16 
CE en materia de bases y coordinación general de la 
sanidad, en cuanto contraría de manera efectiva e in-
salvable las normas básicas estatales contenidas en los 
arts. 2 e), 7.1, 8 ter.2 a) y 16 de la Ley de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional de Salud, y los arts. 88, 
94 y 94 bis de la Ley de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios, a la luz de la 
doctrina constitucional citada.

2. Por providencia de 15 de enero de 2013, el Pleno, 
a propuesta de la Sección Segunda, acordó admitir a 
trámite el recurso y, de conformidad con lo estableci-
do en el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Cons-
titucional (LOTC), dar traslado de la demanda al Con-
greso de los Diputados, al Senado, a la Generalitat de 
Cataluña y al Parlamento de Cataluña, al objeto de 
personarse en el proceso y formular alegaciones en el 
plazo de quince días. Asimismo, se tuvo por invoca-
do por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 CE, lo 
que, a su tenor, produjo la suspensión de la vigencia y 
aplicación de los preceptos impugnados. Finalmente, 
se acordó publicar la incoación del recurso de incons-
titucionalidad en el Boletín Oficial del Estado y en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. El día 25 de enero de 2013, el Presidente del Congre-
so de los Diputados comunicó que la Cámara se per-
sonaba en el proceso, ofreciendo su colaboración a los 
efectos del art. 88.1 LOTC. Por su parte, el Presiden-
te del Senado comunicó el día 30 de enero de 2013 el 
acuerdo de la Mesa de la Cámara en el mismo sentido.

4. El Abogado de la Generalitat de Cataluña, en la re-
presentación que legalmente ostenta, presentó su es-
crito de alegaciones el día 5 de febrero de 2013, ins-
tando la desestimación del recurso y solicitando, en 
primer otrosí, el levantamiento inmediato de la sus-
pensión de los preceptos impugnados. Basa la petición 
de desestimación del recurso en los motivos que, resu-
midamente, se exponen a continuación.

a) Como indica el preámbulo de la Ley 5/2012, la nor-
ma se enmarca en el contexto de crisis económica y 
financiera internacional que en la actualidad padece 
Cataluña, al igual que las economías de su entorno. 
Precisamente, y siguiendo la literalidad del preámbu-
lo, «los problemas estructurales de la economía ca-
talana que han conducido a esta crisis y sus repercu-
siones ilustran la necesidad urgente de algunas de las 
medidas adoptadas», entre ellas, las dirigidas a incre-
mentar los ingresos, como las tasas. Esta justificación 
explica el sentido de la norma, si bien no serviría de 
excusa para que en ella no se respetara el orden cons-
titucional, tanto por lo que se refiere al ejercicio de las 
competencias materiales como de la potestad tributa-
ria en relación a las mismas, cosa que no ha sucedido 
en el presente caso, como se verá en la respuesta a las 
objeciones formuladas en el escrito de planteamiento 
del recurso.

b) Respecto de la tasa creada por el apartado primero 
del art. 3 bis.1.1 del texto refundido de la Ley de tasas 
y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, in-
troducido por el art. 16 de la Ley 5/2012, manifiesta su 
conformidad general con las consideraciones del Abo-
gado del Estado sobre el marco competencial y nor-
mativo en materia tributaria, y destaca el especial re-
lieve del principio de autonomía financiera, previsto 
genéricamente en los arts. 137 y 156.1 CE, así como 
en el art. 201 EAC. Una de las vertientes de este prin-
cipio es la suficiencia de los ingresos, entre los cuales 
el art. 202.3 a) EAC incluye los derivados de las tasas. 
En coherencia con lo anterior, el art. 203.5 EAC atri-
buye a la Generalitat la competencia para establecer 
sus propios tributos, mediante una ley del Parlamento. 
En el actual contexto económico antes mencionado, 
la necesidad de asegurar la suficiencia de los ingresos 
con que atender el servicio de la Justicia a cargo de la 
Generalitat indica la razonabilidad de cubrir mediante 
tasas una parte del coste de tal servicio, de prestación 
autonómica.

En este ámbito financiero, la distribución de compe-
tencias tiene la función, entre otras, de dar legitimidad 
a la creación de las tasas, de manera que sólo puede 
ser realizada por el titular de la competencia sobre el 
servicio en la materia en que recaen, y así lo ha man-
tenido la jurisprudencia de este Tribunal desde sus pri-
meras resoluciones (SSTC 3/1981, de 16 de noviembre, 
FJ 4; 149/1991, de 4 de julio, FJ 5; 204/2002, de 31 de 
octubre, FJ 3, y 162/2012, de 20 de septiembre, FJ 5).

Este criterio básico, tal y como está recogido en los 
arts. 7.1 y 17 LOFCA, resulta decisivo para resolver 
las dudas de constitucionalidad respecto de la tasa 
cuestionada, basadas en la doble imposición vetada 
por el art. 6.2 LOFCA, porque difícilmente se puede 
producir –a diferencia de los impuestos–, ya que la ta-
sa recae sobre una actividad o un servicio que es com-
petencia de una única Administración.
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En coherencia con el reparto competencial en materia 
de «administración de la Administración de Justicia», 
el vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña dedica 
el capítulo III del título III a las competencias de la 
Generalitat sobre la Administración de Justicia. En lo 
que aquí interesa destacar, los arts. 103 y 104 recogen 
las competencias sobre los medios personales y mate-
riales, y el art. 105, de su lado, las relativas a la oficina 
judicial y otros órganos y servicios de apoyo a los ór-
ganos jurisdiccionales. Entre estas previsiones, se en-
cuentra la del art. 104 f), que atribuye a la Generalitat 
la competencia específica para «la gestión, la liquida-
ción y la recaudación de las tasas judiciales que esta-
blezca la Generalitat en el ámbito de sus competencias 
sobre la Administración de Justicia». Por lo tanto, al 
amparo de las competencias descritas, la Generalitat 
puede establecer las tasas que se deriven de sus acti-
vidades y servicios en materia de administración de la 
Administración de Justicia, en el sentido expuesto, y, 
en concreto, la tasa impugnada.

La configuración legal de este tributo muestra que el 
hecho imponible es el conjunto de servicios personales 
y materiales que apoyan o coadyuvan al ejercicio de la 
potestad jurisdiccional, recayendo sobre los servicios 
relativos a las funciones accesorias o de auxilio que 
posibilitan el cumplimiento de la función de juzgar y 
ejecutar lo juzgado, desde su inicio, y que se manifies-
ta mediante la realización de una serie de actos pro-
cesales identificados por la norma. En este caso, los 
mismos preceptos estatutarios, antes citados, que de-
terminan las competencias de la Generalitat en el ám-
bito de la Administración de Justicia, constituyen una 
referencia clara sobre el alcance que pueden tener es-
tos medios y funciones materiales y personales.

El hecho imponible, en la definición del art. 20.1 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria 
(LGT), es un concepto estrictamente jurídico-tributa-
rio que la ley fija en cada caso con el fin de configurar 
un tributo, y que no debe confundirse con la materia 
imponible, mucho más amplia, que equivale a «toda 
fuente de riqueza, renta o cualquier otro elemento de 
la actividad económica que el legislador decida some-
ter a imposición» (STC 168/2004, de 6 de octubre, FJ 
6). En este sentido, para el análisis de la doble impo-
sición prohibida por el art. 6.2 LOFCA, hay que partir 
de la premisa de que los tributos de las Comunidades 
Autónomas no pueden recaer sobre hechos imponibles 
gravados por el Estado (SSTC 37/1987, de 26 de mar-
zo, FJ 14, y 186/1993, de 7 de junio, FJ 4). Ahora bien, 
en cuanto a la determinación del hecho imponible de 
las tasas, resulta preciso acudir a lo que al respecto, y 
de forma mucho más específica, establece el art. 2.2 
a) LGT, de manera que, para poder comparar los he-
chos imponibles de dos tasas, estatal y autonómica, 
de eventual identidad, resulta preciso y prioritario ob-
servar cuál es el servicio que se presta, o sobre qué 
actividad de Derecho público gravitan. Por ello, para 
contrastar los hechos imponibles de dos tasas, deberá 

atenderse a cuáles son los servicios que prestan los co-
rrespondientes poderes públicos, no a los actos de los 
ciudadanos que, al solicitarlos, dan origen a aquellos 
servicios y ponen de manifiesto su voluntad de que se 
produzca una actuación pública que les va a afectar 
en particular. Así pues, la distinción entre los hechos 
imponibles de la tasa de la Generalitat «por los ser-
vicios personales y materiales en la Justicia» y de la 
tasa estatal en el ámbito de la Administración de Jus-
ticia es clara, ya que esta última se refiere como hecho 
imponible al «ejercicio de la potestad jurisdiccional», 
servicio público que es de la exclusiva competencia del 
Estado.

Según dispone el art. 21 LGT, el devengo es el mo-
mento en el que se entiende realizado el hecho impo-
nible, y en el que se produce el nacimiento de la obli-
gación tributaria principal. No obstante, este precepto 
añade que la ley propia de cada tributo podrá estable-
cer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar, o 
de parte de la misma, en un momento distinto al del 
devengo del tributo. Así pues, en los casos en que el 
hecho imponible no es de naturaleza instantánea, el 
legislador está habilitado para fijar el momento tem-
poral que considere más oportuno para entender rea-
lizado el hecho imponible y exigir el correspondiente 
pago. En consecuencia, la coincidencia temporal del 
momento de devengo de las dos tasas, decidida por los 
respectivos legisladores, no significa ni comporta ne-
cesariamente la identidad de sus hechos imponibles, 
como se pretende de contrario.

De todo ello cabe concluir que no hay doble imposi-
ción por identidad de hechos imponibles, prohibida 
por el art. 6.2 LOFCA, pues más allá de las similitu-
des o discrepancias en los restantes elementos que las 
configuran así como de la eventual coincidencia del 
momento en que se produce su respectivo devengo –
en correspondencia con los actos procesales que las 
ponen de manifiesto (en el caso de la tasa catalana) o 
las originan (en el caso de la tasa estatal)–, ambas ta-
sas responden a servicios distintos, prestados por Ad-
ministraciones distintas, cuyo hecho imponible resulta 
perfectamente diferenciable, como explica el preám-
bulo de la Ley 5/2012, y como entendió el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial en su informe al anteproyecto 
de la que sería la Ley 10/2012.

Y, muy especialmente, así se deduce de lo declarado 
por la STC 162/2012, de 20 de septiembre, FJ 5; doc-
trina reiterada en la STC 235/2012, de 13 de diciem-
bre, FJ 3.

c) Respecto de la «tasa sobre los actos preparatorios y 
los servicios accesorios de mejora de la información 
inherentes al proceso para la prescripción y dispen-
sación de medicamentos y productos sanitarios me-
diante la emisión de recetas médicas y órdenes de dis-
pensación», regulada en el art. 41 de la Ley 5/2012, 
recordando el principio relativo a que «la tasa sigue 
al servicio», coincide con el Abogado del Estado en 
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que dicha tasa se incardina en la materia de sanidad. 
Expone a continuación el reparto competencial en es-
ta materia, compartida entre el Estado (art. 149.1.16 
CE) y la Comunidad Autónoma de Cataluña (art. 162 
EAC), haciendo hincapié en que a ésta corresponde 
«la competencia en la organización de los servicios sa-
nitarios» (art. 162.1 EAC) y «la regulación y ejecución 
de las prestaciones y servicios sanitarios de carácter 
público, en todos los niveles y para todos los ciudada-
nos» [art. 162.3 a) EAC], añadiendo que, puesto que el 
art. 203.5 EAC reconoce a la Comunidad la compe-
tencia para establecer tributos propios en materia de 
su competencia, ésta comprende en concreto el esta-
blecimiento de la tasa controvertida.

En efecto, de acuerdo con el art. 21.22.1 de la Ley de 
tasas y precios públicos de la Generalidad de Catalu-
ña, el tributo en cuestión tiene como hecho imponible 
«los actos preparatorios y los servicios accesorios de 
mejora de la información inherentes al proceso para la 
prescripción y dispensación de medicamentos y pro-
ductos sanitarios mediante la emisión de recetas mé-
dicas». Es decir, la tasa recae sobre el propio proceso 
para la prescripción y dispensación de medicamentos 
y productos sanitarios, proceso que se inicia con la 
diagnosis y prescripción de un tratamiento por parte 
del facultativo autorizado (en el marco de la prestación 
de atención primaria, especializada o de urgencia) y 
continúa con las tareas propias de la prestación far-
macéutica.

La tasa autonómica debe pues diferenciarse del precio 
del medicamento, pues aquélla está relacionada con 
el sistema telemático de prescripción y dispensación 
de medicamentos, conocido como receta electróni-
ca. Dicha receta electrónica está prevista en el art. 33 
de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional 
de Salud y ha sido desarrollada por el Real Decreto 
1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y 
órdenes de dispensación. En Cataluña se ha ordenado 
por el Decreto 159/2007, por el que se regula la receta 
electrónica y la tramitación telemática de la prestación 
farmacéutica a cargo del Servicio Catalán de la Sa-
lud, y por la Orden del Departamento de Salud de la 
Generalitat SLT/72/2008, que lo desarrolla. La receta 
electrónica constituye un servicio accesorio con valor 
añadido, que sólo siete Comunidades Autónomas tie-
nen totalmente implantado. En consecuencia, resulta 
del todo razonable que si la Generalitat oferta ese ser-
vicio que añade valor y prestaciones de las que se be-
nefician singularmente los pacientes, en la actual si-
tuación económica haya decidido establecer y percibir 
una tasa por el mismo, con la que cubrir parcialmente 
su coste. En fin, la tasa no debe confundirse con el 
precio, pues se cobra junto al precio del medicamento 
pero no forma parte de él, ya que es evidente que la fi-
jación de los precios de los medicamentos es función 
que corresponde a los órganos de la Administración 
estatal, según disponen los arts. 30 de la Ley de cohe-
sión y calidad del Sistema Nacional de Salud y 90 de 

la Ley de garantías y uso racional de los medicamen-
tos y productos sanitarios.

La propia Ley de cohesión y calidad del Sistema Na-
cional de Salud prevé las aportaciones del usuario para 
la cartera común suplementaria (art. 8 ter), concreta-
do para la prestación sanitaria por el art. 94 bis de la 
Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios, que regula distintos porcentajes 
de aportación, en función de diversos criterios, por lo 
que es obvio que la igualdad en el acceso a los medi-
camentos no es absoluta, pues la aportación o copago 
no es igual para todos los ciudadanos, sino que difie-
re entre ellos en atención a situaciones diversas. Pues 
bien, la tasa del euro por receta respeta el criterio bá-
sico de financiación de las prestaciones farmacéuticas, 
que es el de que están sujetas a aportación del usuario. 
Así, frente a lo que sucedería si se intentara establecer 
una tasa sobre servicios de la cartera común básica, 
para la que la Ley de cohesión y calidad del Sistema 
Nacional de Salud no prevé aportación, una vez que 
dicha norma estatal abre la puerta a la aportación por 
los usuarios, nada cabe objetar a que una Comunidad 
Autónoma así lo establezca, máxime cuando además 
la tasa recae sobre una materia de su competencia se 
descarta, en fin, que pueda alegarse de contrario la 
doctrina contenida en las SSTC 98/2004, de 25 de ma-
yo, y 136/2012, de 19 de junio, pues ambas resolucio-
nes se refieren a supuestos distintos; respectivamente, 
precios de referencia de los medicamentos y tasas por 
la prestación de asistencia sanitaria, que no eran «co-
pagos».

En todo caso, la frase contenida en el fundamento jurí-
dico 5 de la STC 136/2012, relativa a que «las Comu-
nidades Autónomas podrán mejorar el mínimo estatal, 
pero en ningún caso empeorarlo», avala el estableci-
miento de una tasa como la controvertida, ya que el 
Tribunal reconoce que las Comunidades Autónomas 
pueden desarrollar su propia política sanitaria me-
diante las prestaciones complementarias, que es pre-
cisamente lo que ha hecho la Comunidad Autónoma al 
establecer la receta electrónica.

5. Con fecha 6 de febrero de 2013, se registró en es-
te Tribunal el escrito de alegaciones presentado por el 
Letrado del Parlamento de Cataluña, instando la des-
estimación del recurso y, en otrosí, el levantamiento 
inmediato de la suspensión de los preceptos impug-
nados. Se sintetizan seguidamente las alegaciones for-
muladas.

a) Solicita en primer lugar la inadmisión, por entender 
que la Presidenta del Gobierno en funciones carece de 
legitimación para interponer un recurso de inconstitu-
cionalidad.

En la fecha en que la Presidenta del Gobierno en fun-
ciones firmó el escrito de interposición del recurso, 14 
de diciembre de 2012, el Presidente del Gobierno se 
hallaba en Bruselas asistiendo a un Consejo Europeo, 
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resultando constitucionalmente inconcebible que dos 
Presidentes ejerzan funciones simultáneamente. La si-
tuación no encaja en el supuesto de ausencia del art. 13 
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
puesto que el Presidente del Gobierno se hallaba au-
sente del Consejo de Ministros, pero no de sus fun-
ciones.

La interposición de un recurso de inconstitucionalidad 
es una competencia indelegable, en el sentido del art. 
20 de la citada Ley 50/1997, porque está expresamente 
atribuida por el art. 162.1 a) CE al Presidente del Go-
bierno.

Es plenamente legítimo el acuerdo del Consejo de Mi-
nistros de 14 de diciembre de 2012 por el que se soli-
cita del Presidente del Gobierno la interposición del 
recurso, pero el escrito de interposición, que no tuvo 
entrada en el Registro General del Tribunal hasta el 21 
de diciembre, debió ser firmado por el Presidente del 
Gobierno.

b) Respecto del apartado primero del art. 3 bis.1.1 del 
texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos 
de la Generalidad de Cataluña, introducido por el art. 
16 de la Ley 5/2012, debe desestimarse la infracción 
del art. 149.1.14 CE, porque las alegaciones del Abo-
gado del Estado, más allá de indicar que es el funda-
mento normativo para aprobar la LOFCA, no se ade-
cuan a la jurisprudencia de este Tribunal relativa a la 
obligación de precisar los motivos y fundamentar ju-
rídicamente, de forma pormenorizada, las razones de 
la supuesta inconstitucionalidad (SSTC 43/1996, de 14 
de marzo, FJ 5; 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 2, y 
13/2007, de 18 de enero, FJ 1).

No existe coincidencia entre los hechos imponibles de 
la tasa creada en el precepto impugnado y la regulada 
en la Ley 10/2012. El factor más relevante a considerar 
es la distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas en relación con el principio 
de autonomía financiera de la Generalitat, previsto ge-
néricamente en los arts. 137 y 156.1 CE, así como en 
el art. 201 EAC. Una de las vertientes de este principio 
es la suficiencia de los ingresos, entre los cuales el art. 
202.3 a) EAC incluye los derivados de las tasas. En co-
herencia con lo anterior, el art. 202.5 EAC atribuye a 
la Generalitat la competencia para establecer sus pro-
pios tributos, mediante una ley del Parlamento.

La distribución de competencias tiene otra función, 
que es la de dar legitimidad a la creación de tasas, de 
manera que sólo puede ser realizada por el titular de 
la competencia de la materia en que recaen. De he-
cho, la tasa necesita siempre de la existencia de un ser-
vicio público que dependa del ente territorial que la 
crea (STC 204/2002, de 31 de octubre, FJ 3). Desde 
un punto de vista competencial, por tanto, el problema 
de la legitimidad de una tasa se reduce a comprobar 
que la competencia corresponde a quien ha fijado la 
tasa. Este criterio básico está recogido en los arts. 7 

y 17 LOFCA y resulta decisivo para resolver la duda 
de constitucionalidad respecto de la doble imposición 
prohibida por el art. 6.2 LOFCA, porque difícilmente 
se puede producir –a diferencia de los impuestos–, ya 
que la tasa recae sobre una actividad o un servicio que 
es competencia de una sola Administración.

Para determinar si puede corresponder a la Generalitat 
el establecimiento de la tasa controvertida, debe estar-
se al Estatuto de Autonomía de Cataluña actualmente 
vigente, que dedica el capítulo III del título III a las 
competencias de la Generalitat sobre la Administra-
ción de Justicia. Y en lo que interesa en este momento, 
los arts. 103 y 104 EAC recogen las referidas a los me-
dios personales y a los materiales, y el art. 105 EAC, 
de su lado, enuncia las potestades de creación, orga-
nización, dotación y gestión de la oficina judicial y de 
otros órganos y servicios de apoyo a los órganos juris-
diccionales. Entre estas previsiones, debe destacarse 
la del art. 104 f) EAC, que atribuye a la Generalitat la 
competencia específica para «la gestión, la liquidación 
y la recaudación de las tasas judiciales que establezca 
la Generalitat en el ámbito de sus competencias sobre 
la Administración de Justicia».

De la configuración legal de este tributo se despren-
de que el hecho imponible de la tasa es el conjunto 
de servicios personales y materiales que apoyan y co-
adyuvan el ejercicio de la potestad jurisdiccional por 
parte de los Jueces y Tribunales, en las jurisdicciones 
civil, contencioso-administrativa y social. La tasa re-
cae sobre las funciones accesorias o de auxilio que 
posibilitan el cumplimiento de la función de juzgar y 
ejecutar lo juzgado, desde su inicio, que se manifies-
ta con la realización de una serie de actos procesales 
identificados en la norma. El hecho gravado es clara-
mente diferenciable del objeto material o la realidad 
preexistente sobre el que recae, que es la materia im-
ponible. A partir de la diferenciación del alcance de 
las competencias en materia de «Administración de 
Justicia» y «medios personales y materiales al servicio 
de la Administración de Justicia», las SSTC 162/2012 
y 235/2012 circunscriben las tasas estatales a la fun-
ción jurisdiccional, lo que implica que tanto el Estado 
como las Comunidades Autónomas pueden instaurar 
tasas sobre aquella parte de la Administración de Jus-
ticia que está bajo su competencia.

Un hipotético conflicto con el art. 6.2 LOFCA no im-
plica automáticamente la contravención de todos los 
preceptos constitucionales que sustentan la competen-
cia del Estado para dictarla. La dicción del art. 157.3 
CE supone que la intervención de las Cortes Generales 
es potestativa, no un encargo del poder constituyente.

Para el análisis de la doble imposición prohibida por 
el art. 6.2 LOFCA a partir de la jurisprudencia cons-
titucional (SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 14, y 
186/1993, de 7 de junio, FJ 4), expone el contenido de 
la Ley 10/2012, que invoca como títulos competencia-
les el art. 149.1.5, 6 y 14 CE, y su desarrollo reglamen-
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tario (Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre), y 
sus similitudes y diferencias con la regulación de la 
tasa impugnada. A pesar de la coincidencia de los ac-
tos procesales en las jurisdicciones civil y contencio-
so-administrativa, lo que debe destacarse es que los 
hechos imponibles son diferentes, porque el de la tasa 
autonómica son las actividades y los servicios públi-
cos administrativos que pertenecen a la Administra-
ción que actúa de apoyo material y personal al ejerci-
cio de la potestad jurisdiccional, y el de la tasa estatal 
es la misma potestad jurisdiccional, en el sentido más 
estricto del término.

De acuerdo con el art. 21 LGT, en los casos en que el 
hecho imponible no sea de naturaleza instantánea, la 
ley de creación del tributo puede fijar el momento tem-
poral que considere más oportuno para entender reali-
zado este hecho imponible y exigir el correspondiente 
devengo. Concretamente, el art. 3 bis.1.4 de la Ley de 
tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña 
establece que el devengo y, por lo tanto, el momento 
en que nace la obligación tributaria se manifiesta con 
la realización de cada uno de los actos procesales que 
se enumeran en el precepto recurrido. En este caso, sin 
embargo, estos actos, como manifestación de la reali-
zación de la actividad jurisdiccional en el sentido com-
petencial y estricto de la materia «Administración de 
Justicia», no constituyen el hecho imponible de la tasa.

La interpretación de la parte recurrente vaciaría de 
contenido la competencia autonómica sobre tasas en 
la administración de la Administración de Justicia, y 
también dejaría sin sentido el artículo 1 in fine de la 
Ley 10/2012.

c) En cuanto a la «tasa sobre los actos preparatorios y 
los servicios accesorios de mejora de la información 
inherentes al proceso para la prescripción y dispensa-
ción de medicamentos y productos sanitarios median-
te la emisión de recetas médicas y órdenes de dispen-
sación», creada por el art. 41 de la Ley 5/2012, cabe 
sostener, tras el análisis de su estructura, que su hecho 
imponible se diferencia notoriamente de los de las ta-
sas previstas en el ámbito estatal y reguladas en el títu-
lo X de la Ley de garantías y uso racional de los medi-
camentos y productos sanitarios, por lo que no resulta 
contraria al art. 6.2 LOFCA.

No contraviene el principio de igualdad, pues, de 
acuerdo con la doctrina constitucional, las Comunida-
des Autónomas pueden adoptar medidas tendentes a 
racionalizar la utilización de medicamentos en línea 
con los principios de economía y eficacia enunciados 
en el art. 31.2 CE, que es precisamente la finalidad de 
esta tasa, la de racionalizar el uso de los medicamen-
tos sin afectar a su precio oficial, de manera que con 
ella se pretende moderar lo que los académicos ame-
ricanos denominan el moral hazard o riesgo moral, 
que determina un aumento de la demanda, sin ningu-
na consecuencia beneficiosa para su salud, cuando una 
persona accede de forma ilimitada a una prestación 

farmacéutica, por lo que es compatible además con el 
art. 88 de la Ley de garantías y uso racional de los me-
dicamentos y productos sanitarios, que permite dicha 
racionalización en la utilización de medicamentos.

6. Mediante escrito registrado el 19 de febrero de 
2013, el Abogado del Estado presentó sus alegaciones 
sobre la solicitud de levantamiento de la suspensión de 
la Ley recurrida, interesando la denegación de la soli-
citud de su alzamiento anticipado, y el mantenimiento 
de la suspensión de los preceptos legales recurridos.

7. Mediante ATC 122/2013, de 21 de mayo, el Pleno 
del Tribunal acordó mantener la suspensión de la vi-
gencia de los preceptos impugnados.

8. Por providencia de 6 de mayo de 2014, se señaló pa-
ra deliberación y votación del presente recurso el día 6 
del mismo mes y año.

II. Fundamentos juridicos

1. El presente recurso de inconstitucionalidad se in-
terpone por la Presidenta del Gobierno en funciones 
contra los arts. 16 (en lo relativo al apartado primero 
del nuevo art. 3 bis.1.1 del texto refundido de la Ley de 
tasas y precios públicos de la Generalitat de Catalu-
ña) y 41 de la Ley de Cataluña 5/2012, de 20 de mar-
zo, de medidas fiscales, financieras y administrativas 
y de creación del impuesto sobre estancias en estable-
cimientos turísticos.

Estos preceptos establecen respectivamente la «tasa 
por la prestación de servicios personales y materiales 
en el ámbito de la administración de la Administra-
ción de Justicia», que la demanda reputa contraria al 
art. 6.2 de la Ley Orgánica de financiación de las Co-
munidades Autónomas (LOFCA), en relación con los 
arts. 133.2, 149.1.14 y 157.3 CE, y la «tasa sobre los ac-
tos preparatorios y los servicios accesorios de mejora 
de la información inherentes al proceso para la pres-
cripción y dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios mediante la emisión de recetas médicas y 
órdenes de dispensación», que se impugna por vulne-
ración de la legislación básica estatal en materia de sa-
nidad, dictada ex art. 149.1.16 CE.

Tanto el Abogado de la Generalitat de Cataluña como 
el Letrado del Parlamento de Cataluña han instado la 
desestimación íntegra del recurso de inconstituciona-
lidad, así como el levantamiento inmediato de la sus-
pensión de la vigencia y aplicación de los preceptos 
impugnados, acordada por este Tribunal en virtud de 
lo dispuesto por el art. 161.2 CE.

2. Debe ser considerado en primer lugar el óbice pro-
cesal planteado por el Letrado del Parlamento de Ca-
taluña, en relación con la falta de legitimación de la 
Presidenta del Gobierno en funciones –que actúa en 
ausencia del Presidente del Gobierno– para interpo-
ner este recurso de inconstitucionalidad, ya que, de ser 
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atendido, clausuraría cualquier pronunciamiento sobre 
el fondo.

Excede evidentemente del objeto de este proceso la 
clarificación general que se nos solicita sobre las si-
tuaciones de ausencia, vacante o enfermedad del Pre-
sidente del Gobierno, por lo que quedan al margen 
de nuestro examen los límites de naturaleza político-
constitucional derivados de la posición que le presta 
al Presidente del Gobierno la confianza otorgada me-
diante la investidura parlamentaria (arts. 99 y 101.1 
CE), rigurosamente personal e intransferible por cual-
quier técnica de alteración de la competencia, así co-
mo de los que pudieran ser explícitamente estableci-
dos por el propio Presidente del Gobierno, en tanto 
que director de la acción del Gobierno y coordinador 
de las funciones de los demás miembros del mismo 
(art. 98.2 CE).

Fijando pues nuestra atención exclusivamente en el ré-
gimen de suplencia por ausencia temporal del Presi-
dente del Gobierno, debemos constatar que ni la Cons-
titución se ocupa de esta cuestión ni el art. 13.1 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, al re-
gular la suplencia, expresa excepción o reserva alguna 
sobre el alcance de la misma, en contraste con lo dis-
puesto en su apartado 2, que la limita al «despacho or-
dinario de los asuntos» en el caso de los Ministros. En 
ausencia, pues, de expresa reserva o excepción cons-
titucional o legal, resulta oportuno situar la cuestión 
recordando la doctrina de este Tribunal en torno a la 
legitimación para la interposición del recurso de in-
constitucionalidad.

Tempranamente advertimos que «[e]l art. 162.1 de la 
Constitución y su derivado el art. 32 de la Ley Orgá-
nica del Tribunal Constitucional han precisado la con-
cesión de la legitimatio ad causam de manera expresa 
y concreta» adoptando «un sistema de numerus clau-
sus, taxativo y riguroso [...], seguramente en atención 
a razones de prudencia política y de seguridad y nor-
malidad jurídica» (ATC 6/1981, de 14 de enero, FJ 2). 
Y señalamos que tales preceptos conciernen a «quie-
nes están investidos por la Constitución [...] de legiti-
mación para promover procesos constitucionales no en 
atención a su interés, sino en virtud de la alta cualifi-
cación política que se infiere de su respectivo cometido 
constitucional» (STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 3; en 
el mismo sentido, STC 180/2000, de 29 de junio, FJ 2).

Posteriormente, desarrollamos esta línea doctrinal de-
terminando que «[n]o se defiende mediante este recur-
so ningún interés o derecho propio sino el interés ge-
neral y la supremacía de la Constitución, de manera 
que el ius agendi en que tal facultad consiste, sin cone-
xión alguna con los derechos de que es titular la per-
sona que lo ejerce, forma parte de las competencias 
que corresponden al órgano que se ocupa, o del haz de 
facultades propias de la representación política que se 
ostenta». En consecuencia, «[c]uando los legitimados 
son órganos monocráticos o unipersonales [el Presi-

dente del Gobierno o el Defensor del Pueblo, art. 32.1 
a) y b) LOTC] es evidente que, salvo el improbable su-
puesto de una acción delictiva encaminada a formar su 
voluntad o a tergiversarla, la simple manifestación de 
esa voluntad hecha ante nosotros, directamente o a tra-
vés de representante, basta para entender que la acción 
de inconstitucionalidad ejercida no adolece de defec-
to alguno de legitimación». Precisamos entonces que, 
«siendo la legitimación para la acción de inconstitu-
cionalidad una potestad atribuida directamente por la 
Constitución a determinados órganos o miembros de 
órganos representativos y no una facultad que derive 
del derecho del que se es titular, es claro que no pue-
de ser delegada ni transmitido el poder para ejercerla» 
(STC 42/1985, de 15 de marzo, FJ 2; doctrina reiterada 
en la STC 61/1997, de 20 de marzo, FJ 4).

Enmarcada la cuestión en estos términos, procede se-
ñalar que no nos encontramos ante un supuesto de de-
legación, vedado por nuestra doctrina y prohibido, por 
lo demás, por el art. 20.3 a) de la Ley 50/1997, sino 
de suplencia, sin que quepa asimilar ambos institutos, 
suplencia y delegación. De acuerdo con el régimen ju-
rídico común en nuestro Derecho (arts. 12.1 y 17.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurí-
dico de las Administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común, y STC 50/1999, de 6 de 
abril, FJ 5), la suplencia se caracteriza por el ejercicio 
meramente temporal, accidental, de las funciones atri-
buidas a un órgano por una persona física distinta de 
la del titular, sin que se produzca por tanto el despla-
zamiento de la competencia a un órgano distinto. Por 
esta razón, no resulta equivalente a la delegación, ni 
tampoco constituye un supuesto de transmisión de la 
competencia, pues en definitiva el órgano que actúa 
sigue siendo el mismo, en este caso, el Presidente del 
Gobierno, «en funciones».

Por otra parte, el ejercicio simultáneo de funciones que 
la representación procesal del Parlamento de Cataluña 
considera constitucionalmente inconcebible es, por el 
contrario, característica inherente a la situación de au-
sencia que da lugar a la suplencia. En efecto, cuando 
dicha ausencia tiene su origen, precisamente, en razo-
nes derivadas del desempeño del cargo público, es su 
consecuencia lógica, que no merece reproche alguno 
cuando no se produzca identidad, contradicción o coli-
sión con el haz de funciones ejercidas simultáneamen-
te por el titular y el suplente. Se trata, en definitiva, 
de una técnica plenamente arraigada en Derecho, que 
da respuesta a la continuidad del órgano en una situa-
ción tan frecuente y habitual como los viajes oficiales, 
y que forma parte de la normalidad institucional.

En suma, en caso de suplencia por ausencia tempo-
ral del Presidente del Gobierno, es el mismo órgano el 
que actúa, es el mismo órgano el que, en este caso, in-
terpone el recurso de inconstitucionalidad, y por tanto 
debemos concluir que, al no haberse visto afectada la 
inmutabilidad de la legitimación atribuida al Presiden-
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te del Gobierno por los arts. 162.1 a) CE y 32.1 a) de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), no 
concurre el defecto procesal de falta de legitimación 
aducido por la representación procesal del Parlamento 
de Cataluña.

3. Entrando ya en el fondo, y antes de examinar la 
constitucionalidad de cada una de las dos tasas obje-
to de este recurso, es preciso hacer algunas conside-
raciones previas sobre los límites constitucionales al 
establecimiento de este tipo de tributos por parte de 
las Comunidades Autónomas, al objeto de delimitar el 
canon de enjuiciamiento.

La Constitución reconoce poder tributario a las Co-
munidades Autónomas [arts. 133.2 y 157.1 b) CE] con 
el alcance y límites establecidos en la LOFCA, nor-
ma que establece que éstas podrán establecer «[s]us 
propios impuestos, tasas y contribuciones especiales» 
[art. 4.1 b)]. Por su parte, el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña se refiere a la competencia tributaria en su 
art. 203.5. Pues bien, de acuerdo con nuestra doctrina, 
en la interpretación del ámbito competencial autonó-
mico en materia tributaria debe partirse de la premi-
sa de que «los límites contenidos en la Ley Orgánica 
de financiación de las Comunidades Autónomas re-
flejan que la competencia autonómica para establecer 
tributos ex novo no se configura constitucionalmente 
en términos absolutos, sino que se encuentra sujeta a 
los límites establecidos en las leyes del Estado a que 
se refieren los arts. 133.2 y 157.3 CE (por todas, STC 
49/1995, de 16 de febrero, FJ 4). El poder tributario de 
las Comunidades Autónomas puede así ser delimita-
do por el Estado, salvaguardando en todo caso su pro-
pia existencia de manera que no se produzca un va-
ciamiento de la competencia, pues como afirmamos 
tempranamente “ninguno de los límites constituciona-
les que condicionan dicho poder tributario puede ser 
interpretado de tal manera que haga inviable el ejerci-
cio de aquella potestad tributaria” (SSTC 150/1990, de 
4 de octubre, FJ 3; y 289/2000, de 30 de noviembre, FJ 
3).» (STC 201/2012,de 14 de noviembre, FJ 4).

Los límites que al poder tributario autonómico esta-
blece la LOFCA difieren, como es lógico, en función 
de la concreta figura tributaria o de la manifestación 
de poder tributario de que se trate, en coherencia con 
la diferente finalidad y estructura de cada una de ellas. 
En efecto, partiendo de la idea de que el sistema tri-
butario, en su conjunto, tiene como finalidad el sos-
tenimiento del gasto público (art. 31.1 CE), de acuer-
do con los principios que deben informar el conjunto 
del sistema tributario (art. 31.1 y 3 CE), las distintas 
categorías tributarias representan también formas dis-
tintas de allegar dichos recursos, en la medida en que 
implican opciones distintas de reparto de la carga tri-
butaria. Así, por lo que se refiere a los impuestos y las 
tasas, dicho reparto de la carga o del gasto público a 
financiar se realizará, bien entre todos los ciudadanos 
y en función de su capacidad económica (en el caso de 

los impuestos), bien entre quienes de forma inmedia-
ta se vean beneficiados por la acción de la Adminis-
tración pública (en el caso de las tasas). Así, los im-
puestos se basan fundamentalmente en la capacidad 
económica, que encuentra reflejo en su hecho imponi-
ble, sin que su pago implique una contraprestación o 
beneficio concreto o inmediato para el contribuyente. 
Frente a ello, las tasas se basan en el principio de equi-
valencia, sin perjuicio de que no puedan desconocer la 
capacidad económica, de manera que su hecho impo-
nible encierra un sinalagma (SSTC 296/1994, de 10 de 
noviembre, FJ 4; 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 9; 
y 106/2000, de 4 de mayo, FJ 2), que consiste «en la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público, la prestación de servicios o la reali-
zación de actividades en régimen de derecho público 
que se refieran, afecten o beneficien de modo particu-
lar al obligado tributario» (art. 6 de la Ley 8/1989, de 
13 de abril, de tasas y precios públicos); o, lo que es lo 
mismo, está constituido «por la utilización de su do-
minio público, y por la prestación de servicios o la rea-
lización de actividades en régimen de derecho público, 
que se refieran, afecten o beneficien de forma particu-
lar a los sujetos pasivos» (art. 1.2-1 del texto refundido 
de la Ley de tasas y precios públicos de la Genera-
lidad de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 
3/2008, de 25 de junio). Así, como recordamos en la 
citada STC 296/1994, «el hecho imponible de la tasa 
se vincula a una actividad o servicio de la Administra-
ción Pública, mientras que el hecho imponible del im-
puesto se relaciona con negocios, actos o hechos que 
ponen de manifiesto la capacidad económica del suje-
to pasivo. Ello a su vez conlleva que en las tasas la de-
terminación del sujeto pasivo se realice por referencia 
a la actividad administrativa y el importe de la cuota 
se fije, esencialmente, atendiendo al coste de la activi-
dad o servicio prestado por la Administración, con los 
que tiene una relación, más o menos intensa, de con-
traprestación, mientras que en los impuestos el sujeto 
pasivo se determina por la actividad de los contribu-
yentes y el gravamen se obtiene sobre una base impo-
nible que es expresiva de una capacidad económica, 
que no opera como elemento configurador en las tasas 
o, si lo hace, es de manera muy indirecta y remota» 
(FJ 4). En fin, la propia naturaleza sinalagmática de 
las tasas se manifiesta además en el devengo del hecho 
imponible, o momento en el que surge la obligación de 
pago, de forma que éste tiene lugar en conexión con 
el servicio que se recibe, y su pago puede ser así si-
multáneo o previo a su recepción (arts. 1.2-5 del texto 
refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la 
Generalidad y 15 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de 
tasas y precios públicos).

Por tanto, de acuerdo con nuestra consolidada doctrina, 
el establecimiento de tasas por parte de las Comunida-
des Autónomas está estrechamente ligado a su compe-
tencia material, de manera que, como afirmamos en la 
STC 149/1991, de 4 de julio, FJ 5 C), la coexistencia 
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de tasas autonómicas y estatales debe interpretarse de 
acuerdo con «el principio de que la competencia para 
crear tasas por servicios deriva necesariamente de la 
que se ostenta para crear las instituciones y organizar 
los servicios públicos correspondientes (STC 37/1981, 
FJ 3) y el mandato expreso de la LOFCA», y en con-
creto, decíamos entonces, el contenido en los arts. 7.1 
y 17 LOFCA, doctrina ésta que recoge el principio de 
que la tasa sigue al servicio, que hemos reiterado en 
numerosas ocasiones (SSTC 37/1981, de 16 de noviem-
bre, FJ 4; 149/1991, de 4 de julio, FJ 5; y 204/2002, de 
31 de octubre, FJ 3; o, recientemente, SSTC 35/2012, 
de 15 de marzo, FJ 6, y 162/2012, de 20 de septiembre, 
FJ 3), y que refleja el art. 7 LOFCA, estableciendo que 
las Comunidades Autónomas podrán establecer tasas, 
entre otros supuestos, «por la prestación de servicios 
públicos o la realización de actividades en régimen 
de Derecho público de su competencia» (art. 7.1 LO-
FCA), en los términos y con los límites previstos en el 
mismo precepto.

En consecuencia, el canon de constitucionalidad para 
enjuiciar si una tasa autonómica respeta o no el ámbi-
to competencial se encuentra así principalmente en el 
art. 7 LOFCA, en conexión con el reparto competen-
cial de la materia sobre la que la tasa incide, y sin per-
juicio del resto de límites constitucionales que resultan 
de aplicación, entre ellos el art. 6.2 LOFCA, a cuyo 
tenor «[l]os tributos que establezcan las Comunidades 
Autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles 
gravados por el Estado», y que establece un límite al 
poder tributario autonómico debe interpretarse con-
juntamente y de forma coherente con el contenido en 
el art. 7 de la misma ley, pues ambos forman parte 
del mismo sistema de límites al poder tributario auto-
nómico. En consecuencia, lo determinante en el caso 
de las tasas, de acuerdo con nuestra reiterada doctri-
na acerca de su vinculación a la competencia mate-
rial, es que efectivamente respeten dicho ámbito com-
petencial. Cumplida esta condición esencial, resultará 
entonces respetado también el límite contenido en el 
art. 6 LOFCA, pues el hecho imponible de las tasas 
se refiere precisamente a dicha competencia material, 
siendo así que los límites contenidos en los arts. 6.2 y 
7 LOFCA son dos caras de la misma moneda.

4. La demanda se dirige, en primer lugar, contra el art. 
16 de la Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fis-
cales, financieras y administrativas y de creación del 
impuesto sobre las estancias en establecimientos turís-
ticos, que añade un título III bis al texto refundido de la  
Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Ca-
taluña.

En concreto, se considera inconstitucional el primer 
apartado del art. 3bis 1-1, del citado texto refundido, 
que regula el hecho imponible de la «Tasa por la pres-
tación de servicios personales y materiales en el ámbi-
to de la administración de la Administración de justi-
cia», con el siguiente tenor:

«Artículo 3 bis.1.1 Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la presta-
ción de servicios personales y materiales en el ámbito 
de la administración de la Administración de justicia 
de competencia de la Generalidad, a instancia de par-
te, en los órdenes jurisdiccionales civil y contencio-
so-administrativo, en órganos judiciales con sede en 
Cataluña. La producción del hecho imponible se ma-
nifiesta mediante la realización de los siguientes actos:

a) En el orden jurisdiccional civil, con independencia 
de la cuantía: la interposición de la demanda de juicio 
ordinario, la formulación de reconvención en el juicio 
ordinario y la presentación de la solicitud de declara-
ción de concurso.

b) En el orden jurisdiccional civil, en los casos de 
cuantía superior a 3.000 euros: la interposición de de-
manda de juicio verbal, la formulación de reconven-
ción en el juicio verbal, la interposición de demanda 
de procesos de ejecución de títulos extrajudiciales, la 
interposición de demanda de juicio cambiario y la pre-
sentación de la petición inicial del procedimiento mo-
nitorio y del proceso monitorio europeo.

c) En el orden jurisdiccional civil, en los casos de 
cuantía superior a 6.000 euros: la interposición de la 
demanda en los procesos de ejecución de títulos judi-
ciales.

d) La interposición de recursos de apelación, extraor-
dinario por infracción procesal y de casación en el or-
den civil.

e) La interposición de recurso contencioso-adminis-
trativo de cuantía superior a 3.000 euros.

f) La interposición de recursos de apelación y de ca-
sación en el ámbito de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa.

A los efectos de lo establecido por la presente ley, los 
procedimientos de cuantía indeterminada o aquellos 
en los que sea imposible efectuar su determinación de 
acuerdo con las normas de la Ley de enjuiciamiento 
civil se consideran de cuantía superior a 6.000 euros.»

Para el Abogado del Estado, el hecho imponible de es-
ta tasa vulnera el art. 6.2 LOFCA, conforme al cual 
los tributos autonómicos «no podrán recaer sobre he-
chos imponibles gravados por el Estado». Considera en 
concreto que existe coincidencia entre el hecho impo-
nible de la tasa catalana, que «se manifiesta mediante 
la realización» de los actos procesales concretados en 
los subapartados a) a f) del precepto impugnado, y el 
hecho imponible de la tasa establecida por el Estado, 
regulada por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por 
la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses (Ley 10/2012, en ade-
lante), cuyo hecho imponible está constituido por «el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional» en los órdenes 
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civil, contencioso-administrativo y social «originada 
por el ejercicio de los actos procesales» enumerados 
en los apartados a) a g) de su art. 2.

De acuerdo con la doctrina expuesta en el fundamento 
anterior, la competencia para crear tasas por servicios 
deriva necesariamente de la que se ostenta para crear 
las instituciones y organizar los servicios públicos co-
rrespondientes, siendo el reparto competencial exis-
tente en cada momento el factor clave para dilucidar 
si se han respetado los límites establecidos por la LO-
FCA, en una interpretación necesariamente dinámica, 
que dependerá de cómo haya evolucionado el Estado 
autonómico, teniendo en cuenta el ius superveniens y 
la propia doctrina constitucional. Por tanto, debemos 
comenzar nuestro examen con el reparto competencial 
en la materia.

El art. 149.1.5 CE establece la competencia exclusi-
va del Estado en materia de «Administración de Jus-
ticia». Para financiar esta competencia la Ley prevé, 
sin perjuicio de otros recursos, la imposición de tasas, 
reguladas en la actualidad en la Ley 10/2012. De su 
lado, los arts. 101 a 109 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña (EAC) enuncian las competencias de la Ge-
neralitat sobre la Administración de Justicia, entre las 
que se incluye expresamente la posibilidad de implan-
tar tasas para financiarla. En concreto el art. 104, al 
aludir a la competencia sobre «los medios materiales 
de la Administración de Justicia», dispone «[l]a ges-
tión, la liquidación y la recaudación de las tasas ju-
diciales que establezca la Generalitat en el ámbito de 
sus competencias sobre Administración de Justicia» 
(letra f).

El reparto de competencias en materia de Administra-
ción de Justicia entre el Estado y la Comunidad Au-
tónoma de Cataluña fue sometido a nuestro enjuicia-
miento como consecuencia de la impugnación de su 
Estatuto de Autonomía, tras su reforma mediante Ley 
Orgánica 6/2006, de 19 de julio. Esta controversia fue 
resuelta mediante STC 31/2010, de 28 de junio, de la 
que debemos por tanto partir ahora.

Allí afirmamos, de acuerdo con nuestra ya consolida-
da doctrina, que el Poder Judicial es único, de mane-
ra que, «una de las características definidoras del Es-
tado autonómico, por contraste con el federal, es que 
su diversidad funcional y orgánica no alcanza en nin-
gún caso a la jurisdicción. En el Estado autonómico, 
en efecto, la diversificación del ordenamiento en una 
pluralidad de sistemas normativos autónomos no se 
verifica ya en el nivel de la constitucionalidad con la 
existencia de una pluralidad de Constituciones (fede-
ral y federadas), sino que, a partir de una única Cons-
titución nacional, sólo comienza en el nivel de la le-
galidad. Los sistemas normativos que en ese punto 
se configuran producen normas propias, a partir del 
ejercicio de unas potestades legislativa y ejecutiva 
también propias. Sin embargo, la función jurisdiccio-
nal, mediante la que tales normas adquieren forma y 

contenido definitivos, es siempre, y sólo, una función 
del Estado. En definitiva, si el Estado autonómico 
arranca con una Constitución única, concluye con una 
jurisdicción también única, conteniéndose la diversi-
dad de órganos y funciones en las fases del proceso 
normativo que media entre ambos extremos. La uni-
dad de la jurisdicción y del Poder Judicial es así, en el 
ámbito de la concreción normativa, el equivalente de 
la unidad de la voluntad constituyente en el nivel de 
la abstracción» (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 42).

Esta unidad de la jurisdicción resulta en todo caso 
compatible con la existencia de «dos ámbitos mate-
riales discernibles en relación con el Poder Judicial, 
de los cuales sólo el referido a la denominada “admi-
nistración de la Administración de Justicia” puede ser 
objeto de atribución a las Comunidades Autónomas, 
siendo de la exclusiva competencia del Estado la “Ad-
ministración de Justicia” en sentido propio (por todas, 
STC 56/1990, de 29 de marzo)», y siendo dicha uni-
dad orgánica y funcional «compatible con el reconoci-
miento a las Comunidades Autónomas de determina-
das competencias en el ámbito de la “administración 
de la Administración de Justicia”, cuando así resulta 
de su titularidad sobre competencias propias de la ver-
tiente puramente administrativa al servicio de la fun-
ción jurisdiccional del Estado» (STC 31/2010, FJ 42).

Así lo reiteramos en la posterior STC 162/2012, de 20 
de septiembre, en la que manifestamos que «si bien 
al Estado le corresponde la competencia exclusiva en 
materia de Administración de Justicia (art. 149.1.5 
CE)», la Comunidad Autónoma «ostenta también 
competencias en relación con los medios personales y 
materiales al servicio de la Administración de Justicia 
[...], siendo necesario diferenciar el alcance de ambas 
competencias. Dicha delimitación competencial la he-
mos reiterado en nuestra doctrina [...], distinguiendo 
entre un sentido estricto y un sentido amplio en el con-
cepto de Administración de Justicia. Así, en cuanto al 
primero [...], al Estado le corresponde la competencia 
exclusiva en materia de Administración de Justicia ex 
art. 149.1.5 CE [...], competencia que supone, en pri-
mer lugar, “que el Poder Judicial es único y a él le co-
rresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y así se 
desprende del art. 117.5 de la Constitución; en segun-
do lugar, el gobierno de ese Poder Judicial es también 
único, y corresponde al Consejo General del Poder Ju-
dicial (art. 122.2 de la Constitución)” [...] Por lo que 
respecta a las competencias autonómicas [...] indica-
mos que, “[f]rente a ese núcleo esencial de lo que debe 
entenderse por Administración de Justicia, existe un 
conjunto de medios personales y materiales que, cier-
tamente, no se integran en ese núcleo, sino que se co-
loca, como dice expresamente el art. 122.1 al referirse 
al personal, al servicio de la Administración de Jus-
ticia, esto es, no estrictamente integrados en ella. En 
cuanto no resultan elemento esencial de la función ju-
risdiccional y del autogobierno del Poder Judicial, ca-
be aceptar que las Comunidades Autónomas asuman 
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competencias sobre esos medios personales y materia-
les”.» (STC 162/2012, FJ 5).

De lo anterior resulta que, en línea de principio, es po-
sible la imposición de tasas autonómicas sobre dicha 
«administración de la Administración de Justicia», 
pues, como regla general, la concurrencia de varias ta-
sas sobre un ámbito en el que ostenten competencias 
tanto el Estado como las Comunidades Autónomas, no 
sólo no resulta inédita en nuestro ordenamiento [STC 
149/1991, de 4 de julio, FJ 5 A), en relación con el ca-
non por ocupación del demanio costero, y apartado C) 
del mismo fundamento jurídico, en relación con otras 
tasas establecidas en la Ley 22/1988, de 28 de julio, 
de costas], sino que resultará frecuente en la práctica 
habida cuenta de la naturaleza compuesta del Estado 
conformado por la Constitución.

Así lo establecimos además en la citada STC 162/2012, 
en cuyo fundamento jurídico 5 nos pronunciamos so-
bre la «tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccio-
nal en los órdenes civil y contencioso-administrati-
vo» prevista en el art. 35 de Ley 53/2002, de 30 de 
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del 
orden social, que constituye antecedente directo de la 
tasa estatal regulada ahora en los arts. 1 a 11 de la Ley 
10/2012.

Sentado que en las tasas «la competencia para su crea-
ción y regulación se encuentra estrechamente ligada a 
la competencia material» (STC 162/2012, FJ 5), a par-
tir de «la distinción entre, por un lado, la función ju-
risdiccional propiamente dicha y la ordenación de los 
elementos intrínsecamente unidos a la determinación 
de la independencia con que debe desarrollarse, fren-
te, por otro lado, a aquellos otros aspectos que, más o 
menos unidos a lo anterior, le sirven de sustento mate-
rial o personal», concluimos que la tasa estatal por el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional debía encuadrar-
se «en la materia de Administración de Justicia que el 
art. 149.1.5 CE reserva en exclusiva al Estado». Pre-
cisamos también entonces que dicha unidad orgánica 
y funcional del Poder Judicial, «que se asegura en su 
sustancia con la atribución al Estado de la competen-
cia exclusiva en materia de Administración de Justicia 
[...], es perfectamente compatible con el reconocimien-
to a las Comunidades Autónomas de determinadas 
competencias propias de la vertiente puramente admi-
nistrativa al servicio de la función jurisdiccional del 
Estado (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 42 in fine).»

A partir de lo anterior, la propia configuración de la 
tasa estatal nos permitió razonar «que no nos encon-
tramos en esa vertiente administrativa sino que, por el 
contrario, pone claramente de manifiesto la relación 
con esa función jurisdiccional del Estado a la que se 
acaba de aludir, pues se refiere a la puesta en marcha 
o a la continuación de determinados procesos en los 
órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-adminis-
trativo, vinculándose expresamente a la realización de 
determinados actos procesales regidos por la legisla-

ción estatal y ante órganos que son expresión de un 
poder único en todo el territorio del Estado. En efecto, 
la tasa se vincula directamente con el acceso a la juris-
dicción civil o contencioso-administrativa, así como 
con la continuación de procesos judiciales ya iniciados 
en esos órdenes jurisdiccionales y persigue financiar 
los costes generados por la actividad jurisdiccional 
que conlleva juzgar las demandas que determinados 
justiciables deciden libremente interponer en defensa 
de sus derechos e intereses legítimos, disminuyendo 
así correlativamente la financiación procedente de los 
impuestos con cargo a la generalidad de los ciudada-
nos. Por ello, como señala la STC 20/2012, de 16 de 
febrero, FJ 12, las tasas aquí establecidas “son tribu-
tos cuyo hecho imponible no es ajeno a la función ju-
risdiccional y que imponen una carga económica que 
persigue un fin vinculado al proceso mismo”. Por tan-
to, la regulación de la tasa por el Estado se justifica 
porque el hecho imponible se hace recaer, no ya sobre 
el servicio público de la Administración de Justicia, 
que puede ser asignado a las Comunidades Autóno-
mas, que lo gestionan en cuanto a la dotación y finan-
ciación de los medios personales y materiales preci-
sos, sino, específicamente, sobre “el ejercicio de la 
potestad jurisdiccional” que es una actividad típica e 
indeclinablemente estatal, en cuanto manifestación de 
uno de los poderes del Estado ante el que se ha puesto 
en marcha un proceso o instado su continuación. La 
consecuencia es que el hecho imponible de la tasa está 
desvinculado de las competencias autonómicas relati-
vas a la previsión de los medios materiales necesarios 
para el desarrollo de la función judicial y, por tanto, 
corresponde al Estado la competencia para establecer-
la así como su gestión y recaudación [...] En suma, no 
puede aceptarse aquí la invocación de la competencia 
autonómica para la provisión de medios a los órganos 
judiciales [...], pues solamente en el sentido amplio de 
la noción de Administración de Justicia tienen cabida 
las competencias autonómicas y ya hemos dejado sen-
tado que nos encontramos aquí en el ámbito estricto 
de la Administración de Justicia. Por la misma razón 
de encontrarse el hecho imponible de la tasa desvin-
culado de las competencias autonómicas relativas a 
la provisión de los medios materiales necesarios para 
el desarrollo de la función judicial tampoco procede 
atender el alegato relativo al reparto de la recaudación 
pues, por lo demás, la Comunidad Autónoma cuenta 
con competencias para “la gestión, la liquidación y la 
recaudación de las tasas judiciales [...] en el ámbito de 
sus competencias sobre Administración de Justicia”.» 
(STC 162/2012, FJ 5).

Concluimos así que la tasa estatal estaba vinculada al 
ejercicio de la actividad jurisdiccional, y que además 
ésta era compatible con el establecimiento de tasas ju-
diciales en el ámbito estatutariamente permitido.

5. Constatada la facultad de las Comunidades Autóno-
mas de implantar tasas que recaigan sobre la «admi-
nistración de la Administración de Justicia», debemos 
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examinar si, en este caso concreto, la tasa impugnada 
se enmarca efectivamente en el ámbito competencial 
de la Generalitat de Cataluña, pues, de no ser así, y 
con independencia de que haya o no tasas estatales, se 
habría rebasado el ámbito competencial autonómico.

Este análisis del tributo exige, además, tener en cuenta 
nuestra doctrina recogida en el fundamento anterior; 
y, en concreto, reiterar que el límite enunciado en el 
art. 6.2 LOFCA debe completarse con el contenido en 
el art. 7 de la misma Ley, donde se consagra el citado 
principio de que la tasa sigue al servicio. Por tanto y 
como ya ha quedado razonado, las tasas han de res-
ponder de manera obligada bien al uso o aprovecha-
miento especial del dominio público, bien a un ser-
vicio prestado en régimen de Derecho público que se 
financia, al menos parcialmente, con esta modalidad 
tributaria. En consecuencia, y salvo que se produzca 
una extralimitación que vulnere el sistema material de 
reparto competencial, por definición no podrá haber 
doble imposición sobre el mismo hecho imponible en 
el caso de las tasas, siempre y cuando éste se refie-
ra efectivamente a las respectivas competencias mate-
riales. En el caso de las tasas que financian servicios 
prestados en régimen de Derecho público, su hecho 
imponible ha de relacionarse con el concreto servicio 
que con ellas se pretenda sostener, de manera que sólo 
podrán establecerse allí donde se ostenta la competen-
cia material al que el propio servicio alude. Por idén-
tico motivo, tampoco es descartable en principio que 
un servicio público pueda ser económicamente mante-
nido por más de una tasa, pues, por hipótesis, ésta es 
un instrumento de financiación de los gastos públicos, 
y su utilización por los entes que constitucionalmente 
disponen de poder tributario no solo no se encuentra 
vetada; es legalmente factible.

En este marco general, el análisis de constitucionali-
dad de la tasa impugnada exige, como veremos a con-
tinuación, un examen desagregado de los distintos 
componentes de su regulación.

a) El hecho imponible de la tasa autonómica se define 
inicialmente en el art. 3 bis. 1.1 del citado texto re-
fundido como «la prestación de servicios personales y 
materiales en el ámbito de la administración de la Ad-
ministración de justicia de competencia de la Genera-
lidad, a instancia de parte, en los órdenes jurisdiccio-
nales civil y contencioso-administrativo, en órganos 
judiciales con sede en Cataluña».

Este primer inciso del precepto contiene una noción 
del hecho imponible que coincide plenamente con el 
ámbito competencial atribuido a la Generalitat por los 
arts. 103 y 104 EAC, preceptos que se refieren a los 
medios personales y materiales al servicio de la Ad-
ministración de Justicia («administración de la Admi-
nistración de Justicia»). Sobre el alcance de esta asun-
ción competencial, nos hemos pronunciado in extenso 
en las citadas SSTC 31/2010, de 28 de junio, FFJJ 42 y 
52; 163/2012, de 20 de septiembre, y 224/2012, de 20 

de noviembre. A partir de la doctrina allí formulada, 
es posible concluir que, al disponer la Comunidad Au-
tónoma de Cataluña de la obligada competencia ma-
terial, puede instaurar una tasa que financie su ejer-
cicio. Así se deduce en concreto del art. 104 f) EAC, 
que atribuye a la Generalitat la gestión, la liquidación 
y la recaudación de las tasas judiciales que establez-
ca la misma en el ámbito de sus competencias sobre 
Administración de Justicia, lo que resulta plenamente 
coherente tanto con nuestra doctrina, ya reseñada, que 
introduce una relación indisociable entre el estableci-
miento de una tasa y la competencia material, como 
con el citado art. 7.1 LOFCA. Esto no es sino corola-
rio, como se ha reiterado, del principio de que la ta-
sa sigue al servicio. Y así lo confirma además expre-
samente el art. 1 de la citada Ley estatal 10/2012, al 
reconocer que la tasa por el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional se aplicará «sin perjuicio de las tasas 
y demás tributos que puedan exigir las Comunidades 
Autónomas en el ejercicio de sus respectivas compe-
tencias financieras, los cuales no podrán gravar los 
mismos hechos imponibles».

No cabe por tanto cuestionar la constitucionalidad de 
un hecho imponible que coincide con el reparto de la 
competencia en la materia. Si, como hemos afirmado 
desde la STC 56/1990, la competencia exclusiva del 
Estado en materia de Administración de Justicia es 
compatible con la competencia autonómica en materia 
de provisión de medios personales y materiales al ser-
vicio de aquélla, no es dable dudar de la regularidad 
constitucional del establecimiento de una tasa para fi-
nanciar dicha competencia autonómica, como expre-
samente estatuye el citado art. 1 de la Ley 10/2012 y 
resulta del art. 104 f) EAC.

b) Con todo, el concreto régimen jurídico de la tasa 
impugnada impide todavía dar por zanjada la contro-
versia planteada.

En efecto, a continuación de la anterior definición del 
hecho imponible, el citado art. 3 bis. 1.1 dispone que 
«[l]a producción del hecho imponible se manifiesta 
mediante la realización de los siguientes actos», esta-
bleciendo un listado con «f» supuestos, entre los que 
se encuentran distintos actos procesales como «la in-
terposición de la demanda de juicio ordinario, la for-
mulación de reconvención en el juicio ordinario y la 
presentación de la solicitud de declaración de concur-
so» (a) o «la interposición de la demanda en los proce-
sos de ejecución de títulos judiciales» (c), entre otros.

A partir del específico régimen jurídico de la tasa au-
tonómica, en los términos expuestos, puede detectarse 
la existencia de una evidente cercanía, al menos for-
mal, entre la tasa autonómica, por un lado, y la tasa 
estatal regulada en los arts. 1 a 11 de la citada Ley 
10/2012, por otro. Esta cercanía o aparente similitud 
se hace aún más perceptible en lo que la norma auto-
nómica denomina «manifestación» del hecho imponi-
ble, y la Ley estatal denomina, en su art. 5, devengo.
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Centrando el foco de su atención en esta concreta ex-
presión, considera el Abogado del Estado que el autén-
tico hecho imponible de la tasa está en realidad consti-
tuido por los actos jurídico-procesales, que son los que 
llevan inherente la solicitud de que se preste el servi-
cio que se pretende financiar mediante tasas. Por ello, 
concluye afirmando que la tasa debatida resulta con-
traria al art. 6.2 LOFCA.

Es cierto que, de acuerdo con el propio tenor de la nor-
ma impugnada, la tasa autonómica se debe –en la ter-
minología de la Ley catalana, «se manifiesta»– con 
ocasión del inicio de los procesos allí definidos. Sin 
embargo, la redacción, de seguro privada de la necesa-
ria precisión, no permite alcanzar conclusiones preci-
pitadas. Así lo impone el principio de conservación de 
la ley, que obliga a «apurar todas las posibilidades de 
interpretar los preceptos de conformidad con la Cons-
titución y apreciar la invalidez sólo de aquellos cuya 
incompatibilidad resulte indudable por ser imposible 
llevar a cabo dicha interpretación» (por todas, STC 
148/2011, de 28 de septiembre, FJ 7). En este supuesto, 
tal inexcusable operación interpretativa debe partir de 
la premisa de que la proximidad parcial entre hechos 
imponibles deriva de la propia cercanía de las compe-
tencias.

Como ha quedado expuesto, la «administración de la 
Administración de Justicia» es una competencia esen-
cialmente de apoyo, y por tanto estrechamente vincu-
lada a la competencia estrictamente jurisdiccional. En 
efecto, todo ejercicio competencial encuadrable en la 
«administración de la Administración de Justicia» tie-
ne su origen o su fin en una competencia de la Admi-
nistración de Justicia. No es pensable, por poner un 
ejemplo banal, aunque de fácil comprensión, que el ac-
to procesal de interposición de una demanda no lle-
ve implícita, siempre, la puesta en marcha del aparato 
administrativo que apoya y posibilita, en última ins-
tancia, la iniciación y, en su caso, el desarrollo de un 
proceso. Esta cercanía e instrumentalidad se evidencia 
incluso en la propia ordenación de los medios perso-
nales al servicio de la Administración de Justicia, en 
donde resulta palmaria la estrecha vinculación entre la 
competencia del Estado y la autonómica. Esta cone-
xión la ilustra de manera significativa la denominación 
atribuida a los cuerpos generales de funcionarios al 
servicio de la Administración de Justicia (Cuerpo de 
Gestión Procesal y Administrativa, Cuerpo de Trami-
tación Procesal y Administrativa o Cuerpo de Auxi-
lio Judicial), que forman parte de los medios persona-
les gestionados por la Comunidad Autónoma, sin que 
obste a ello que su función específica esté legalmente 
definida por relación a ambas competencias, pues la 
misma está constituida, de modo simultáneo e ines-
cindible, por «tareas de contenido procesal» y «reali-
zación de funciones administrativas vinculadas a las 
anteriores» [art. 475 a) de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (LOPJ)].

Es pues incuestionable que los actos procesales gene-
ran también un coste administrativo. Y asimismo in-
negable que el coste de dicha competencia administra-
tiva se justifica por y para la competencia propiamente 
jurisdiccional, hasta el punto que sin el ejercicio de 
esta última, no existe la primera. En otras palabras, 
los servicios administrativos constituyen precisamente 
un apoyo de la potestad jurisdiccional, que a su vez se 
erige en su prius lógico. Por tanto, el coste de dichos 
servicios administrativos está directamente asociado 
al número de asuntos que franquean su entrada en los 
órganos jurisdiccionales.

De tales evidencias deriva una primera conclusión: la 
diversa configuración de los respectivos hechos im-
ponibles no puede obviar la estrecha vinculación en-
tre ambos ámbitos competenciales, por lo que el mero 
dato de que la tasa se defina o conecte en el aspecto 
temporal de su devengo con determinadas actuaciones 
procesales no puede determinar automáticamente que 
la competencia estatal quede afectada. La proximi-
dad entre los hechos imponibles de ambas tasas, que 
se pone de relieve al comparar sus elementos configu-
radores, no es en suma sino la consecuencia tanto del 
propio funcionamiento de las tasas como, en concreto 
y en este supuesto, de la íntima relación existente en-
tre los propios ámbitos materiales de las competencias 
estatal en materia de «Administración de Justicia» y 
autonómica en relación con la «administración de la 
Administración de Justicia». Por consiguiente, no es 
incompatible con el orden de distribución de compe-
tencias que la tasa autonómica se devengue, calcule o 
determine en función precisamente de la intensidad 
con la que se hace uso del propio servicio jurisdiccio-
nal –con la interposición de una demanda, por ejem-
plo–, ya que a mayor intensidad, mayor será también 
el coste del servicio administrativo. O formulado de 
manera distinta, el coste de la «administración de la 
Administración de Justicia» se incrementa en directa 
correlación con el uso de la Administración de Justicia 
en sentido estricto, por lo que resulta razonable, dentro 
de las distintas opciones del legislador, que una tasa, 
cuya función es financiar dicha administración o ser-
vicio de apoyo, se configure partiendo de la intensidad 
en que se presta en servicio jurisdiccional principal

Teniendo en cuenta los anteriores razonamientos, el 
inciso «[l]a producción del hecho imponible se ma-
nifiesta mediante la realización de los siguientes ac-
tos», debe ser interpretado en coherencia con el resto 
de la definición del hecho imponible de la tasa, y que 
en los términos ya expuestos determinan, en primer 
lugar, que a diferencia de lo que sucede con la tasa del 
Estado, la autonómica no está enlazada con el acce-
so a la jurisdicción o a los recursos, ya que el pago de 
la misma no constituye condición de admisibilidad de 
los actos procesales cuya vertiente administrativa pre-
tende financiar. Mientras que la conexión de las tasas 
estatales con la potestad jurisdiccional es directa y re-
sulta patente, toda vez que su impago lleva ineludible-
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mente aparejada la inadmisión del acto procesal al que 
la misma se anuda (art. 8.2 de la Ley 10/2012), siendo 
así conditio sine qua non para el propio ejercicio de la 
tutela judicial efectiva, el abono de la tasa autonómi-
ca carece, como no puede ser constitucionalmente de 
otro modo, de toda consecuencia impeditiva o retarda-
taria del acceso a la jurisdicción (art. 3 bis.1.7 del tex-
to refundido de la Ley de tasas y precios públicos de 
la Generalidad de Cataluña). Ambas tasas resultan así 
compatibles desde la perspectiva de la que se ha solici-
tado su enjuiciamiento, toda vez que no corresponde a 
este Tribunal en este proceso determinar cuál haya de 
ser la forma más idónea de convivencia entre las tasas 
estatal y autonómicas, sino únicamente concluir si la 
tasa impugnada ha sido establecida dentro del marco 
competencial que a la Generalitat de Cataluña le co-
rresponde.

En segundo lugar, debe además tenerse en cuenta que 
la coincidencia se produce, única y limitadamente, en-
tre el devengo de la tasa autonómica y el hecho impo-
nible de la estatal. En la comparación de ambas tasas 
ha de tenerse presente la diferencia conceptual entre el 
hecho imponible y el devengo de cualquier tributo, que 
no puede soslayarse en este proceso. Como evidencian 
las definiciones contenidas en la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, general tributaria (LGT), es posible dis-
tinguir entre el hecho imponible, que es el «presupues-
to fijado por la ley para configurar cada tributo y cu-
ya realización origina el nacimiento de la obligación 
tributaria principal» (art. 20.1 LGT), y el devengo del 
tributo, que es el aspecto temporal del hecho imponi-
ble, o «el momento en el que se entiende realizado el 
hecho imponible y en el que se produce el nacimiento 
de la obligación tributaria principal», y cuya función 
es, como regla general, el determinar «las circunstan-
cias relevantes para la configuración de la obligación 
tributaria» (art. 21.1 LGT). Finalmente, todavía debe 
diferenciarse entre el devengo y la exigibilidad de la 
obligación tributaria, que puede no coincidir tempo-
ralmente sino establecerse por la ley en un momento 
posterior (art. 21.2 LGT). En el caso de las tasas, su 
propia naturaleza sinalagmática se manifiesta además 
en el devengo del hecho imponible, o momento en el 
que surge la obligación de pago, de forma que éste tie-
ne lugar en conexión con el servicio que se recibe, y 
su pago puede ser así simultáneo o previo a su recep-
ción (arts. 1.2-5 del texto refundido de la Ley de tasas 
y precios públicos de la Generalidad de Cataluña y 15 
de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios pú-
blicos).

Pues bien, la coincidencia en el devengo no basta pa-
ra concluir, sin más, en la de los hechos imponibles. 
Incluso, y como ya se ha argumentado, precisamente 
atendiendo a la finalidad financiera que, en sus respec-
tivos campos, cumplen dichas tasas, resulta proporcio-
nada y coherente con la misma la coexistencia de una 
unidad de devengo, pues toda la relación de los suje-
tos pasivos con la Administración de Justicia, tanto en 

su núcleo esencial de competencia estatal como en su 
vertiente administrativa de competencia autonómica, 
se manifiesta a través de los mencionados actos. No 
hay, expresado de otro modo, una manifestación o ex-
teriorización autónoma de las competencias adminis-
trativas cuya titularidad ostenta la Comunidad Autó-
noma, sin perjuicio de lo que se dirá a continuación.

6. No obstante, los términos del propio precepto son 
lo suficientemente genéricos e imprecisos para que no 
sea posible determinar su concreto sentido si no es por 
relación con el reparto competencial de la materia que 
ha quedado expuesto en fundamentos anteriores.

En consecuencia, sólo puede descartarse totalmente 
la coincidencia entre ambas tasas siempre que se in-
terprete que el segundo inciso del art. 3 bis.1.1, que 
establece que «[l]a producción del hecho imponible 
se manifiesta mediante la realización de los siguien-
tes actos», se refiere en realidad al devengo de la tasa 
autonómica, cuyo hecho imponible es la actividad ad-
ministrativa inherente a la competencia definida co-
mo «administración de la Administración de Justicia», 
que incluye todos los elementos que sirven de sustento 
a la propia función jurisdiccional, que son responsa-
bilidad de la Generalitat de Cataluña en los términos 
asumidos mediante su Estatuto de Autonomía (STC 
105/2000, de 13 de abril, FJ 5). Esta configuración 
del hecho imponible y del devengo de la tasa resulta 
compatible con la financiación de los medios perso-
nales y materiales, la «administración de la Adminis-
tración de Justicia», que la tasa autonómica pretende 
financiar. Porque no cabe desconocer que en esa ver-
tiente administrativa se integran funciones desarrolla-
das por el personal al servicio de la Administración 
de Justicia traspasado a la Comunidad Autónoma, que, 
siendo necesarias e inescindibles para el normal ejer-
cicio de la potestad jurisdiccional, se desencadenan 
como consecuencia de la realización de actos proce-
sales, y conllevan un coste que requiere financiación, 
como todo servicio administrativo. Así, el Cuerpo de 
Gestión Procesal y Administrativa tiene encomenda-
das funciones de colaboración en la actividad procesal 
de nivel superior, tales como gestionar la tramitación 
de los procedimientos, practicar y firmar las compa-
recencias que efectúen las partes, documentar los em-
bargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo 
requiera, extender las notas que tengan por objeto unir 
al procedimiento datos o elementos que no constitu-
yan prueba, realizar las tareas de registro, recepción 
y distribución de escritos y documentos, o expedir co-
pias simples de escritos y documentos (art. 476 LO-
PJ). Por su parte, el Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa tiene atribuida la realización de cuan-
tas actividades tengan carácter de apoyo a la gestión 
procesal, entre otras la tramitación general de los pro-
cedimientos, el registro y la clasificación de la corres-
pondencia, la formación de autos y expedientes, o la 
confección de las cédulas pertinentes para la práctica 
de actos de comunicación (art. 477 LOPJ). Por último, 
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el Cuerpo de Auxilio Judicial tiene atribuida la prácti-
ca de notificaciones, citaciones, emplazamientos y re-
querimientos, con capacidad de certificación, la eje-
cución de embargos y lanzamientos, las funciones de 
archivo de autos y expedientes judiciales, o velar por 
las condiciones de utilización de las salas de vistas y 
mantener el orden en las mismas (art. 478 LOPJ).

Se evidencia así que la tasa autonómica constituye el 
exacto reverso de la tasa estatal objeto de la citada STC 
162/2012, recayendo la primera sobre lo que hemos de-
nominado «vertiente puramente administrativa al ser-
vicio de la función jurisdiccional del Estado» (FJ 5).

Procede en consecuencia declarar que, así interpreta-
do, el segundo inciso del art. 3 bis. 1.1, del texto refun-
dido de la Ley de tasas y precios públicos de la Gene-
ralitat de Cataluña, introducido por el art. 16 de la Ley 
de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fisca-
les, financieras y administrativas y de creación del im-
puesto sobre estancias en establecimientos turísticos, 
no es contrario a la Constitución.

7. La segunda tasa impugnada en este proceso, regula-
da en el art. 41 de la Ley 5/2012, recae sobre «los ac-
tos preparatorios y los servicios accesorios de mejora 
de la información inherentes al proceso para la pres-
cripción y dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios mediante la emisión de recetas médicas y 
órdenes de dispensación».

a) Siguiendo el canon de constitucionalidad ya ex-
puesto, debemos comenzar por examinar el reparto 
competencial en la materia sobre la que recae la ta-
sa. De acuerdo con el planteamiento de la demanda, 
estaríamos ante un supuesto de inconstitucionali-
dad mediata, de forma similar al que enjuiciamos en 
la STC 136/2012, de 19 de junio, en relación con la 
«tasa por prestación de asistencia sanitaria» estable-
cida por la Generalitat valenciana, pues, sin perjuicio 
del enjuiciamiento de fondo y de las sustanciales di-
ferencias entre la tasa allí enjuiciada y la que ahora 
se controvierte, también en el presente caso se trata 
de «una medida que se refiere a la fijación del sistema 
de financiación pública de una de las prestaciones pro-
porcionadas por el Sistema Nacional de Salud» (STC 
136/2012, FJ 3).

Las partes coinciden en ubicar la controversia compe-
tencial en el ámbito material de la sanidad, en el que 
el Estado tiene atribuida la competencia exclusiva tan-
to sobre «sanidad exterior» como sobre las «bases y 
coordinación general de la sanidad», ex art. 149.1.16 
CE. Por su parte, el art. 162.1 EAC asume para la Co-
munidad la competencia exclusiva para «la organi-
zación y el funcionamiento interno, la evaluación, la 
inspección y el control de centros, servicios y estable-
cimientos sanitarios». El apartado 2 establece que «[c]
orresponde a la Generalitat la ordenación farmacéu-
tica en el marco del artículo 149.1.16 de la Constitu-
ción», precisando el apartado 5 que «corresponde a la 

Generalitat la competencia ejecutiva de la legislación 
estatal en materia de productos farmacéuticos». Final-
mente, el apartado 3 establece un listado de cinco gru-
pos de competencias compartidas con el Estado, in-
cluyendo la letra a) la «ordenación, la planificación, 
la determinación, la regulación y la ejecución de las 
prestaciones y los servicios sanitarios, sociosanitarios 
y de salud mental de carácter público en todos los ni-
veles y para todos los ciudadanos».

En desarrollo del título competencial contenido en el 
art. 149.1.16 CE, el Estado ha dictado la Ley 16/2003, 
de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Na-
cional de Salud. Por lo que ahora interesa, el art. 8 ter 
de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y cali-
dad del Sistema Nacional de Salud establece la «car-
tera común suplementaria del Sistema Nacional de 
Salud», que incluye «todas aquellas prestaciones cu-
ya provisión se realiza mediante dispensación ambu-
latoria y esán sujetas a aportación del usuario» y, en 
concreto la «prestación farmacéutica» [art. 8 ter 2 a)], 
cuyo régimen de financiación se contiene en la Ley 
29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios, a la que re-
mite el mismo art. 8 ter de la Ley 16/2003.

A su vez, la Ley 29/2006 ordena en su título VII el ré-
gimen de la financiación pública de los medicamentos 
y productos sanitarios, que se rige por el «principio 
de igualdad territorial y procedimiento coordinado» a 
que se refiere el art. 88, cuyo apartado 1 dispone que 
«[s]e reconoce el derecho de todos los ciudadanos a 
obtener medicamentos en condiciones de igualdad en 
todo el Sistema Nacional de Salud, sin perjuicio de las 
medidas tendentes a racionalizar la prescripción y la 
utilización de medicamentos y productos sanitarios 
que puedan adoptar las Comunidades Autónomas en 
ejercicio de sus competencias».

En concreto sobre la prestación farmacéutica, la Ley 
de garantías y uso racional de los medicamentos y pro-
ductos sanitarios regula, en sus arts. 94 y 94 bis, los 
supuestos y las cuantías en los que procede la aporta-
ción de los usuarios; esto es, una modalidad de «copa-
go». El art. 94.1 establece que «[e]l Gobierno revisará 
periódicamente la participación en el pago a satisfa-
cer por los ciudadanos por la prestación farmacéutica 
incluida en la cartera común suplementaria del Siste-
ma Nacional de Salud, y los supuestos de financiación 
íntegra con cargo a fondos públicos»; el apartado 2, 
por su parte, establece los criterios de modulación del 
pago, incluyendo la capacidad de pago [letra a)] o la 
racionalización del gasto público [letra e)]. El art. 94 
bis precisa, en fin, el importe de la aportación por los 
usuarios y sus beneficiarios.

En la STC 136/2012 ya afirmamos el carácter básico 
«de los ... arts. 7, y 8 a 8 quáter, que recogen las dife-
rentes modalidades de prestaciones sanitarias, comen-
zando por las que constituyen el núcleo esencial o epi-
centro de la propia materia de sanidad, la denominada 
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“cartera común básica”, y finalizando por las presta-
ciones suplementarias y de servicios accesorios», con 
los argumentos contenidos en los fundamentos jurí-
dicos 4 y 5 y que deben darse ahora por reproduci-
dos. Más concretamente, en la STC 98/2004, de 25 de 
mayo, cuya doctrina después recoge la STC 136/2012, 
concluimos que «el establecimiento de una prestación 
farmacéutica y su financiación pública constituyen un 
criterio básico en materia de “sanidad”, pues satisface 
las exigencias formales y materiales de la legislación 
básica», y ello porque «garantiza una uniformidad mí-
nima en las condiciones de acceso a los medicamen-
tos con independencia del lugar en el que dentro del 
territorio nacional se resida y se evita la introducción 
de factores de desigualdad en la protección básica de 
la salud. Sin embargo, esa necesaria uniformidad mí-
nima, que corresponde establecer al Estado, asegu-
rando así un nivel mínimo homogéneo o nivel de su-
ficiencia de las prestaciones sanitarias públicas, puede 
ser susceptible de mejora, en su caso, por parte de las 
Comunidades Autónomas, en virtud de su competen-
cia sustantiva y de su autonomía financiera, siempre 
y cuando, con ello, no se contravengan las exigencias 
que impone el principio de solidaridad (arts. 2 y 138 
CE).» (FJ 7).

El sistema sanitario, como constatamos en la citada 
STC 136/2012, FJ 5, parte así del principio general de 
financiación pública, previendo expresamente aque-
llos casos en los que el beneficiario deberá aportar una 
parte del coste del servicio. Que sea de financiación 
pública sólo significa que su coste se sufraga con el 
conjunto de ingresos del Estado, pues resulta eviden-
te, al igual que afirmamos en la STC 20/2012, de 16 
de febrero (FJ 8) en relación con la Administración de 
Justicia, que el sistema sanitario nunca es gratis, aun-
que pueda ser declarado gratuito para el usuario, en 
cuyo caso se financiará indirectamente con el conjunto 
de tributos del sistema y demás ingresos del Estado, en 
lugar de, directamente, con cargo a las aportaciones 
del usuario.

Resulta así que en materia de sanidad, y frente a lo que 
sucede con otras competencias compartidas entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas, el régimen de 
sostenimiento económico forma parte de la competen-
cia básica del Estado, de manera que «cabe considerar 
como básica la definición del sistema de financiación 
de la sanidad, lo que incluye tanto la garantía general 
de financiación pública como, dentro de esta garantía, 
los supuestos en los que algunas prestaciones comunes 
que no son básicas (las “suplementarias”y de “servi-
cios accesorios”) pueden estar sujetas a una financia-
ción adicional con cargo al usuario del servicio (tasa 
o “copago”). En efecto, la definición de la modalidad 
de financiación aplicable a las diferentes prestacio-
nes sanitarias, y en qué supuestos procede el pago de 
aportaciones por sus destinatarios, tiene una inciden-
cia central en la forma de prestación del propio ser-
vicio, constituyendo así también un elemento nuclear 

del propio ámbito objetivo de las prestaciones sanita-
rias, que en consecuencia debe ser regulado de manera 
uniforme, por garantizar el mínimo común de presta-
ciones sanitarias cubierto por financiación pública en 
todo el territorio nacional» (STC 136/2012, FJ 5; con 
cita de las SSTC 98/2004, de 25 de mayo; y 22/2012, 
de 16 de febrero, FJ 3).

La vinculación entre la competencia básica en sani-
dad y su soporte económico tiene su contrapartida en 
el propio sistema de financiación de las Comunida-
des Autónomas que, como expusimos en nuestra STC 
204/2011, de 15 de diciembre, expresamente abarca 
las competencias sanitarias. Hasta tal punto fue así, 
que la aplicación del propio sistema establecido en la 
Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan 
las medidas fiscales y administrativas del nuevo sis-
tema de financiación de las Comunidades Autónomas 
de régimen común y ciudades con Estatuto de Auto-
nomía, se condicionó a la aceptación, por cada Co-
munidad Autónoma, de la competencia de gestión de 
los servicios de asistencia sanitaria, condicionamiento 
que en la citada STC 204/2011 consideramos acorde 
con la Constitución (FJ 6). En fin, la conexión entre la 
sanidad y su financiación se encuentra en la actualidad 
expresamente recogida en el art. 15.1 LOFCA, a cuyo 
tenor «[e]l Estado garantizará en todo el territorio es-
pañol el nivel mínimo de los servicios públicos fun-
damentales de su competencia. A efectos de este artí-
culo se considerarán servicios públicos fundamentales 
la educación, la sanidad y los servicios sociales esen-
ciales». Esta garantía se concreta en la «transferencia 
del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Funda-
mentales», que recoge el art. 9 de la Ley 22/2009, de 
18 de diciembre, por la que se regula el sistema de fi-
nanciación de las Comunidades Autónomas de régi-
men común y ciudades con Estatuto de Autonomía y 
se modifican determinadas normas tributarias, cuya 
finalidad consiste precisamente en «asegurar que cada 
Comunidad Autónoma recibe los mismos recursos por 
habitante ajustado para financiar los servicios públicos 
fundamentales esenciales del Estado de Bienestar».

A partir de lo anterior, y de acuerdo con nuestra doc-
trina (SSTC 98/2004, 22/2012 y 136/2012) debemos 
concluir confirmando el carácter básico de los arts. 94 
y 94 bis de la Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, a los que remite 
el art. 8 ter de la Ley de cohesión y calidad del Sistema 
Nacional de Salud en los términos descritos.

b) El hecho imponible de la tasa controvertida está 
constituido por «los actos preparatorios y los servicios 
accesorios de mejora de la información inherentes al 
proceso para la prescripción y dispensación de me-
dicamentos y productos sanitarios mediante la emi-
sión de recetas médicas y órdenes de dispensación que 
deben dispensarse en las oficinas de farmacia» (art. 
21.22.1). El sujeto pasivo es la persona a la que se pres-
cribe el medicamento y cuyo nombre consta en la re-
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ceta médica (art. 21.22.2). El devengo («acreditación») 
tiene lugar en el momento en que la receta es dispen-
sada, esto es, con la adquisición del medicamento (art. 
21.22.3), y su cuota, única, es de un euro por cada re-
ceta (art. 21.22.4).

La tasa recae, por tanto, de forma directa sobre la pres-
tación farmacéutica, pues su pago es condición para 
la dispensación del medicamento o producto sanita-
rio. Frente a ello, el Letrado de la Generalitat conside-
ra que la tasa es independiente del precio del medica-
mento y que pretende financiar el «valor añadido» que 
supone la receta electrónica. Sin embargo, el contraste 
de la estructura de la tasa con la cartera común de ser-
vicios del Sistema Nacional de Salud, del que forma 
parte la prestación farmacéutica, desvirtúa la tesis an-
terior. En efecto, en primer lugar, la pretendida desco-
nexión entre la tasa y el precio del medicamento no se 
aprecia en el funcionamiento del tributo, que precisa-
mente se cobra junto a y de forma inmediata al precio, 
sin que pueda eludirse su pago, pues ello determina-
ría la falta de obtención del medicamento o, lo que es 
lo mismo, la no recepción de la prestación farmacéu-
tica por sus beneficiarios. Este dato tiene relevancia 
porque, en los términos que han quedado expuestos, 
y frente a lo que sucede con otros ámbitos competen-
ciales, en el caso de la sanidad la competencia básica 
alcanza también a su régimen de financiación, lo que 
impide el establecimiento de una tasa como la contro-
vertida, que altera, haciéndolo más gravoso para los 
beneficiarios, el régimen de participación en el coste 
previsto por la norma del Estado (arts. 94 y 94 bis de la 
Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios).

En segundo lugar, tampoco puede aceptarse el argu-
mento del valor añadido que la tasa pretendería finan-
ciar. El uso de la receta electrónica no es un «servicio 
accesorio con valor añadido» en los términos defen-
didos por el Abogado de la Generalitat de Cataluña, 
que cita en apoyo de su tesis el art. 33 de la Ley de 
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Es-
te precepto, sin embargo, al disponer en su apartado 
2 que, en el marco de lo dispuesto en la Ley de ga-
rantías y uso racional de los medicamentos y produc-
tos sanitarios, se tenderá a la implantación de la receta 
electrónica, no presta cobertura a la regulación auto-
nómica controvertida, porque en ningún caso puede 
considerarse que la receta electrónica constituya una 
prestación complementaria, adicional a la cartera co-
mún de servicios del Sistema Nacional de Salud, ya 
que no se amplían el ámbito subjetivo ni objetivo de 
las prestaciones sanitarias, sino que, como se ha cons-
tatado, incide directamente sobre una prestación bási-
ca, empeorándola desde la perspectiva del ciudadano, 
beneficiario de la misma.

Así se desprende de los términos del art. 8 quinquies 
de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional 
de Salud, a cuyo tenor las Comunidades Autónomas 

podrán aprobar sus respectivas carteras de servicios, 
que «incluirán, cuando menos, la cartera común de 
servicios del Sistema Nacional de Salud en sus moda-
lidades básica de servicios asistenciales, suplementa-
ria y de servicios accesorios, garantizándose a todos 
los usuarios del mismo» (art. 8 quinquies.1). Pueden 
asimismo establecer otras prestaciones, mediante la 
denominada «cartera de servicios complementaria», 
debiendo en este caso asumir todos los costes de su 
aplicación (art. 8 quinquies.7). A este supuesto nos re-
ferimos precisamente en la STC 136/2012, en cuyo 
fundamento jurídico 5 afirmamos que «dichas bases 
habilitan un margen para el desarrollo, por parte de 
las Comunidades Autónomas, de su propia política sa-
nitaria. Éstas podrán, respetando el mínimo formado 
por las carteras comunes, aprobar sus propias carteras 
de servicios (art. 8 quinquies), y establecer servicios 
adicionales para sus residentes. Es decir, las Comuni-
dades Autónomas podrán mejorar el mínimo estatal, 
pero en ningún caso empeorarlo».

Ahora bien, el examen del hecho imponible de la ta-
sa permite concluir que no recae sobre una prestación 
nueva, sino directamente sobre todas las prestaciones 
contempladas en la cartera común suplementaria (art. 
8 ter de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Na-
cional de Salud), cuya financiación está regulada, en 
los términos supra expuestos, en los arts. 94 y 94 bis 
de la Ley de garantías y uso racional de los medica-
mentos y productos sanitarios, que limitan la aporta-
ción del usuario a los casos allí previstos. No resulta 
por tanto compatible con este régimen básico el esta-
blecimiento de una tasa como la controvertida, al ha-
cer más gravoso para el ciudadano la adquisición de 
sus medicamentos con receta en la Comunidad Autó-
noma de Cataluña.

Todo ello determina que el art. 41 de la Ley de Catalu-
ña 5/2012, que establece la «tasa sobre los actos prepa-
ratorios y los servicios accesorios de mejora de la in-
formación inherentes al proceso para la prescripción y 
dispensación de medicamentos y productos sanitarios 
mediante la emisión de recetas médicas y órdenes de 
dispensación», invade la competencia estatal del art. 
149.1.16 CE, por lo que debe declararse inconstitucio-
nal y nulo.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Cons-
titucional, por la autoridad que le confiere la 
Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

1º Estimar parcialmente el recurso de inconstitucio-
nalidad núm. 7208-2012 y, en consecuencia, declarar 
la inconstitucionalidad y nulidad del art. 41 de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, 
de medidas fiscales, financieras y administrativas y 
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de creación del impuesto sobre estancias en estableci-
mientos turísticos.

2º Declarar que el art. 3 bis.1-1, apartado 1, del texto 
refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la 
Generalitat de Cataluña, introducido por el art. 16 de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de 
marzo, de medidas fiscales, financieras y administrati-
vas y de creación del impuesto sobre estancias en esta-
blecimientos turísticos, a partir del inciso «La produc-
ción del hecho imponible se manifiesta mediante la 
realización de los siguientes actos», es conforme con 
la Constitución, siempre que se interprete en los térmi-
nos establecidos en el fundamento jurídico 6.

3º Desestimar el recurso en todo lo demás.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Es-
tado.

Dada en Madrid, a seis de mayo de dos mil catorce.

Votos particulares

Voto particular que formula el Magistrado don Andrés 
Ollero Tassara, respecto a la Sentencia del Pleno de fe-
cha 8 de mayo de 2014 dictada en el recurso de incons-
titucionalidad núm. 7208-2012.

En ejercicio de la facultad que nos confiere el art. 
90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría 
del Pleno, dejo constancia de mi opinión discrepante, 
respecto a la Sentencia que ha resuelto el recurso de 
inconstitucionalidad promovido por la Presidenta del 
Gobierno en funciones contra el art. 16 (en lo relativo 
al apartado primero del nuevo art. 3 bis.1.1, del texto 
refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la 
Generalitat de Cataluña, aprobado por Decreto Legis-
lativo 3/2008, de 25 de junio) y el art. 41 de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, 
de medidas fiscales, financieras y administrativas y 
de creación del Impuesto sobre estancias en estableci-
mientos turísticos.

1. He manifestado mi acuerdo con el epígrafe primero 
del fallo, relativo a la inconstitucionalidad del popu-
larmente conocido como «euro por receta». Mi discre-
pancia, puesta ya de manifiesto durante la prolongada 
deliberación de este punto, se centra en la interpreta-
ción conforme recogida en el epígrafe segundo, que 
implica reconocer la constitucionalidad de la «tasa por 
la prestación de servicios personales y materiales en 
el ámbito de la Administración de Justicia», regula-
do en el apartado primero del art. 3 bis.1.1, del texto 
refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la 
Generalitat de Cataluña, introducido por el art. 16 de 
la Ley 5/2012.

2. Considero que la entrada en vigor de la citada tasa 
hace repercutir sobre el ciudadano la doble imposición 
de un mismo hecho imponible. No acierto a entender 

cómo puede descartarse esta consecuencia recono-
ciéndose –como hace el fundamento jurídico 5 de la 
Sentencia– que la respuesta a la actuación jurisdiccio-
nal que genera el ciudadano recurrente está constitui-
da, «de modo simultáneo e inescindible», por tareas 
de contenido procesal y realización de funciones ad-
ministrativas vinculadas a las anteriores. No comparto 
el intento de justificación recogido en el mismo funda-
mento, al afirmarse que, «a diferencia de lo que suce-
de con la tasa del Estado, la autonómica no está enla-
zada con el acceso a la jurisdicción o a los recursos». 
Estimo aún menos convincente el propósito de apunta-
larla argumentando que «el pago de la misma no cons-
tituye condición de admisibilidad de los actos procesa-
les cuya vertiente administrativa pretende financiar». 
La determinación del momento en que ha de realizar-
se el pago –antes, durante o después del desarrollo de 
los actos procesales– no hace menos cierto que el ciu-
dadano, que aspira a ejercer su derecho fundamental 
a una tutela judicial efectiva, ha de pagar por partida 
doble para verlo satisfecho.

El hecho –reiterado a lo largo del fundamento jurídi-
co 4– de que la respuesta al ejercicio de ese derecho 
se configure por las Administraciones como un «ser-
vicio público» no puede justificar que el ahora usua-
rio haya de financiarlo como si se beneficiara de dos. 
Resulta obvio que son las Administraciones públicas 
las que han de servir al ciudadano y no viceversa. La 
distribución de competencias, obligada en un Estado 
compuesto, no debe razonablemente abocar al pago 
por partida doble del servicio público instrumentado 
al respecto. Solo contemplando, de modo indebido, el 
problema únicamente desde la perspectiva del sujeto 
activo de la tasa, ignorando al sujeto (nunca mejor di-
cho) pasivo, cabría justificar lo contrario. Como ya se 
apuntó, dado que es rogada, la Administración de jus-
ticia funciona a solicitud del sujeto pasivo, siendo su 
interposición de la demanda y la solicitud del servicio 
inescindibles.

La tasa autonómica grava actos procesales y no actua-
ciones administrativas. Es lógico que cuando se lleve 
a cabo alguna actividad «puramente administrativa», 
realizada en exclusiva por los servicios autonómicos 
y no imprescindiblemente vinculada al desarrollo del 
proceso (petición de copias o certificaciones…), pueda 
exigirse al ciudadano su abono, de acuerdo con lo in-
dicado en la STC 31/2010, de 28 de junio, aludida en 
el fundamento jurídico 5; pero la tasa analizada no se 
limita a esos supuestos.

3. Se ha señalado que la situación avalada coloca en 
situación de desigualdad en el acceso a los ciudadanos 
de una determinada Comunidad Autónoma; nada más 
cierto. No mejorará la situación si, aun estando refe-
rido el recurso a norma de una determinada Comuni-
dad, el alcance del fallo acaba desbordando tal ámbito, 
convirtiendo pronto la doble imposición señalada en 
una generalizada obligación para los ciudadanos vin-
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culados a las numerosas Comunidades que han asumi-
do las transferencias contempladas, incluidas quizá las 
que ya estaban planteando la posibilidad de renunciar 
a ellas.

Respeto profundamente el esfuerzo de consenso rea-
lizado a lo largo de la ardua deliberación de la justi-
ficación del epígrafe del que discrepo. Considero no 
obstante que, dada la norma habitual de hacer públicas 
solo las discrepancias que hayan acabado traduciéndo-
se en Voto particular, expresar el pluralismo de plan-
teamientos que la han protagonizado, lejos de implicar 
menoscabo alguno para el Tribunal, transparenta posi-
tivamente su efectivo funcionamiento.

Partiendo de estas reflexiones, me veo obligado a emi-
tir mi Voto particular.

Madrid, a seis de mayo de dos mil catorce

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació del servei de manteniment i 
desenvolupament d’aplicacions corporati-
ves de l’entorn web del Parlament de Cata-
lunya
Tram. 615-00006/10

Formalització del contracte
Acord: 01.06.2014

Anunci

pel qual es fa pública la formalització del contracte del 
servei de manteniment i desenvolupament d’aplicaci-
ons corporatives de l’entorn web del Parlament de Ca-
talunya (expedient número 615-00006/10).

D’acord amb el que estableix la clàusula 34.1 del plec 
de clàusules administratives del contracte del servei de 
manteniment i desenvolupament d’aplicacions corpo-
ratives de l’entorn web del Parlament de Catalunya, es 
fa pública la formalització d’aquest contracte.

Sistema de licitació: procediment obert, tramitació or-
dinària.

Expedient: 615-00006/10.

Objecte: contractació del servei de manteniment i des-
envolupament d’aplicacions corporatives de l’entorn 
web del Parlament de Catalunya.

Empresa adjudicatària: Abast Solutions, SA 

Import del contracte: 61.600,00 € (21% d’IVA no in-
clòs) per a un període inicial de dotze mesos de durada 
prorrogable fins a una anualitat més.

Data de formalització: 1 de juny de 2014

Palau del Parlament, 5 de juny de 2014

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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	Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’import destinat als ajuts per naixement, adopció tutela o acolliment d’infants
	Tram. 250-00576/10
	Retirada

	Proposta de resolució sobre les prestacions i les pensions de la seguretat social dels infants i adolescents tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	Tram. 250-00591/10
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre la derogació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
	Tram. 250-00630/10
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre la presentació d’un pla director del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà per al període 2014-2020
	Tram. 250-00849/10
	Rebuig

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

	Proposta de resolució sobre la compatibilització de les tasques ramaderes i les activitats turístiques a les instal·lacions ramaderes
	Tram. 250-01050/10
	Rebuig


	2.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació d’inestabilitat i paràlisi política
	Tram. 302-00172/10
	Rebuig



	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 modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució d
	Tram. 200-00003/10
	Nomenament d’un relator

	Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 200-00006/10
	Nomenament d’una relatora

	Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
	Tram. 200-00012/10
	Propostes de compareixença d’organitzacions i grups socials presentades pels grups parlamentaris
	Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades

	Projecte de llei del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública
	Tram. 200-00014/10
	Ponència per a elaborar l’Informe


	3.01.02.	Proposicions de llei
	Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 202-00009/10
	Propostes de compareixença d’organitzacions i grups socials presentades pels grups parlamentaris
	Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades

	Proposició de llei electoral de Catalunya
	Tram. 202-00015/10
	Substitució de ponents

	Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i les associacions d’utilitat pública
	Tram. 202-00033/10 i 202-00041/10
	Ponència per a elaborar l’Informe

	Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 202-00050/10
	Ponència per a elaborar l’Informe

	Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 202-00052/10
	Esmenes a la totalitat

	Proposició de llei del règim especial d’Aran
	Tram. 202-00055/10
	Debat de totalitat
	Termini per a proposar compareixences


	3.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre la neutralitat política en l’entorn escolar
	Tram. 250-01141/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la disposició d’un tècnic d’educació infantil a les escoles públiques
	Tram. 250-01142/10
	Presentació

	Proposta de resolució de condemna del rebuig del Tribunal Suprem i de la prohibició de la Junta Electoral Central de la iniciativa Multireferèndum 2014 del dia 25 de maig de 2014
	Tram. 250-01143/10
	Presentació


	3.10.60.	Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2014, sobre l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent al 2010
	Tram. 256-00031/10
	Presentació
	Termini per a proposar compareixences

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2014, sobre les subvencions nominatives previstes en els articles 48 i 78 del pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya, corresponents al 2010 i al 2011
	Tram. 256-00032/10
	Presentació
	Termini per a proposar compareixences


	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la renda mínima d’inserció i les famílies sense ingressos
	Tram. 302-00167/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les escoles bressol
	Tram. 302-00168/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’actuació i el cessament del director general de la Policia
	Tram. 302-00170/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la futura seguretat social catalana
	Tram. 302-00171/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació d’inestabilitat i paràlisi política
	Tram. 302-00172/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial
	Tram. 302-00173/10
	Esmenes presentades


	3.30.	Altres tramitacions
	3.30.04.	Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
	Informe del Síndic de Greuges sobre el dret al lleure educatiu i a les sortides i colònies escolars
	Tram. 360-00012/10
	Presentació


	3.30.06.	Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o memòries de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2014, sobre el Compte general de les corporacions locals, corresponent al 2012
	Tram. 258-00022/10
	Presentació

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2014, sobre els comptes anuals de l’Empresa d’Aigües i Serveis de Cervera i la Segarra, SL, corresponent al 2011
	Tram. 258-00023/10
	Presentació
	Termini per a demanar la presentació de l’informe



	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’una diputada
	Tram. 234-00023/10
	Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats


	4.45.	Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.10.	Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis
	Composició de la Comissió de Peticions
	Tram. 412-00002/10
	Elecció de la vicepresidenta


	4.45.13.	Comissions específiques d’estudi
	Composició de la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
	Tram. 406-00005/10
	Constitució i ratificació del president


	4.48.	Intergrups parlamentaris
	Composició de l’Intergrup de Suport a la Bicicleta
	Tram. 413-00002/10
	Constitució i elecció del coordinador


	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 75/X, sobre les polítiques d’impuls de les tecnologies de la informació i de la comunicació
	Tram. 390-00075/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Moció 80/X, sobre les conseqüències sanitàries de les retallades
	Tram. 390-00080/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de Benestar Social i Família sobre els nens amb mancances alimentàries
	Tram. 354-00254/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la Resolució del director general de la Policia de l’11 de març de 2014 i la Instrucció 7/2014, relatives a les absències del lloc de treball per motius de salut
	Tram. 354-00270/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la decisió del Servei Català de Trànsit de deixar de multar els vehicles que no tenen la inspecció tècnica de vehicles en vigor detectats per radar o lector de m
	Tram. 354-00271/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la desarticulació de les bandes Latin Kings i Bloods i sobre la implantació de bandes de diferents orígens
	Tram. 354-00276/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les causes de l’incendi en un habitatge del Vendrell (Baix Penedès) el 26 de març de 2014
	Tram. 354-00277/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre el contingut i els motius de la carta que ha tramès als alcaldes amb relació a l’organitza
	Tram. 354-00278/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’incendi del Vendrell (Baix Penedès) del 26 de març de 2014
	Tram. 354-00279/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les circumstàncies de les dues defuncions de ciutadans que havien estat detinguts per agents dels Mossos d’Esquadra a Barcelona i Salou
	Tram. 354-00281/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les circumstàncies de les dues defuncions de ciutadans que havien estat detinguts per agents dels Mossos d’Esquadra a Barcelona i Salou
	Tram. 354-00282/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre el procés d’autorització del lloguer de llicències de Canal Català al Grup El Punt Avui
	Tram. 354-00284/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les novetats del cas d’Ester Quintana
	Tram. 354-00287/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el conseller de la Presidència sobre els plans anuals de cooperació al desenvolupament corresponents al 2013 i 2014
	Tram. 354-00288/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el conseller de la Presidència sobre el balanç dels plans anuals de cooperació al desenvolupament corresponents al 2011 i 2012
	Tram. 354-00289/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les decisions previstes amb relació al director general de la Policia arran de la interlocutòria del cas d’Ester Quintana
	Tram. 354-00290/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les mesures adoptades pels Mossos d’Esquadra davant l’assetjament a membres i simpatitzants del Partit Popular de Catalunya durant la campanya per a les eleccion
	Tram. 354-00292/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el desallotjament del centre social Can Vies, del barri de Sants, de Barcelona
	Tram. 354-00293/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els disturbis produïts arran del desallotjament de Can Vies, de Barcelona
	Tram. 354-00294/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació policial a Can Vies, la previsió d’actuació davant futurs incidents i les indemnitzacions als comerciants afectats per aquests fets
	Tram. 354-00296/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el conseller de la Presidència sobre la sol·licitud d’ingrés de la Generalitat a l’Organització Internacional de la Francofonia
	Tram. 354-00301/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 1
	Tram. 352-00895/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol,
	Tram. 352-00896/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de m
	Tram. 352-00897/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Juan Gómez Martínez, notari i membre de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Ll
	Tram. 352-00898/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carme Trilla, representant de Càritas, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre qua
	Tram. 352-00899/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Entitats pel Fons Social de l’Habitatge de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de
	Tram. 352-00900/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10
	Tram. 352-00901/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol,
	Tram. 352-00902/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de l’Advocacia de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juli
	Tram. 352-00903/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol,
	Tram. 352-00904/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de m
	Tram. 352-00905/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008,
	Tram. 352-00906/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de ju
	Tram. 352-00907/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 
	Tram. 352-00908/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol,
	Tram. 352-00909/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol,
	Tram. 352-00910/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de m
	Tram. 352-00911/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Direcció General de Patrimoni amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
	Tram. 352-00912/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat Catalana d’Advocats de Família amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 d
	Tram. 352-00913/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de jul
	Tram. 352-00914/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Oriol Rusca i Nadal, degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 d
	Tram. 352-00915/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Luis Suárez Arias, degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 352-00916/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé i Favaró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya i director de la Comissió de Codificació, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalun
	Tram. 352-00917/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Delfí Guàrdia i Canela, president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modi
	Tram. 352-00918/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Mercè Mira i Cortadella, presidenta de la Societat Catalana d’Advocats de Família, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Ll
	Tram. 352-00919/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Manel Abril i Campoy, president de la Secció d’Harmonització de la Comissió de Codificació, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modifi
	Tram. 352-00920/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del
	Tram. 352-00921/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol,
	Tram. 352-00922/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de m
	Tram. 352-00923/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat Catalana d’Advocats de Família amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 d
	Tram. 352-00924/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Vaquer Aloy, catedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008
	Tram. 352-00925/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Professional de la Magistratura amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10
	Tram. 352-00926/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Jutges per a la Democràcia amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del ll
	Tram. 352-00927/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Jutges i Magistrats «Francisco de Vitoria» amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 1
	Tram. 352-00928/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 1
	Tram. 352-00929/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol,
	Tram. 352-00930/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol,
	Tram. 352-00931/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Deganat del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de l
	Tram. 352-00932/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària davant la Comissió de la Infància perquè debati entorn de la detecció precoç de les desigualtats en salut i malnutrició
	Tram. 356-00380/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Creu Roja davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació de la malnutrició infantil
	Tram. 356-00391/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació sanitària dels centres penitenciaris i les plagues d’insectes que els afecten
	Tram. 356-00639/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Xavier Bonal i Antoni Verger, autors de l’estudi «L’Agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013)», davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè presentin aquest est
	Tram. 356-00658/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre els actes organitzats amb motiu de la commemoració del Tricentenari del 1714 als centres penitenciaris
	Tram. 356-00659/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Ivan Rodríguez Córdoba, representant de la Plataforma d’Afectats de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’avaluació del curs de formació bàsica per a la policia de
	Tram. 356-00663/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari de Polítiques Educatives davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè expliqui els resultats de l’informe PISA
	Tram. 356-00674/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Daniel Valls, president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la situació del Consell
	Tram. 356-00712/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jesús Ramírez Martínez, representant sindical dels treballadors del Servei d’Acolliment Residencial Tarragona, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les retallades en els serveis d’intervenció e
	Tram. 356-00717/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Olga Martí Ribera, representant sindical de les treballadores del Servei d’Intervenció Especialitzada de Girona, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les retallades en els serveis d’intervenció 
	Tram. 356-00718/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Fàtima Valencia Iglesias, del grup de dones usuàries dels serveis d’intervenció especialitzada, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les retallades en els serveis d’intervenció especialitzada e
	Tram. 356-00719/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Eduardo Cano Ponce, representant del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les retallades en els serveis d’intervenció especialitzada en vi
	Tram. 356-00720/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Montserrat Teixidó, degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la inferme
	Tram. 356-00721/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Albert Tort Sisó, president del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria 
	Tram. 356-00722/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carme Puigvert Vilalta, presidenta del Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Girona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la inferm
	Tram. 356-00723/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Cristina Díez, presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria e
	Tram. 356-00724/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep M. Camps i Balagué, president del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infer
	Tram. 356-00725/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del president del Consell de la Professió Infermera de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari
	Tram. 356-00726/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el
	Tram. 356-00727/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitar
	Tram. 356-00728/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Infermeria davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari
	Tram. 356-00729/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Direccions Infermeres davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanita
	Tram. 356-00730/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Directors i Directores d’Escoles d’Infermeria de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la inf
	Tram. 356-00731/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Gabriela Serra, membre d’Entre Pobles i de l’Assemblea Bolivariana de Catalunya, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la situació política de Veneçuela
	Tram. 356-00733/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Samuel H. Carvajal Ruiz, membre fundador de l’Assemblea Bolivariana de Catalunya i doctor pel Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co
	Tram. 356-00734/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Autors i Autores en Perill d’Extinció davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè exposi la seva posició amb relació a la socialització dels llibres
	Tram. 356-00736/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre els contractes subscrits amb Independent Diplomat
	Tram. 356-00741/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior i amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre la campanya de prevenció i d’extinció d’incendis del 2014
	Tram. 355-00128/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la desarticulació de les bandes Latin Kings i Bloods i sobre la implantació de bandes de diferents orígens
	Tram. 355-00132/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les causes de l’incendi en un habitatge del Vendrell (Baix Penedès) el 26 de març de 2014
	Tram. 355-00133/10
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’una representació d’Air Europa amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció termonuclear d’energi
	Tram. 353-00441/10
	Decaïment

	Compareixença d’Alfons Garcia, alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre l
	Tram. 353-00442/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Municipis amb Centrals Nuclears amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost so
	Tram. 353-00444/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Internacional del Transport Aeri amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobr
	Tram. 353-00447/10
	Substanciació

	Compareixença d’Ignasi Puig, consultor especialista en fiscalitat ambiental, doctor en ciències ambientals i soci fundador d’ENT Medi Ambient i Gestió, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitr
	Tram. 353-00457/10
	Substanciació

	Compareixença de Rafel Vidal i Ibars, alcalde d’Ascó, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció termonuclear d
	Tram. 353-00461/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Ryanair amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia 
	Tram. 353-00462/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de la Direcció de l’aeroport de Barcelona - el Prat amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost s
	Tram. 353-00463/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de Vueling amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia 
	Tram. 353-00465/10
	Substanciació

	Compareixença de Carme Borbonès Brescó, presidenta de Càritas Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00468/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Teresa Crespo Julia, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social i del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estat
	Tram. 353-00469/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Àngels Guiteras Mestres, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00470/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00471/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00472/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00473/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00474/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Marquès Baró, president de la Creu Roja a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00475/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Salvador Busquets Vila, director de la Fundació Arrels, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00476/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Enric Canet, director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants del Raval, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00477/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur de Barcelona i de la Coordinadora d’Aturats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es
	Tram. 353-00478/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Arcarons i Bullich, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00479/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Júlia López López, catedràtica de dret del treball de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00480/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jean-Guillaume Goethals, jurista expert en protecció social i conseller del Centre Públic d’Acció Social de Saint-Gilles, a Brussel·les, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3
	Tram. 353-00481/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Núria Carrera i Comes, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00482/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jaume Botey Vallès, professor d’història de la Universitat Autònoma de Barcelona, en representació de Cristianisme i Justícia, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta
	Tram. 353-00483/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Antoni Barbarà, metge i membre de Dempeus per la Salut Pública, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00484/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00485/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00486/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00487/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antoni Vilà Mancebo, membre del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00488/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00489/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00490/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Fepime de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00491/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Alícia Adserà, professora de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs i membre associada de l’Office of Population Research a la Universitat de Princeton (Estats Units d’Amèrica), amb relació a la Proposició de llei de 
	Tram. 353-00492/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Gerard Padró i Miquel, catedràtic d’economia de la London School of Economics and Political Science i codirector del Programa de recerca en governabilitat i economia política de l’International Growth Centre (Londres), amb relació a la Pr
	Tram. 353-00493/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Guillem López-Casasnovas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00494/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Oliver, economista i catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00495/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Oriol Amat Salas, catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00496/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Esther Sánchez Torres, professora de dret privat d’ESADE, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00497/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Ignasi Parody i Núñez, director de la Fundació Privada Trinijove i president de la Xarxa Europea d’Empreses d’Inserció Social, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estat
	Tram. 353-00498/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00499/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Sebastià Sarasa i Urdiola, professor de sociologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00500/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00501/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00502/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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	Tram. 353-00512/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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	Compareixença de Luis Sanzo, exresponsable del Programa de renda bàsica del País Basc, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
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	Compareixença del cap de l’òrgan tècnic de la renda mínima d’inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
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	Compareixença de Jesús Quiroga, director de la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
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	Compareixença de Josep Lechuga, coordinador dels Serveis Socials de Badalona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00520/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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	Compareixença d’una representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
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	Compareixença d’una representació d’Oxfam Intermón amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
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	Compareixença d’una representació de la Plataforma «Pobresa Zero» amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
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	Compareixença d’una representació del Síndic de Greuges amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
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	Compareixença d’una representació de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
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	Compareixença de Pau Marí-Klose, doctor en sociologia i professor de la Universitat de Saragossa, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
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	Compareixença de Joan Cortinas, en representació del Centre National de Recherche Scientifique de París, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
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	Compareixença de Josep Manel Busqueta, en representació del Seminari d’Economia Crítica Taifa, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
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	Compareixença de José Iglesias Fernández, en representació de l’Associació Ecoconcern - Innovació Social, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Garcia Jané, en representació de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Albert Sales, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Cata
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	Compareixença dels representants de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció altres que el president o el secretari amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ci
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença dels representants de la Federació de Municipis de Catalunya en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonom
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	Compareixença dels representants de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d
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	Compareixença dels representants dels consells comarcals en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
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	Compareixença dels representants de les entitats d’iniciativa social col·laboradores del Programa interdepartamental de la renda mínima d’inserció en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda gara
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	Compareixença dels representants dels sindicats més representatius en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca
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	Compareixença dels representants de les organitzacions empresarials més representatives en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta
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	Compareixença dels representants de l’Institut Català de les Dones en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca
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	Compareixença dels representants del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut
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	Compareixença dels representants del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’
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	Compareixença dels representants de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença dels representants de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’artic
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol,
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre 
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació d
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Juan Gómez Martínez, notari i membre de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, 
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carme Trilla, en representació de Càritas, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del C
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Plataforma d’Entitats pel Fons Social de l’Habitatge de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre 
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de j
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del ll
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Direcció General de Patrimoni amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre q
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Societat Catalana d’Advocats de Família amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, de
	Tram. 353-00562/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del lli
	Tram. 353-00563/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Delfí Guàrdia i Canela, president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de l
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Manel Abril i Campoy, president de la Secció d’Harmonització de la Comissió de Codificació, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antoni Vaquer Aloy, catedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de 
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Maria Argimon i Pallàs, director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut per a informar sobre l’evolució de programes i indicadors de la Central de Resultats
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	Substanciació

	Compareixença del president de la Societat Espanyola de Nutrició Parenteral i Enteral davant la Comissió de Salut per a informar sobre els objectius d’aquesta entitat i els estudis que ha desenvolupat
	Tram. 357-00082/10
	Substanciació

	Compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a explicar les línies generals de l’activitat de la Secretaria d’Universitats i Recerca
	Tram. 357-00332/10
	Substanciació

	Compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a explicar les línies d’actuació del Govern en matèria universitària
	Tram. 357-00333/10
	Substanciació

	Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre els expedients relatius a administracions locals incoats el 2012 i el 2013
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	Substanciació

	Compareixença del director general de Pesca davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè exposi la situació del sector de la pesca
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	Substanciació

	Compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a presentar el treball sobre l’Agenda de drets humans per a aquesta legislatura
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	Substanciació

	Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals per a presentar la Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2013
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	Substanciació

	Compareixença de la secretària general del Consell de Relacions Laborals davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a explicar el document «Recomanacions per a la negociació col·lectiva de plans d’igualtat»
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	Compareixença del subdirector general de Cooperació Social i Voluntariat, de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre el grau de desenvolupament i assoliment d’objectius del Pla i
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	Compareixença del portaveu de l’Observatori contra l’Homofòbia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’informe corresponent al 2013
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Observatori Dona, Empresa i Economia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la situació de les dones en els consells d’administració de les empreses
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	Acord de tenir la sessió de compareixença
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Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 


 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 15 d’abril del 2014, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, sota 
la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels síndics 
Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, 
Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras, i Sr. Miquel Salazar 
Canalda actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindicatura, Sr. Manel Rodrí-
guez Tió, i com a ponent el síndic H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, amb deliberació 
prèvia s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 6/2014, relatiu al Compte general de les 
corporacions locals, exercici 2012. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 14 de maig de 2014 


Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 
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EACAT Extranet de les administracions catalanes 


EPEL Entitat pública empresarial local  


FE Estat de fluxos d’efectiu 


ICAL Instruccions de comptabilitat local, aprovades per les Ordres 4040, 4041 i 


4042/2004, del 23 de novembre (Ministeri d’Economia i Hisenda) 


LP Liquidació pressupostària 


LSC Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 
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PG Compte de pèrdues i guanys 


PGC Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1514/2007, del 16 de 
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comptables específics per a microempreses, aprovat pel Reial decret 
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PN Estat de canvis del patrimoni net 
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cas de diferències. 


TRLMRLC Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 


Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril 


TRLRHL Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 


decret legislatiu 2/2004, del 5 de març 
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1. INTRODUCCIÓ 


La Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (LSC), modi-


ficada per la Llei 5/2012, del 20 de març, estableix que l’informe anual sobre el Compte 


general de les corporacions locals té l’objectiu principal de constatar que les corporacions 


locals reten els seus comptes generals abans del 15 d’octubre de l’any següent al del 


tancament de l’exercici, d’acord amb la normativa vigent.1 


 


 


1.1. OBJECTE I ABAST 


A més de l’objectiu principal ja esmentat, altres objectius a assolir en l’elaboració d’aquest 


informe són els següents: 


 


• Verificar que els comptes anuals tramesos s’ajustin al que disposa la normativa quant a 


ens integrants del Compte general, comptes que els formen i justificants de cadascun 


dels comptes i estats. 


 


• Verificar que els comptes tramesos estiguin degudament aprovats pel que fa a la forma 


(compliment dels tràmits d’aprovació) i termini (compliment del termini d’aprovació dels 


comptes) i que hagin estat tramesos a la Sindicatura de Comptes en els formats esta-


blerts i dins del termini previst. 


 


• Verificar la formulació dels comptes i estats anuals amb la revisió i validació de les 


dades comptables lliurades i comunicar a la corporació local corresponent les incidèn-


cies, irregularitats, incongruències o mancances detectades, perquè puguin explicar-


les, justificar-les o esmenar-les, segons escaigui. 


 


• Efectuar les propostes que es considerin adients per millorar el contingut dels comp-


tes a presentar i els resultats del retiment de comptes generals de les corporacions 


locals. 


 


Amb l’emissió d’aquest informe es volen posar de relleu algunes observacions sobre el 


compliment en el retiment de comptes locals a la Sindicatura i sobre alguns aspectes 


formals d’aquests comptes i també formular les recomanacions de caire general que es 


consideren d’interès. L’informe no suposa en cap cas una fiscalització dels comptes anuals 


 


 


1. Apartats 1 i 4 de l’article 41 de la LSC. 
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ni la conformitat o disconformitat amb la gestió economicofinancera efectuada per les 


entitats locals. 


L’abast temporal, tant de l’exercici pressupostari com de l’exercici comptable, coincideix 


amb l’any natural. Aquest informe es refereix a l’exercici 2012. 


D’acord amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya2 (TRLMRLC) són ens locals els 


municipis, les comarques, les províncies, les entitats municipals descentralitzades, les enti-


tats metropolitanes i les mancomunitats de municipis. 


 


Aquest informe es refereix als ens locals catalans:  


 


• 1.131 ens matriu, i 


• 687 ens dependents seus: 


• 328 organismes autònoms, 


• 34 entitats públiques empresarials locals (EPEL), 


• 325 societats mercantils (SM). 


 


En total són 1.818 unitats com a subjectes comptables susceptibles de fiscalització, 49 


menys que l’any anterior.  


 


En l’annex 4.1 es mostren les variacions en el cens dels ens locals respecte a l’exercici 


anterior, tant pel que fa als ens matriu com als seus ens dependents, classificades per 


tipus d’ens: diputacions, consells comarcals, mancomunitats de municipis, ajuntaments i 


entitats municipals descentralitzades. Com a ens dependents figuren els organismes 


autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les societats mercantils ja siguin 


participades íntegrament o majoritàriament per l’ens matriu. El resum de les esmentades 


variacions es mostra en el quadre 1. 


 


L’àmbit objectiu de informe se circumscriu als comptes generals de les corporacions 


locals. Aquests comptes generals, d’acord amb la legislació aplicable han d’estar integrat 


pels comptes següents:3 


 


a) Els comptes anuals de l’entitat local 


b) Els comptes anuals dels organismes autònoms 


 


 


2. Articles 1 i 2 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat mitjançant 


el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril. 


3. Apartat 1 de l’article 209 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel 


Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març. No inclou les EPEL. 
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c) Els comptes anuals de les entitats públiques empresarials locals 


d) Els comptes anuals de les societats mercantils de capital íntegrament propietat de 


l’entitat local 


 


Els comptes anuals de les EPEL també s’han d’integrar en l’informe del Compte gene-


ral  de les corporacions locals encara que les normes que regulaven el Compte general 


de les corporacions locals en la legislació vigent per a l’exercici 2012 no les esmen-


taven.4 El règim comptable de les entitats públiques empresarials locals s’equipara5 al 


de les societats mercantils el capital de les quals pertanyi íntegrament a les entitats 


locals.6 


 


També cal tenir present que la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local 


(ICAL)7 estableix l’obligatorietat d’adjuntar al Compte general de l’ens local els comptes 


anuals de les societats mercantils participades majoritàriament per l’ens local. El criteri únic 


de determinació de la participació majoritària és el de la propietat del capital social de 


l’ens matriu –més del 50% i menys del 100%– ja sigui per via directa o indirecta. 


 


En el cas que el Ple de la corporació així ho hagi establert, s’han d’adjuntar al Compte 


general els estats integrats i consolidats dels comptes. 


 


A partir de l’1 de gener del 2015 entraran en vigor les noves Instruccions de comptabilitat 


local, les quals regulen que les corporacions locals han d’enviar, com a documentació 


complementària a adjuntar al Compte general, els comptes anuals de totes aquelles unitats 


dependents de l’entitat local incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei orgànica 2/2012, de 


27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, ampliant el criteri de pro-


pietat i participació al de vinculació i control per a les societats mercantils dependents i als 


consorcis. 


 


 


4. Entitats creades a l’empara del article 1, apartat 3, de la Llei 57/2003, del 16 de desembre, de modernització 


del govern local, que addiciona l’article 85 bis a la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 


local. L’Ordre HAP/1781/2013 i l’Ordre HAP/1782/2013, ambdues de 20 de setembre, que aproven les ins-


truccions de comptabilitat local del model normal i simplificat, respectivament i que entraran en vigor l’1 de 


gener de l’any 2015, ja preveuen en la regla 44, per al model normal i 45, per al model simplificat, les entitats 


públiques empresarials com a subjectes comptables integrants del Compte general. 


5. Disposició transitòria segona de l’esmentada Llei 57/2003. 


6. Aquest règim comptable està previst expressament per la Regla 1.5 del model normal de la Instrucció de 


comptabilitat per a l’Administració local (ICAL) i per la Regla 1.6 del model simplificat de la Instrucció de comp-


tabilitat per a l’Administració local (ICAL model simplificat), respectivament. 


7. Regla 101.1.b de la ICAL model normal i regla 89.1.b de la ICAL model simplificat. 







 


 


1
0
 


Quadre 1.  Variacions en el cens dels ens locals matriu i dels seus ens dependents 


Tipus  


d’ens 


Ens locals 


 matriu 


Organismes autònoms 


locals 


Entitats públiques 


empresarials locals 


Societats mercantils locals 


Total  


Participades  


íntegrament 


Participades 


majoritàriament 


2011 Altes Baixes 2012 2011 Altes Baixes 2012 2011 Altes Baixes 2012 2011 Altes Baixes 2012 2011 Altes Baixes 2012 


Diputacions 4 - - 4 18 - 4 14 1 1 - 2 1 1 - 2 - - - - 22 


Consells comarcals 41 - - 41 30 - 2 28 2 - - 2 11 - - 11 5 - - 5 87 


Entitats 


metropolitanes 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 6 - - 6 - - - - 9 


Mancomunitats de 


municipis 73 2 - 75 - - - - - - - - 1 - - 1 1 - - 1 77 


Ajuntaments 947 - - 947 308 2 25 285 30 2 3 29 281 2 20 263 39 - 4 35 1.559 


Entitats municipals 


descentralitzades 63 - - 63 1 - 1 - - - - - 1 - - 1 - - - - 64 


Total 1.129 2 0 1.131 358 2 32 328 34 3 3 34 301 3 20 284 45 0 4 41 1.818 


Font: Elaboració pròpia. 
Nota: Dades referides a 31 de desembre dels anys respectius. 
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Quant al tractament del Compte general des del punt de vista comptable, cal fer la dis-


tinció expressa entre els ens locals i els seus organismes autònoms dependents, d’una 


banda, i les entitats públiques empresarials locals i les societats mercantils dependents 


dels mateixos ens locals, de l’altra: 


 


a) Ens locals i organismes autònoms dependents 


 


El tractament del Compte general de les corporacions locals i dels organismes au-


tònoms dependents s’ha fet d’acord amb els models bàsic, simplificat o normal de la 


ICAL8 i s’ha centrat en els comptes i estats següents: 


 


• Liquidació pressupostària (LP) 


• Romanent de tresoreria (RT) 


• Balanç (BA) 


• Compte del resultat economicopatrimonial (CR) 


• Memòria (ME) 


 


b) Entitats públiques empresarials i societats mercantils dependents 


 


El tractament dels comptes de les entitats públiques empresarials locals i de les so-


cietats mercantils s’ha de subjectar a la legislació mercantil, en particular, al Pla general 


de comptabilitat (PGC)9 i al Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses i 


als criteris comptables específics per a microempreses (PGC-PIME).10 La presentació 


dels comptes anuals de les entitats públiques empresarials locals i de les societats 


mercantils ha de seguir algun dels tres models següents: 


 


• El model normal, que comprèn el Balanç (BA), el Compte de pèrdues i guanys (PG), 


l’Estat de canvis en el patrimoni net (PN), l’Estat de fluxos d’efectiu (FE) i la Memòria 


(ME). En aquest model, en funció dels llindars que es mostren en el quadre 2, es pot 


presentar un PG abreujat. 


 


• El model abreujat (BA, PG, PN i ME), en què l’FE és opcional. 


 


• El model PGC-PIME (BA, PG, PN i ME), en què l’FE és opcional. 


 


 


8. Ordres del Ministeri d’Economia i Hisenda, concretament els capítols I i II del títol IV de l’Ordre 4040/2004, 


del 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local (ICAL) model 


basic, el capítol II del títol IV de l’Ordre 4042/2004, del 23 de novembre, per la qual s’aprova la ICAL model 


simplificat i el capítol II del títol IV de l’Ordre 4041/2004, del 23 de novembre, per la qual s’aprova la ICAL 


model normal. 


9. Aprovat pel Reial decret 1514/2007, del 16 de novembre. 


10. Aprovat pel Reial decret 1515/2007, del 16 de novembre. 
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Els llindars que s’han de tenir en compte per a cada model són els següents: 


 


Quadre 2. Models de presentació dels comptes d’acord amb la legislació mercantil 


Model 


Concepte 


Model PIMES  
Model 


abreujat 


Model 


normal Microempresa Resta PIMES 


Estats  BA, PG, PN i ME BA, PN i ME PG * BA, PN, FE, ME PG 


Condicions Durant dos exercicis consecutius 


han de reunir, a la data de tanca-


ment de cadascun d’ells, dues 


de les circumstàncies següents:  


Durant dos exercicis consecutius 


han de reunir, a la data de tanca-


ment de cadascun d’ells, dues 


de les circumstàncies següents:  


 


Total actiu  <1.000.000  <2.850.000 <2.850.000 <11.400.000 Resta  Resta 


Import net de la 


xifra de negocis  <2.000.000  <5.700.000 <5.700.000 <22.800.000 Resta  Resta 


Nombre mitjà de 


treballadors  <10  <50 <50 <250 Resta  Resta 


Imports en euros. 


Font: Instruccions d’acompliment. Model normal, de l’Ordre JUS/206/2009, del 28 de gener, que aprova nous models per 


presentar en el Registre Mercantil els comptes anuals dels subjectes obligats a publicar-los. 


* Els ens que es trobin en aquesta situació poden formular el PG d’acord amb el model abreujat encara que hagin de 


formular la resta d’estats d’acord amb el model normal. 


 


La presentació dels comptes anuals de les EPEL, els de les societats mercantils partici-


pades íntegrament pels ens locals i els de les societats mercantils amb participació 


majoritària s’ha fet d’acord amb la ICAL11 model normal o model simplificat segons es-


caigués, i, el seu tractament s’ha centrat en els comptes i estats següents: 


 


• Balanç 


• Compte de pèrdues i guanys 


• Estat de canvis en el patrimoni net 


• Estat de fluxos d’efectiu 


• Memòria 


 


 


1.2. METODOLOGIA 


L’Acord del Ple de la Sindicatura del 8 de maig del 2013 pel qual es va aprovar la modi-


ficació de l’acord anterior, del 12 d’abril del 2011, relatiu a la forma en què les corpo-


racions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general 


per mitjans telemàtics,12 és el vigent pel retiment de comptes i estats de l’exercici 2012. 


 


 


11. Regla 99 de la ICAL model normal i regla 87 de la ICAL model simplificat. 


12. Publicat en el DOGC 6382, del 24 de maig del 2013. 
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L’esmentat acord incorpora com a novetat, respecte de l’acord anterior, entre altres indi-


cacions, que abans de retre comptes cal fer servir el validador de la coherència interna de 


les dades dels comptes i estats per tal de comprovar si el fitxer suport de les dades comp-


tables conté incidències i així poder esmenar-les o minimitzar-les.  


 


La tramesa del Compte general pels ens locals de Catalunya es caracteritza pels trets 


següents: 


 


• S’ha de fer exclusivament per mitjans telemàtics, a través del portal EACAT, extranet de 


les administracions públiques catalanes, mitjançant el procediment establert amb 


aquesta finalitat per tal de garantir l’autenticitat, confidencialitat i la no manipulació de la 


informació tramesa. 


 


• Ha de contenir els fitxers dels comptes i estats en un format determinat per al tractament 


posterior de les dades i que acrediti la integritat de les dades en els diferents formats 


exigits. 


 


• El Compte general tramès ha d’estar degudament aprovat, amb les signatures elec-


tròniques del secretari interventor o secretària interventora i la posterior del president o 


presidenta de l’ens, amb l’objecte de garantir la integritat i autenticitat dels comptes i 


estats enviats i complir el procediment de retiment del Compte general. 


 


En cas de manca de retiment o de lliurament incomplet, la Sindicatura reclama a l’ens local 


la documentació que manca i li comunica que si no lliura la documentació es considerarà 


el Compte general com a no retut o retut incomplet, segons sigui procedent, amb les con-


seqüències que aquest incompliment comporta, en el sentit que la Generalitat retingui les 


subvencions o transferències amb càrrec als seus pressupostos, a les quals tingui dret 


l’ens local, si escau. 


 


El tractament diferenciat dels comptes i estats es basa en els models de presentació dels 


comptes establerts en cadascuna de les instruccions de comptabilitat per a l’Administració 


local, i en el cas de les entitats públiques empresarials locals i de les societats mercantils, 


en la presentació dels comptes segons els models que possibilita la normativa comptable i 


mercantil. 


 


La revisió limitada dels comptes dels ens locals s’ha fet des d’un enfocament d’anàlisi 


qualitativa utilitzant els punts de control adients per tal de comprovar que els comptes 


s’adeqüen a la normativa legal vigent. 


 


Per tal de complir l’objectiu d’assolir el grau màxim de retiment de comptes de l’exercici de 


2012 es van emprendre les mesures següents: 


 


a) El 24 de maig del 2013 es va publicar al web de la Sindicatura un escrit per recordar 


que els ens locals havien de convocar la Comissió Especial de Comptes com a tràmit 
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inicial del procés d’aprovació del Compte general de cada entitat local, i retre comptes, 


degudament aprovats, directament a la Sindicatura, abans del 15 d’octubre del 2013. 


També s’informava de quines eren les novetats de l’acord del Ple de la Sindicatura del 8 


de maig del 2013 i s’indicaven els comptes i els estats anuals que s’havien de lliurar i, 


d’aquests estats, els que, si no es trametien, suposarien un incompliment que compor-


taria que la Generalitat retingués les subvencions o transferències amb càrrec als seus 


pressupostos, a les quals tingués dret l’ens local. Finalment, també s’informava sobre 


els tràmits a seguir per a l’aprovació del Compte general. 


 


b) El 17 de juliol i el 6 de setembre del 2013 es van trametre, a través del portal EACAT, a 


tots aquells ens locals que fins a aquelles dates encara no havien enviat els comptes, 


sengles recordatoris de l’obligació de trametre el Compte general abans del 15 d’octu-


bre. Així mateix també se’ls recordava els efectes que comportava l’incompliment en el 


lliurament del Compte general. 


 


c) El 16 d’octubre del 2013 es va enviar telemàticament un escrit de requeriment a totes 


aquelles entitats locals que no havien retut el Compte general o ho havien fet de manera 


incorrecta o incompleta, un cop exhaurit el termini legal del 15 d’octubre. Aquest escrit 


oferia la possibilitat d’al·legar, en un termini de deu dies naturals, qualsevol causa ex-


cepcional que pogués justificar l’incompliment de retre el Compte general dins del ter-


mini legal. 


 


En el termini previst, la Sindicatura de Comptes va rebre un total de trenta escrits 


d’al·legacions dels ens locals relatius a l’incompliment de retre el Compte general de 


l’exercici 2012. En l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes del 27 de novembre del 


2013, es van desestimar totes les causes adduïdes en les al·legacions perquè no tenien 


suficient entitat, excepte en un únic cas en què sí que es va estimar de forma positiva la 


causa exposada. 


 


En tots els casos que s’ha lliurat documentació relativa al Compte general de l’exercici 


2012 s’ha enviat a l’ens matriu un escrit que en justificava la recepció, amb indicació, si 


esqueia, dels comptes, estats, tràmits i/o justificants que hi mancaven. Així mateix, en 


aquest escrit es feia referència als comptes i estats de cada un dels ens constitutius del 


Compte general que impedien considerar-lo degudament retut i s’informava que aquesta 


manca de retiment condicionava els pagaments de les transferències i subvencions de la 


Generalitat a què tingués dret l’ens afectat. També es van enviar els quadres resultants del 


tractament de les dades comptables trameses.  


 


Per altra banda, i per complir l’objectiu de millorar la formulació dels comptes i estats 


anuals s’han inclòs dues novetats. En primer lloc, per als comptes generals de l’exercici 


2012, en el cas dels comptes i estats subjectes al règim públic local i formulats d’acord 


amb el Pla de comptabilitat pública adaptat a l’Administració local, s’ha dissenyat un 
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procediment de revisió i validació de la coherència interna i integritat de les dades comp-


tables contingudes en el fitxer suport de tramesa dels comptes anuals. 


Amb aquesta validació s’ha obtingut, per a cada Compte general lliurat, una llista d’inci-


dències, deficiències, mancances o irregularitats que, juntament amb l’escrit justificatiu de 


la recepció de la documentació abans esmentat, han estat comunicades a la corporació 


local afectada, per tal que les esmeni, quan escaigui, o bé les justifiqui o expliqui utilitzant 


una eina habilitada amb aquesta finalitat que la Sindicatura ha posat a l’abast dels ens 


locals en la pàgina web institucional. El resultat d’aquest treball es mostra en l’apartat 3. 


 


En segon lloc, en el moment de la tramesa del Compte general, les corporacions han de 


manifestar obligatòriament si el Ple ha establert que els estats integrats i consolidats acom-


panyin al Compte general i, en cas que així sigui, han d’enviar-los necessàriament, tal com 


preveu la ICAL, en els models normal i simplificat, perquè l’aplicació informàtica permeti la 


tramesa del Compte general a la Sindicatura. 


 


Simultàniament als escrits justificatius de la recepció de la documentació, en aquells casos 


en què la documentació tramesa es va considerar correcta en virtut de l’Acord del Ple de la 


Sindicatura del 8 de maig del 2013, relatiu a la forma en què les corporacions locals han 


de retre el Compte general, la Sindicatura així ho va comunicar al Departament de Go-


vernació i Relacions Institucionals (DGRI) per tal que actualitzés la informació de l’inventari 


públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de la documentació eco-


nomicofinancera.13 


 


Per complir el punt 2 de la disposició addicional segona de la LSC, en el web de la 


Sindicatura de Comptes es va publicar la relació dels ens locals que havien incomplert, en 


els termes previstos de l’article 41.4 de la LSC, l’obligació de subministrament d’informació. 


La normativa estableix que la informació s’ha de referir a l’últim any en què hagi vençut 


l’obligació de retre el Compte general, en aquest cas l’exercici 2012, així com també al de 


l’exercici anterior. Per tal d’oferir un major grau d’informació a la web de la Sindicatura es 


manté la relació dels exercicis 2008, 2009 i 2010. 


 


El resultat de la revisió de la documentació presentada pels diferents ens locals –diputa-


cions, consells comarcals, entitats metropolitanes, mancomunitats de municipis, ajunta-


ments i entitats municipals descentralitzades– i els seus ens dependents, es mostra, en els 


apartats del 3.1 al 3.6 d’aquest informe, respectivament. 


 


En l’annex 4.2 es presenta l’estat de situació dels comptes tramesos pels ens locals, se-


gons el tipus d’ens. A aquells ens locals l’estat de situació dels quals està qualificat amb 


una N (no lliurats) o una I (lliurats de forma incompleta) se’ls han d’aplicar les mesures de 


 


 


13. Apartat 5 de l’article 41 de la LSC. 
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prevenció sobre el lliurament de subvencions o transferències a què tinguin dret amb 


càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, sempre que no provinguin d’altres 


administracions, fins que no s’hagin posat al corrent de les seves obligacions respecte a la 


tramesa de comptes a la Sindicatura. 


En el web de la Sindicatura de Comptes www.sindicatura.cat, en l’apartat Corporacions 


locals, es pot fer el seguiment, en temps real, de l’estat de situació en qualsevol moment 


de cada un dels ens locals catalans pel que fa a la documentació presentada en relació 


amb el Compte general de l’exercici 2012. 


 


Els condicionants i les limitacions més importants al treball efectuat quant a la presentació i 


el retiment de comptes anuals són les següents: 


 


a) Incompliments en la tramesa 


 


No totes les entitats locals han complert l’obligació de retre comptes directament a la 


Sindicatura abans de la data límit del termini fixat legalment per al 2012: el 15 d’octubre 


del 2013. 


 


Es constata, especialment en mancomunitats i ens dependents, el fet que alguns d’ells 


estaven inoperants durant l’exercici 2012 o bé es trobaven en procés de dissolució. 


Aquests ens, malgrat la seva inoperància, haurien d’haver presentat determinats estats 


que integren el Compte general, com són, entre d’altres, el BA, el CR o l’RT. 


 


b) Incompliments en l’aprovació del Compte general 


 


Algunes entitats han tramès els comptes generals amb aprovacions condicionades a la 


no presentació de reclamacions, objeccions o observacions durant la fase d’exposició 


pública, sense haver acomplert els tràmits corresponents a l’aprovació en la forma que 


marca la legislació vigent.14 En aquests casos s’ha considerat que el Compte general no 


ha estat retut en la forma escaient i s’ha sol·licitat a les entitats que ho esmenessin. 


 


Tanmateix, encara es reben comptes generals a la Sindicatura que documentalment no 


acrediten de forma fefaent que hagin estat correctament aprovats. En aquests casos, 


també s’ha hagut de considerar que el Compte general no havia estat retut i així s’ha 


comunicat a l’ens afectat. 


 


c) Incompliments en el contingut dels comptes 


 


El fet que el sistema d’informació comptable emprat obligui a utilitzar els mitjans infor-


màtics per a la formació dels llibres, comptes i estats comptables fa que la documen-


 


 


14. Article 212 del TRLRHL. 
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tació, en aquells casos en què ha estat lliurada, sigui cada vegada més homogènia 


quant a forma i contingut, a excepció de la Memòria, que molts cops encara no es ret 


de forma completa, i incompleix així part de la seva funció d’ampliar i completar la infor-


mació continguda en els comptes i estats anuals. 


 


d) Dissolució, liquidació i extinció de les societats mercantils 


 


La Sindicatura reclama els comptes anuals de les societats mercantils en procés de 


dissolució i liquidació perquè l’estat anual dels comptes d’una societat en liquidació són 


objecte de dipòsit al Registre Mercantil segons la Resolució del 3 de maig del 2006 de 


la Direcció General dels Registres i Notariat. 


 


Només en el cas que l’ens local acrediti la inscripció en el Registre Mercantil de l’escrip-


tura de dissolució, liquidació i extinció de la societat i que no es donin els supòsits que 


exigeixen el dipòsit de comptes de l’exercici corresponent,15 no s’han reclamat els 


comptes de la societat i aquesta s’ha considerat baixa del cens dels ens locals per a 


l’exercici 2012, tal com es mostra en l’annex 4.1. 


 


e) Consolidació de comptes 


 


El Compte general de les corporacions locals ha d’anar acompanyat dels estats inte-


grats i consolidats dels comptes que hagi determinat el Ple16. El fet que cada entitat 


local sigui qui determina el perímetre i els criteris per a la consolidació de llurs comptes, 


impossibilita portar a terme el tractament d’aquests estats com correspondria atesa la 


no homogeneïtat de criteris i normes emprats per a la seva elaboració. 


 


Durant l’any 2013 s’han publicat les normes per a la formulació dels comptes anuals 


consolidats en l’àmbit del sector públic17, que preveuen la seva aplicació als ens locals 


en els comptes a partir del tercer exercici d’aplicació de les noves Instruccions de 


comptabilitat local18 i prèvia l’adaptació d’aquestes normes de consolidació als ens lo-


cals. Malauradament, les noves instruccions de comptabilitat local dels models normal i 


simplificat, d’aplicació a partir de l’1 de gener de l’exercici 2015, no han recollit aquest 


extrem. 


 


 


15. Apartat 2 de l’article 388 del text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 


1/2010, del 2 de juliol i apartat 2 de l’article 365 del reglament del Registre Mercantil, aprovat pel Reial decret 


1784/1996, del 19 de juliol. 


16. Regla 101.2 de l’Ordre 4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal 


de comptabilitat local i la Regla 89.2 de l’Ordre 4042/2004, de 23 de novembre per la qual s’aprova la 


Instrucció del model simplificat de comptabilitat local. 


17. Aprovades per l’Ordre 1489/2013, del 18 de juliol. 


18. Aprovades per les Ordres 1781/2013 i 1782/2013, del 20 de setembre, respectivament. 
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2. CONCLUSIONS 


En aquesta part de l’informe s’inclouen aquelles observacions i recomanacions que es 


desprenen de l’anàlisi dels resultats obtinguts en el retiment de comptes i estats anuals 


dels ens locals. 


 


 


2.1. OBSERVACIONS 


Les observacions més importants que es desprenen del treball efectuat en relació amb el 


retiment de comptes generals de les diputacions, els consells comarcals, les entitats me-


tropolitanes, les mancomunitats, els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades, 


són les que s’indiquen a continuació. 


 


1) Lliurament dels comptes 


El grau de presentació del Compte general fins al 15 d’octubre del 2013,19 per tipus d’ens 


local, ha estat el següent: 


 
Quadre 3. Grau de presentació del Compte general dels ens locals. Exercici 2012 


Tipus d’ens 


Nombre 


d’ens 


Lliurats fins al 15.10.13 Retuts complets fins al 15.10.13 


Nombre % Nombre % 


Diputacions 4 4 100 2 50 


Consells comarcals 41 37 90 33 80 


Entitats metropolitanes 1 1 100 - - 


Mancomunitats 75 27 36 23 31 


Ajuntaments 947 767 81 642 68 


Entitats municipals descentralitzades 63 34 54 31 49 


Totals 1.131 870 77 731 65 


 


En el nombre de comptes lliurats s’inclouen aquells comptes generals en què manca la 


informació d’algun o alguns dels ens dependents integrants del grup local o algun compte 


o estat considerat bàsic per la Sindicatura i aquells en què, tot i que no hi manqui cap 


compte, algun o alguns d’ells presenta alguna mena de deficiència que els invalidi. D’aquí 


prové la diferència entre el nombre de comptes lliurats i el de comptes retuts complets. 


 


En tots els grups d’ens locals es produeix un augment de comptes lliurats respecte als 


resultats obtinguts per al retiment de Compte general de l’exercici 2011. L’evolució del 


grau de lliurament i presentació dels comptes en percentatge per a cadascun dels dife-


rents grups d’ens locals es presenta en el gràfic següent: 


 


 


19. Cal assenyalar que l’apartat 4 de l’article 41 de la LSC estableix que les corporacions locals han de retre els 


comptes de cada exercici, directament a la Sindicatura de Comptes, abans del 15 d’octubre de l’any següent 


al del tancament de l’exercici. 
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Gràfic 1. Evolució en el lliurament del Compte general el 15 d’octubre de l’exercici immediatament 


següent (per tipus d’ens matriu) 
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Font: Elaboració pròpia. 


 


Pel que fa al model d’instrucció en què es basen els comptes presentats, un any més es 


consolida la tendència a presentar el Compte general d’acord amb la instrucció del model 


normal de comptabilitat local. Només un ajuntament ha retut comptes i estats segons el 


model bàsic de la ICAL. En canvi, un 11% de les mancomunitats de municipis, un 16% 


dels ajuntaments i un 12% de les entitats municipals descentralitzades van escollir la ICAL 


model simplificat. La resta d’ens han utilitzat la ICAL model normal per formar el seu Comp-


te general. 


 


Per grups d’entitats, i referit en cada cas exclusivament als comptes i estats dels ens 


matriu, el percentatge de lliurament dels comptes en el termini legal ha estat el següent: 


 


• El lliurament de comptes de les diputacions ha estat del 100%. 


 


• En el cas dels consells comarcals, els percentatges de lliurament dels comptes i estats 


ha arribat a un 90%. 


 


• El lliurament de comptes de l’única entitat metropolitana ha estat del 100%. 


 


• Tot i que s’evidencia una millora respecte als resultats de l’exercici anterior, les man-


comunitats de municipis tornen a mostrar un comportament molt negatiu pel que fa al 


grau de lliurament dels comptes i estats, ja que aquest ha assolit només un 36%. Aquest 
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comportament millora molt lleugerament en els mesos següents a l’acabament del 


termini legal de lliurament del Compte general. 


 


• El grau de lliurament dels comptes dels ajuntaments ha estat d’un 81% (767/947) fet que 


suposa un increment d’onze punts percentuals respecte al de l’exercici 2011. 


 


• En el cas de les entitats municipals descentralitzades, el grau de lliurament dels comp-


tes i estats ha arribat a un 54%. Cal dir que ha experimentat un increment de 21 punts 


respecte al resultat del lliurament dels comptes de l’exercici 2011.  


 


En els quadres següents es mostren els resultats del grau de presentació dels comptes i 


estats anuals dels ens matriu i dels seus ens dependents, agrupats segons el pla comp-


table que els és d’aplicació –ICAL per a ens matriu i organismes autònoms, per una banda 


i PGC per a les entitats públiques empresarials locals i per a les societats mercantils, per 


l’altra: 


 


Quadre 4. Resultats en el lliurament dels comptes 


Tipus d’ens 


Nombre 


total 


d’ens 


Nombre 


comptes 


lliurats 


LP RT BA CR TR ME 


Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % 


                              


Ens matriu 1.131 870 869 77 869 77 866 77 867 77 799 71 865 76 


Diputacions 4 4 4 100 4 100 4 100 4 100 3 75 4 100 


Consells comarcals 41 37 37 90 37 90 37 90 37 90 36 88 37 90 


Entitats metropolitanes 1 1 1 100 1 100 1 100 1 100 - - 1 100 


Mancomunitats de 


municipis 75 27 27 36 27 36 27 36 27 36 23 31 27 36 


Ajuntaments 947 767 * 766 81 766 81 763 81 764 81 705 74 762 80 


Entitats municipals 


descentralitzades 63 34 34 54 34 54 34 54 34 54 32 51 34 54 
                              


Organismes autònoms 328 273 273 83 273 83 273 83 273 83 235 72 266 81 
                              


Total ens ICAL 1.459 1.143 1.142 78 1.142 78 1.139 78 1.140 78 1.034 71 1.131 77 


* La diferència entre els 767 comptes generals lliurats pels ajuntaments i els 766 comptes individualitzats presentats és pel fet que 


un ajuntament tan sols ha lliurat els comptes dels ens dependents i el corresponent expedient d’aprovació del Compte general. Per 


a més informació consulteu l’annex 4.2.5. 


Tipus d’ens 


Nombre 


total 


d’ens 


Nombre 


comptes 


lliurats 


BA PG PN FE * ME 


Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % 


Entitats públiques 


empresarials locals 34 23 21 62 21 62 20 59 4 - 22 65 


Societats mercantils par-


ticipades íntegrament 284 232 211 74 211 74 211 74 46 - 214 75 


Societats mercantils par-


ticipades majoritàriament 41 35 34 83 34 83 35 85 11 - 35 85 


Total ens PGC i PGC-PIME 359 290 266 74 266 74 266 74 61 - 271 75 


* No hi ha dades en la columna de percentatges de l’FE atès que l’obligatorietat de presentar aquest estat depèn de l’elecció que 


faci l’ens local del Pla de comptabilitat per a la societat. 


Nota: La diferència entre els comptes lliurats i els comptes individualitzats és pel fet que no tots els comptes anuals s’han presentat 


de forma completa. Per a més informació consulteu els annexos 4.2.1 a 4.2.6.  
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2) Compliment normatiu 


En termes generals, el nivell de compliment normatiu del contingut dels comptes de les 


entitats que han tramès el Compte general és acceptable. La uniformització dels models 


dels comptes i estats a trametre i la de la denominació dels fitxers a què obliga la tramesa 


telemàtica garanteix uns bons estàndards en la presentació del Compte general. 


 


Tot i això, la novetat que incorpora l’acord del Ple de la Sindicatura de Comptes per al 


retiment del Compte general de l’exercici 2012, pel que fa al pagament de les subven-


cions o transferències a què tingui dret l’ens, amb càrrec als pressupostos de la Ge-


neralitat, que el condiciona a l’enviament de la documentació complementària de les 


actes d’arqueig de les existències en caixa i notes o certificacions dels saldos dels 


comptes d’entitats bancàries a fi d’exercici, així com l’estat conciliatori, en cas de dife-


rències amb els saldos comptables, documentació aquesta, indispensable per tal de 


considerar els comptes retuts complets, ha ocasionat l’augment considerable dels comp-


tes lliurats incomplets en no constar aquesta documentació en la tramesa del Compte 


general.  


 


Un total de 139 comptes generals dels 870 lliurats a la Sindicatura es trobaven incomplets. 


En un 25% dels casos (35/139) les trameses han estat incompletes per la manca de lliu-


rament dels comptes i estats d’algun o de tots els ens dependents d’un ens matriu, deixant 


de banda que poguessin patir alguna mancança més. Només un ajuntament ha lliurat 


l’aprovació i els comptes dels ens dependents però no els de l’ens matriu.  


 


Continua essent baix el lliurament de la Memòria justificativa del cost i rendiment dels 


serveis públics prestats i el de la Memòria demostrativa del grau de compliment dels ob-


jectius programats,20 per al cas de les entitats supramunicipals. Un 78% de les manco-


munitats de municipis i un 27% dels consells comarcals no han presentat cap de les dues 


memòries esmentades.  


Bona part d’aquestes memòries presentades pels ens locals, no s’ajusten a l’enunciat que 


assenyala la normativa vigent o no presenten un contingut informatiu mínim, tot i que 


puguin informar d’altres aspectes de la situació econòmica i financera de l’entitat. 


 


Addicionalment, fins al 15 d’octubre del 2013, 81 ens locals han lliurat els estats integrats 


i consolidats. D’aquests ens, 3 són diputacions, 9 són consells comarcals i 69 són ajunta-


ments. 


 


 


20. Article 211 del TRLRHL. 
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3) Compliment del tràmit d’aprovació 


Encara es detecten casos en què el Compte general se sotmet al Ple de la corporació 


abans que s’hagi efectuat el tràmit d’exposició pública durant el termini de quinze dies i 


vuit més, previst en la legislació vigent.21 Així, prèviament a aquest tràmit, el Ple acorda una 


aprovació provisional que queda condicionada al fet que durant el període d’exposició 


pública posterior no es presentin reclamacions, reparaments o observacions, i s’entén d’a-


questa manera que el Compte general està definitivament aprovat.  


 


Aquest procediment no s’ajusta en la forma ni en els terminis al que disposa el TRLRHL i 


per tant els comptes no poden considerar-se aprovats, ja que l’aprovació està con-


dicionada a fets posteriors. Quan això s’ha detectat s’ha comunicat a la corporació local 


afectada, que ha esmenat el procediment i així ho ha comunicat a la Sindicatura. Tot i això, 


a la data de tancament d’aquest informe falta que ho esmenin una mancomunitat de 


municipis i tres ajuntaments. 


 


Per altra banda, en altres casos, es detecten també defectes o mancances greus en la 


documentació tramesa relativa al tràmit d’aprovació que fan que no consti l’acreditació 


fefaent de la correcta realització de l’esmentat tràmit. En aquests casos s’ha comunicat la 


mancança a la corporació afectada per tal què completés l’expedient d’aprovació, com així 


ho han fet. Tot i això, encara no han esmenat aquesta situació quatre mancomunitats de 


municipis, dinou ajuntaments i una entitat municipals descentralitzada (vegeu el quadre 12 


i el quadre 17). 


 


4) Compliment de terminis 


Tot i el llarg període que la Llei atorga als ens locals perquè aprovin el Compte general i el 


trametin a la Sindicatura de Comptes, se segueixen incomplint els terminis legals esta-


blerts. 


 


El període mitjà entre l’aprovació definitiva del Compte general i la seva tramesa a la 


Sindicatura de Comptes és de trenta-nou dies. Encara es detecten casos en què entre 


l’aprovació del Compte general i la tramesa a la Sindicatura de comptes han transcorregut 


més de cent dies. En el gràfic següent es compara el nombre de comptes generals apro-


vats i el nombre de comptes generals tramesos a la Sindicatura de Comptes en diferents 


dates per al conjunt de comptes lliurats abans del 15 d’octubre del 2013.  


 


 


21. Apartat 3 de l’article 212 de l’esmentat TRLRHL. 
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Gràfic 2. Comparació entre la data d’aprovació i la data de tramesa del Compte general de l’exercici 2012 
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5) Condicionaments de pagaments a la tramesa de comptes 


Es continua manifestant, en l’augment del grau de lliurament dels comptes generals any 


rere any, l’efecte positiu de la normativa que condiciona el pagament als ens locals de les 


transferències o subvencions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat al retiment 


dels seus comptes anuals a la Sindicatura; així com també per l’exigència en la tramesa 


de documentació a lliurar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 


 


 


2.2. RECOMANACIONS 


Com a resultat del treball efectuat es presenten les recomanacions que es consideren 


adients per millorar el contingut dels comptes a presentar i els resultats del retiment de 


comptes generals de les corporacions locals, recomanacions que, malauradament, coin-


cideixen, en bona part, amb les dels informes dels anys anteriors. 


 


a) Als ens locals 


1) Retiment de comptes, gestió i control intern 


Els ens locals han de potenciar, en major mesura en èpoques de crisi i sempre en funció 


de les seves possibilitats, l’àrea de gestió economicofinancera, la d’administració i 


comptabilitat i la unitat responsable del control intern de l’entitat. 


 


Aquestes prioritats haurien d’anar orientades a la consecució de l’estricte compliment de 


la legislació vigent i a l’assoliment del màxim rigor i d’una plena responsabilització en 


matèria econòmica, financera i patrimonial. 


 


Cal emfatitzar la importància de la responsabilitat que implica retre comptes per part dels 


poders públics. Aquests comptes, un cop formats, han d’haver passat el tràmit d’infor-


mació pública i ser retuts, juntament amb els informes preceptius de la Comissió Especial 


de Comptes de l’entitat, al Ple de l’ens local per a la seva aprovació i posterior lliurament a 


la Sindicatura de Comptes.  


 


La Comissió Especial de Comptes cal que vegi reforçat el seu paper i, en els casos en 


què sigui necessari, seria convenient que comptés amb els recursos tècnics adients per 


poder desenvolupar les seves funcions de control amb diligència i garanties suficients. 


 


2) Esmena dels comptes formulats i aprovats amb errors 


La corporació local hauria d’analitzar i valorar les incidències, mancances, incongruències 


o errors detectats arran de la validació i anàlisi de la coherència i integritat de les dades 


comptables i que els són comunicades per la Sindicatura com a resultat de la revisió de la 
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documentació rebuda. En aquells casos en què els errors detectats així ho aconsellin 


caldria considerar la reformulació i posterior aprovació dels comptes o la seva correcció 


de forma que no s’arrosseguin els mateixos errors d’un exercici a l’altre. 


 


3) Avançament de terminis 


Atesa la necessitat de disposar de tota la informació pertinent per a una bona gestió quant 


a terminis i a formats, les entitats locals haurien de ser conscients de la importància que 


suposa complir els terminis fixats en la legislació vigent tant pel que fa al tancament del 


cicle pressupostari com a la formulació i aprovació del compte general i posterior retiment 


de comptes a la Sindicatura. Com més s’avancin totes aquestes tasques, els ens locals 


disposaran de més temps per esmenar aquelles incidències que es puguin produir en el 


tancament, la formulació i en la tramesa dels comptes a la Sindicatura. 


 


4) Integració de processos  


En el marc d’impulsar l’ús dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics i per tal de fer-


ne un bon ús que acrediti l’obtenció de les finalitats per a les quals s’utilitzen, es 


recomana integrar en l’aplicació comptable tots aquells processos que afectin la funció 


comptable i en especial les aplicacions emprades per al seguiment de les despeses amb 


finançament afectat o per al càlcul d’indicadors financers, patrimonials, pressupostaris i 


de gestió que estableix la normativa que cal incloure en la memòria. D’aquesta forma 


quedaria garantida la incorporació de la totalitat de les dades economicofinanceres i 


comptables al sistema informàtic i serien considerades en allò que afecti la formulació i 


retiment del Compte general. 


 


5) Programari utilitzat 


En la tramitació de la documentació enviada s’han observat algunes incidències pro-


vocades per les aplicacions informàtiques que suporten la comptabilitat, incidències que 


han estat comunicades a les corporacions locals afectades.  


 


Cal que els ens locals prenguin les mesures adequades per obtenir de les empreses infor-


màtiques distribuïdores del programari que utilitzen per dur la comptabilitat, el compromís 


i la garantia que esmenaran aquells aspectes de l’aplicació informàtica que provoquen 


mancances o incorreccions en la presentació i lliurament dels comptes i estats anuals. 


 


6) Inactivitat de mancomunitats i d’altres ens dependents dels ens locals 


Algunes mancomunitats de municipis, tot i haver finalitzat l’objectiu o el motiu pel qual 


foren creades, segueixen formalment constituïdes sense que s’hagin dissolt ni donat de 


baixa en el Registre d’entitats locals del DGRI. 
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Els ens integrants d’aquelles mancomunitats de municipis que durant un llarg període de 


temps després de la seva creació no hagin iniciat la seva activitat o bé ja hagin deixat de 


ser operatives, haurien de plantejar-se la necessitat de la seva existència i iniciar, si es-


cau, els corresponents tràmits de dissolució. 


 


Aquesta recomanació, quan es donin els mateixos supòsits, hauria de fer-se extensiva a 


tots els ens dependents dels ens locals que no mostrin cap activitat en els darrers exer-


cicis. Tanmateix, mentre segueixin donats d’alta continuen tenint l’obligació legal de retre 


comptes i si no ho fan no es poden considerar correctament retuts els comptes de les 


seves entitats matriu ja que són trameses incompletes. 


 


7) Serveis d’assistència i col·laboració municipal 


Per millorar el nivell de compliment dels ens locals de l’obligació de retre comptes anuals 


a la Sindicatura, en la forma i el termini legals, és imprescindible que els ens locals supra-


municipals, les diputacions i els consells comarcals intensifiquin les seves actuacions en 


la prestació dels serveis de cooperació i d’assistència municipals, previstos en la legis-


lació local vigent,22 així com que en sol·licitin l’assistència aquells ens que en tinguin més 


necessitat. 


 


b) A l’Administració de la Generalitat de Catalunya 


8) Coordinació de la funció d’assistència i cooperació local 


Es fa del tot necessari que l’Administració de la Generalitat faciliti l’assistència que per 


mandat legal23 ha de prestar als ens locals que ho requereixin, amb suport jurídic i eco-


nòmic i col·laboració tècnica, per al compliment de les seves obligacions.24 


 


Així mateix la Generalitat de Catalunya hauria d’establir mitjançant decret els criteris de 


coordinació de les funcions d’assistència i de cooperació que la legislació local catalana li 


atribueix amb la finalitat d’integrar aquestes funcions en un sistema global, per tal d’assolir 


una actuació conjunta i eliminar disfuncionalitats. 


 


9) Registre d’ens locals 


Atès que determinades sentències del Tribunal Suprem –la del 30 d’abril de 1999 i pos-


teriors– s’han pronunciat en el sentit que determinats consorcis que gestionen serveis 


 


 


22. Article 28 del text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 


legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, i articles 91.1 i 2.b del TRLMRLC. 


23. Article 184 del TRLMRLC. 


24. Article 185 del TRLMRLC. 
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locals s’han de considerar ens locals, i que determinada regulació de l’Administració 


central preveu la inclusió d’alguns consorcis com a integrants en l’Inventari d’ens del 


sector públic local, seria convenient que la Generalitat de Catalunya regulés els criteris o 


supòsits concrets perquè un consorci fos considerat ens local. 


 


També cal que el Registre d’ens locals de Catalunya reculli la corporació local a què es 


troben adscrits els consorcis locals, les societats mercantils de capital mixt i les fun-


dacions quan hi estiguin incorporades, en els termes que estableix la Llei de raciona-


lització i sostenibilitat de l’Administració local.  


 


A més a més, seria convenient que es fes efectiva la inclusió de les dates de creació, ins-


cripció, modificació, cancel·lació i adscripció, tant dels ens matriu com dels ens depen-


dents, en el Registre d’ens locals25 publicat en el web del DGRI (on els consorcis ja dis-


posen d’una secció específica, la setena, quant al seu registre), atès que aquest Registre 


té atorgat el caràcter de registre públic. Alhora caldria que es dotés el Registre de les 


eines de gestió necessàries per tal que estigui permanentment actualitzat. 


 


Finalment, atès que hi ha ens dependents d’ens locals que es creen sense que pos-


teriorment l’ens local matriu n’inscrigui l’alta, o que, romanen inactius sense que se n’hagi 


acordat la baixa, caldria que els articles que regulen els procediments d’inscripció d’altes 


i baixes en el Registre d’ens locals incorporessin algun sistema d’actuació d’ofici o coer-


citiu per fer efectives les altes, baixes i modificacions, i que per a les noves incorporacions 


sigui obligatori obtenir l’alta en el servei de l’EACAT, dins dels termes de la normativa 


sobre procediment administratiu. 


 


10) Supressió d’ens 


Caldria instar els ens locals que formen part d’aquelles mancomunitats que manifestament 


incompleixen any rere any l’obligació de retre comptes perquè les dissolguin si la funció o 


la prestació de servei per a la qual foren creades ha acabat o no s’està duent a terme, o 


instar aquestes mancomunitats que comuniquin les causes que les porten a tal incom-


pliment. 


 


De la mateixa manera que el Govern hauria d’impulsar mesures per fomentar la cons-


titució de mancomunitats26 quan l’eficàcia en la prestació dels serveis públics ho faci con-


venient, també ha d’impulsar mesures per constatar que l’objectiu de la mancomunitat es 


dugui a terme i en cas que no sigui així prendre les mesures oportunes per dissoldre-la si 


els ens locals que en formen part no ho fan. 


 


 


25. Títol tercer del Decret 139/2007, del 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el 


registre d’ens locals de Catalunya (RELC). 


26. Article 21 del TRLMRLC. 
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Així mateix, la Generalitat hauria de garantir la supressió de tots aquells organismes, 


entitats, societats o consorcis que no hagin estat adscrites a una corporació local en els 


termes establerts en el punt 4 de la disposició addicional novena de la Llei de raciona-


lització de l’Administració local que, per tant, quedin automàticament dissoltes, i esborrar-


les del Registre d’ens locals.  


 


11) Optimització dels mitjans materials i personals 


La Generalitat de Catalunya hauria de promoure activament, en els supòsits d’insuficièn-


cia econòmica (o per consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o adminis-


tratiu que ho fessin aconsellable), l’agregació voluntària de mitjans materials i personals 


per gestionar les tasques i els serveis mínims obligatoris dels municipis.  


 


12) Suspensió del lliurament de subvencions o transferències 


El DGRI, com a responsable de la gestió de l’inventari públic de control del compliment de 


les obligacions de tramesa de la documentació economicofinancera dels ens locals al 


mateix Departament i a la Sindicatura de Comptes, hauria de regular els procediments a 


emprar per aplicar les mesures que es puguin derivar dels incompliments, i així dotar de 


seguretat jurídica els eventuals afectats. 


 


S’haurien d’establir els mecanismes necessaris perquè l’òrgan competent per suspendre 


els lliuraments de subvencions o transferències es nodrís de la informació actualitzada 


que consta en l’Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa 


de la documentació economicofinancera dels ens locals i d’altres entitats públiques. 


D’aquesta manera es facilitaria que les suspensions en el lliurament dels fons –subven-


cions i transferències– als ens locals derivades dels incompliments en el retiment de 


comptes a la Sindicatura fossin realment efectives. 


c) Als òrgans reguladors corresponents 


13) Regulació de l’àmbit subjectiu del Compte general 


L’àmbit subjectiu de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 


sostenibilitat financera abasta, entre d’altres, les entitats locals i tots els organismes, ens, 


institucions, consorcis i societats mercantils vinculats, dependents o en els quals la cor-


poració local hi participi. 


 


Per altra banda les modificacions incloses en la Llei de racionalització i sostenibilitat de 


l’Administració local27 referents al règim jurídic dels consorcis obliga que els estatuts de 


 


 


27. Disposició final segona de la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l ’Ad-


ministració local, per la qual es modifica la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les Admi-


.../... 
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cada consorci determinin l’Administració pública a la qual s’han d’adscriure així com el 


seu règim orgànic, funcional i financer d’acord amb els criteris de prioritat que preveu la 


mateixa llei. 


Un cop ampliat, per tant, el criteri de propietat i participació per a la consideració d’ens 


integrant del Compte general al criteri de vinculació i control amb la inclusió dels con-


sorcis dins del Compte general de la corporació local a la qual es trobin adscrits, caldria 


també preveure incorporar-hi d’una manera o altra les fundacions.  


 


14) Regulació de l’àmbit objectiu del Compte general 


Pel que fa a l’àmbit objectiu del Compte generals, quant a continguts, caldria introduir en 


la normativa les modificacions següents: 


 


• Eliminar l’obligatorietat actual de lliurar determinada informació complementària del 


Compte general, com les actes d’arqueig i les conciliacions bancàries per a cadascun 


dels ens que el componen, per tal d’alleugerir el contingut de l’esmentat compte. 


D’altra banda, seria pertinent incloure-hi l’elaboració d’un nou estat de conciliació entre 


el resultat pressupostari i el resultat economicopatrimonial. 


 


• Definir amb més precisió algunes de les pautes per elaborar la Memòria que ha d’a-


companyar els estats i comptes anuals, en el sentit d’establir de forma més específica 


els criteris per formalitzar alguns dels estats comptables que inclou, i especialment el 


càlcul d’alguns dels indicadors, com els de gestió. 


 


• Establir uns criteris mínims d’elaboració de la Memòria demostrativa de compliment 


dels objectius programats i de la justificativa del cost i rendiment dels serveis. 


 


• En relació amb el control intern, previ al retiment de comptes i estats de l’entitat matriu, 


juntament amb els dels seus ens dependents que configuren el Compte general de 


l’ens local, establir que l’òrgan interventor elabori un informe de control financer per 


comprovar les condicions mínimes d’adequació dels comptes i fent constar per escrit 


totes les conclusions que es deduïssin de l’examen. 


15) Regulació de terminis del Compte general 


Els terminis per la formació, informació i examen i aprovació del Compte general dels ens 


locals, ateses les condicions i facilitats tecnològiques actuals, s’haurien de reduir consi-


derablement respecte dels terminis que hi ha regulats en la normativa actual.  


 


 


nistracions públiques i del procediments administratiu comú afegint una nova disposició addicional, la 


vigèsima relativa al règim jurídic dels consorcis. 
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16) Regulació del dipòsit de la documentació economicofinancera dels ens locals  


És cada cop més evident la conveniència que la Generalitat de Catalunya estableixi un 


procediment unificat per a la tramesa i dipòsit de la informació economicofinancera que 


preveu la normativa dels ens del sector públic local. 


 


 


 


3. RESULTAT DE LA PRESENTACIÓ DELS COMPTES DELS ENS LOCALS I 


DELS SEUS ENS DEPENDENTS 


Per a l’exercici 2012, a la validació de les característiques tècniques dels fitxers suport de 


la informació i a la verificació d’aquests fitxers que ja efectuava la Sindicatura, s’hi ha 


afegit la validació de la informació que contenen, amb comprovacions per verificar la 


correcta presentació i formulació dels comptes i estats des d’un punt de vista pressu-


postari, econòmic, financer i patrimonial.  


 


Aquesta validació comptable s’ha efectuat per als comptes i estats d’aquells ens 


subjectes al Pla general de comptabilitat pública local; queden excloses, per tant, les 


entitats públiques empresarials i les societats mercantils dependents.  


 


Hi ha definides un total de 542 comprovacions per als comptes formulats aplicant les nor-


mes contingudes en la Instrucció de comptabilitat, model normal; 429 per als comptes del 


model simplificat i 54 més per als del model bàsic. Aquestes validacions es poden 


agrupar en quatre tipologies: 


 


1. Les orientades a analitzar la integritat de les dades, amb la detecció de l’existència 


d’estats, comptes, epígrafs i/o apartats de la Memòria que no contenen informació 


quan haurien d’oferir-ne.  


 


2. Les orientades a detectar l’incompliment de la normativa vigent en relació amb la gestió 


pressupostària de les despeses, així com amb l’incompliment de la normativa que fa 


referència al correcte equilibri pressupostari entre ingressos i despeses. 


 


3. Les orientades a detectar en els comptes i estats anuals saldos amb signe contrari a la 


seva naturalesa fruit d’errors comptables o tractaments informàtics erronis.  


 


4. Les orientades a analitzar la coherència interna de les dades comptables, amb la com-


provació de la coincidència o no de la informació entre diferents estats anuals efec-


tuant creuaments entre la informació que consta en els diferents comptes i estats i la 


memòria, així com creuaments interns inherents a un únic compte. 
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El resum de les incidències comunicades tenint en compte les tipologies esmentades es 


mostra en el quadre següent: 


Quadre 5. Tipologia de les incidències detectades en els comptes generals de les corporacions locals 


lliurats fins al 15 d’octubre del 2013 


Tipologia 


Incidència en els  


comptes de l’ens matriu 


Incidència en els 


comptes de l’OA 


1. Integritat de les dades 42,05 71,79 


2. Incompliment de la normativa relativa a l’equilibri 


pressupostari i/o a la gestió de la despesa 0,44 0,32 


3. Signes contraris a la seva naturalesa 6,88 5,29 


4. Coherència interna de les dades comptables 50,63 22,60 


Total 100,00 100,00 


Xifres en percentatges. 


Font: Elaboració pròpia. 


En el cas dels ens matriu, la major part de les incidències feien referència, en primer lloc, 


a la manca de coherència entre la informació que consta en la memòria i la que consta en 


altres estats del Compte general, o entre diferents estats del Compte general, o incohe-


rències internes dins d’un mateix estat dels que el configuren. En segon lloc la manca 


d’informació en algun dels estats, comptes, epígrafs o apartats de la memòria, ha estat la 


incidència més repetida. En concret, la informació corresponent a l’apartat 21 de la me-


mòria sobre càlcul d’indicadors financers, patrimonials, pressupostaris i de gestió, seguit 


de l’apartat 20 corresponent a la informació relativa a les despeses amb finançament 


afectat.  


 


Per al cas dels organismes autònoms, l’error o incidència més freqüent és aquella que es 


produeix per la manca d’informació, que es concreta, un cop més, en la no formalització 


de l’apartat 21 de la memòria, corresponent al càlcul d’indicadors financers, patrimonials, 


pressupostaris i de gestió. 


 


Com a resultat de tot el procés de validació efectuat en els comptes generals de l’exercici 


2012 lliurats per les corporacions locals fins al 15 d’octubre de l’exercici 2013 s’han co-


municat un gran nombre d’incidències, incongruències, mancances o deficiències de molt 


diversa índole, que les corporacions locals afectades, amb posterioritat, van justificant i 


esmenant en aquells casos que això ha estat possible i així ho comuniquen a la Sindi-


catura mitjançant el procediment establert amb aquesta finalitat. Fins a la data d’elabo-


ració d’aquest informe, març del 2014, del total de corporacions (1.051) a les quals se’ls 


ha comunicat alguna incidència, mancança, error o incongruència, l’han justificat o ex-


plicat amb posterioritat en un 70% dels casos.  


En els subapartats següents es mostra el resultat de la revisió de la documentació lliurada 


quant a nombre i contingut en relació amb els grups de diputacions, consells comarcals, 


entitats metropolitanes, mancomunitats de municipis, ajuntaments i entitats municipals 


descentralitzades. 
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3.1. DIPUTACIONS 


En aquest apartat es mostren els resultats del treball efectuat en relació amb el Compte 


general de les quatre diputacions catalanes corresponent a l’exercici 2012.  


 


En l’annex 4.2.1 s’indica l’estat de situació de la tramesa dels comptes de les diputacions i 


dels seus ens dependents el 15 d’octubre del 2013. El quadre 6 recull la informació re-


lativa al nombre d’estats comptables presentats amb indicació del grau de lliurament que 


això representa. 


 
Quadre 6. Resultats en la presentació dels comptes de les diputacions 


Tipus d’ens 


Nombre 


d’ens 


LP RT TR BA CR/PG ME PN FE * 


Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. 


Diputacions 4 4 100 4 100 3 75 4 100 4 100 4 100 - - - 


Organismes autònoms 14 14 100 14 100 11 79 14 100 14 100 14 100 - - - 


Subtotal 18 18 100 18 100 14 78 18 100 18 100 18 100 - - - 


Entitats públiques 


empresarials locals 2 - - - - - - 1 50 1 50 1 50 1 50 1 


Societats mercantils par-


ticipades íntegrament 2 - - - - - - 1 50 1 50 1 50 1 50 - 


Subtotal 4 - - - - - - 2 50 2 50 2 50 2 50 1 


Total 22  


* No hi ha dades respecte al percentatge atès que l’obligació de presentar aquest estat depèn del Pla de comptabilitat 


que la societat ha d’aplicar d’acord amb els criteris del quadre 2. 


 


El grau de presentació de la tramesa del Compte general per part de les diputacions el 15 


d’octubre del 2013 ha estat del 100% (4/4),28 és a dir que les quatre diputacions han tra-


mès el Compte general respectiu abans de la data límit legal, si bé les diputacions de 


Barcelona i Girona ho van fer de forma incompleta. El 31 de desembre de 2013 aquestes 


dues diputacions ja havien completat la informació que els faltava. Pel que fa a l’apro-


vació, totes quatre diputacions van aprovar el Compte general abans de l’1 d’octubre del 


2013, data límit legal per fer-ho.29 


 


Les diputacions han de presentar el seu Compte general d’acord amb les regles contin-


gudes en la ICAL30 model normal. Les quatre diputacions han presentat el Compte ge-


neral de l’exercici 2012 d’acord amb aquest format. 


 


El 25 d’octubre del 2012 la Diputació de Barcelona va transformar l’entitat pública em-


presarial local Xarxa Audiovisual Local en la societat mercantil participada íntegrament 


Xarxa Audiovisual Local, SL i ha tramès els seus comptes en el Compte general de l’exer-
 


 


28. Vegeu l’annex 4.2.1, on consta la data d’aprovació del Compte general presentat. 


29. Apartat 4 de l’article 212 de l’esmentat TRLRHL. 


30. Apartat 1.a de la regla 1 de la ICAL model normal. 
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cici 2012. En canvi, els comptes de la societat han estat retuts fora del termini legal del 15 


d’octubre del 2013. En tots dos casos els comptes anuals s’han tramès segons el model 


normal. 


 


La Diputació de Girona va transformar la societat mercantil Serveis de Millora i Expansió 


Ramadera i Genètica Aplicada, SAP en una entitat pública empresarial local el 19 de juny 


del 2012. Ha lliurat els comptes anuals de totes dues ens d’acord amb el model abreujat, 


tot i que els de l’EPEL fora de termini legal. 


 


Les quatre diputacions han lliurat les dues memòries –la justificativa del cost i rendiment 


dels serveis públics que presten i la demostrativa del grau de compliment dels objectius 


programats– que la normativa obliga a incloure en el Compte general per a aquells ens 


locals d’àmbit superior al municipi. 


 


Tanmateix, atès que no existeix un model normalitzat de presentació d’aquestes dues me-


mòries on es defineixin les principals magnituds a tenir en compte, en aquest informe no 


es fan les valoracions sobre si el seu contingut s’ajusta o no a les finalitats que es pre-


tenen cobrir amb la seva elaboració. 


 


 


3.2. CONSELLS COMARCALS 


Aquest apartat mostra els resultats del treball efectuat en relació amb el Compte general 


dels consells comarcals corresponent a l’exercici 2012. 


 


L’annex 4.2.2 indica la situació de la tramesa dels comptes dels consells comarcals i dels 


seus ens dependents el 15 d’octubre del 2013. El quadre 7 recull la informació relativa als 


estats comptables presentats així com el grau de compliment que això representa. 


 
Quadre 7. Resultats en la presentació dels comptes dels consells comarcals 


Tipus d’ens 


Nombre 


d’ens 


LP RT TR BA CR/PG ME PN FE * 


Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. 


Consells comarcals 41 37 90 37 90 36 88 37 90 37 90 37 90 - - - 


Organismes autònoms 28 26 93 26 93 25 89 26 93 26 93 26 93 - - - 


Subtotal 69 63 91 63 91 61 88 63 91 63 91 63 91 - - - 


Entitats públiques 


empresarials locals 2 - - - - - - 1 50 1 50 1 50 1 50 - 


Societats mercantils 


participades íntegrament 11 - - - - - - 8 73 8 73 8 73 8 73 1 


Societats mercantils 


participades majoritàriament 5 - - - - - - 5 100 5 100 5 100 5 100 3 


Subtotal 18 - - - - - - 14 78 14 78 14 78 14 78 4 


Total 87  


* No hi ha dades respecte al percentatge atès que l’obligació de presentar aquest estat depèn del Pla de comptabilitat que 


la societat ha d’aplicar d’acord amb els criteris del quadre 2. 
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El 15 d’octubre del 2013, el nombre de consells comarcals que han presentat algun dels 


comptes i estats que configuren el Compte general era de 37, un 90% (37/41) del total. El 


grau de presentació basat en la població que representen els ens respecte del total d’ha-


bitants de Catalunya per al cas de les entitats matriu31 és del 68% (5.131.762/7.570.908 ha-


bitants). Cal tenir en compte, però, que un 11% (4/37) de la documentació enviada pels 


consells comarcals és incompleta ja que hi manca la documentació d’algun dels estats i 


comptes considerats mínims obligatoris o d’alguns dels seus ens dependents. 


 


Els consells comarcals que han presentat el Compte general dins de termini ho han fet 


d’acord amb la ICAL model normal. 


 


Pel que fa a les entitats públiques empresarials i a les societats mercantils que han lliurat 


els seus comptes anuals en termini, quatre de les societats mercantils els han presentat 


d’acord amb el model normal, sis els han presentat d’acord amb el model abreujat i una 


entitat pública empresarial local i tres societats d’acord amb el model de la petita i mitjana 


empresa. 


 


Els consells comarcals que no han tramès els comptes a la data de tancament d’aquest 


informe, 15 d’octubre del 2013, i per ordre decreixent de població es mostren en el qua-


dre següent: 


 
Quadre 8. Consells comarcals que no han tramès els comptes el 15 d’octubre del 2013 


Consell comarcal Població (habitants) 


Barcelonès, El * 2.254.052 


Alt Empordà, L’ * 141.517 


Segarra, La * 23.365 


Garrigues, Les * 20.212 


* Han lliurat els comptes i estats anuals entre el 16 d’octubre i el 31 de desembre del 2013. 


 


El 31 de desembre de 2013 el grau de presentació del Compte general dels consells co-


marcals havia assolit el 100%. 


 


El 89% (33/37) dels consells comarcals que han retut el Compte general dins de termini 


han aprovat els seus comptes abans de finalitzar el termini legal (1 d’octubre del 2013).32 


 


Dels consells comarcals que han lliurat el Compte general a la Sindicatura, el 65% 


(24/37) van enviar la memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics que 


presten i la demostrativa del grau de compliment dels objectius programats. El Consell 


Comarcal del Maresme i el del Vallès Occidental sols han enviat la primera i el del 


Bages la segona. Un 27% (10/37) no va trametre cap de les dues memòries.  


 


 


31. Les dades de la població són les del padró municipal d’habitants referides a l’1 de gener del 2012 decla-


rades oficials mitjançant el Reial decret 1697/2012, del 21 de desembre. El total de població de Catalunya se-


gons els diferents padrons municipals l’1 de gener de l’any 2012 era de 7.570.908 habitants. 


32. Vegeu l’annex 4.2.2, on consta la data d’aprovació del Compte general presentat. 
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El quadre següent mostra l’estat de situació de la tramesa d’aquestes memòries per part 


dels consells comarcals que han presentat el Compte general. 


 


Quadre 9. Tramesa de les memòries previstes en l’article 211 del text refós de la Llei reguladora de les 


hisendes locals 


Consell comarcal 


Població 


(habitants) 


Cost i rendiment dels 


serveis públics 


Grau de compliment 


d’objectius programats 


Alt Camp, L’ 45.299 No No 


Alt Penedès, L’ 106.252 Sí Sí 


Alt Urgell, L’ 21.386 Sí Sí 


Alta Ribagorça, L’ 4.235 Sí Sí 


Anoia, L’ 118.817 Sí Sí 


Aran 10.056 Sí Sí 


Bages, El 186.084 No Sí 


Baix Camp, El 193.535 No No 


Baix Ebre, El 83.125 No No 


Baix Empordà, El 133.754 Sí Sí 


Baix Llobregat, El 806.799 Sí Sí 


Baix Penedès, El 101.138 Sí Sí 


Berguedà, El 41.202 Sí Sí 


Cerdanya, La 19.047 Sí Sí 


Conca de Barberà, La 21.148 Sí Sí 


Garraf, El 147.107 Sí Sí 


Garrotxa, La 55.855 No No 


Gironès, El 184.187 Sí Sí 


Maresme, El 436.487 Sí No 


Montsià, El 72.121 No No 


Noguera, La 40.200 Sí Sí 


Osona 154.588 No No 


Pallars Jussà, El 14.113 Sí Sí 


Pallars Sobirà, El 7.457 Sí Sí 


Pla de l’Estany, El 31.463 Sí Sí 


Pla d’Urgell, El 37.267 Sí Sí 


Priorat, El 9.971 No No 


Ribera d’Ebre, La 23.867 Sí Sí 


Ripollès, El 26.268 Sí Sí 


Segrià, El 209.965 No No 


Selva, La 173.518 No No 


Solsonès, El 13.676 Sí Sí 


Tarragonès, El 251.282 Sí Sí 


Terra Alta, La 12.713 No No 


Urgell, L’ 36.975 Sí Sí 


Vallès Occidental, El 898.173 Sí No 


Vallès Oriental, El 402.632 Sí Sí 


Sí: presentada fins al 15 d’octubre del 2013.  


No: no presentada o presentada amb posterioritat al 15 d’octubre del 2013. 
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3.3. ENTITATS METROPOLITANES 


Aquest apartat mostra els resultats del treball efectuat en relació amb la tramesa del 


Compte general de l’única entitat metropolitana que actualment existeix, l’Àrea Metropo-


litana de Barcelona, i els seus ens dependents, corresponent a l’exercici 2012. 


 


En l’annex 4.2.3 s’indica la situació de la tramesa dels comptes d’aquest ens i dels seus 


ens dependents el 15 d’octubre del 2013 El quadre 10 recull la informació relativa al nom-


bre d’estats comptables presentats i el grau de compliment que això representa. 


 
Quadre 10. Resultat en la presentació dels comptes de l’entitat metropolitana 


Tipus d’ens 


Nombre 


d’ens 


LP RT TR BA CR/PG ME PN FE * 


Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. 


Entitats metropolitanes 1 1 100 1 100 - - 1 100 1 100 1 100 - - - 


Organismes autònoms 1 1 100 1 100 - - 1 100 1 100 1 100 - - - 


Subtotal 2 2 100 2 100 - - 2 100 2 100 2 100 - - - 


Entitats públiques 


empresarials locals 1 - - - - - - 1 100 1 100 1 100 1 100 1 


Societats mercantils 


participades íntegrament 6 - - - - - - 5 83 5 83 4 67 5 83 3 


Societats mercantils 


participades majoritàriament - - - - - - - - - - - - - - - - 


Subtotal 7 - - - - - - 6 86 6 86 5 71 6 86 4 


Total 9  


* No hi ha dades respecte al percentatge atès que l’obligació de presentar aquest estat depèn del Pla de comptabilitat que la 


societat ha d’aplicar d’acord amb els criteris del quadre 2. 


 


L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha lliurat la documentació d’acord amb els formats de 


la ICAL model normal, tot i que ho va fer de forma incompleta, ja que mancava la docu-


mentació relativa a la tresoreria, tant de la mateixa Entitat metropolitana com la de l’Institut 


Metropolità del Taxi. També faltaven alguns dels estats que formen part dels comptes 


anuals d’algunes de les societats mercantils dependents (podeu veure el detall en l’annex 


4.2.3). Tota aquesta documentació va ser completada el 23 d’octubre del 2013. 


 


Pel que fa a l’entitat pública empresarial i les societats mercantils, cal dir que quatre d’a-


questes societats han presentat els seus comptes anuals d’acord amb el model normal i la 


resta, inclosa l’entitat pública empresària, segons el model abreujat. 


 


Pel que fa al lliurament de la documentació complementària de les memòries, que d’acord 


amb la ICAL model normal s’han d’incloure en el Compte general perquè es tracta d’una 


entitat local d’àmbit superior, l’Àrea Metropolitana ha tramès la Memòria justificativa del 


cost i rendiment dels serveis públics, en canvi no ha lliurat la Memòria demostrativa del 


grau de compliment dels objectius programats. 
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L’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar els seus comptes amb anterioritat a la data 


límit legal.33 


 


 


3.4. MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS 


Aquest apartat mostra els resultats del treball efectuat en relació amb el Compte general 


de les mancomunitats de municipis corresponent a l’exercici 2012. En l’annex 4.2.4 


s’indica la situació de la tramesa dels comptes de les mancomunitats de municipis i dels 


ens que en depenen el 15 d’octubre del 2013. 


 


El quadre 11 recull la informació relativa al nombre d’estats comptables presentats i el 


grau de compliment que això representa. 


 
Quadre 11. Resultat en la presentació dels comptes de les mancomunitats de municipis 


Tipus d’ens 


Nombre 


d’ens 


LP RT TR BA CR/PG ME PN FE * 


Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. 


Mancomunitats 75 27 36 27 36 23 31 27 36 27 36 27 36 - - - 


Subtotal 75 27 36 27 36 23 31 27 36 27 36 27 36 - - - 


Societats mercantils 


participades íntegrament 1 - - - - - - - - - - - - - - - 


Societats mercantils 


participades majoritàriament 1 - - - - - - - - - - - - - - - 


Subtotal 2 - - - - - - - - - - - - - - - 


Total 77  


* No hi ha dades respecte al percentatge atès que l’obligació de presentar aquest estat depèn del Pla de comptabilitat que 


la societat ha d’aplicar d’acord amb els criteris del quadre 2. 


 


El grau de presentació en la tramesa del Compte general per part de les mancomunitats 


de municipis el 15 d’octubre del 2013 ha estat tan sols del 36% (7 punts més que en 


l’exercici 2011). El 15% (4/27) dels comptes lliurats dins de termini estaven incomplets per 


incidències en la documentació complementària de la tresoreria. 


 


El 31 de desembre del 2013, el grau de lliurament de comptes només havia assolit el 47% 


(35/75). 


 


De les 27 mancomunitats de municipis que han tramès el Compte general dins de termini, 


el 89% (24/27) s’han acollit als formats establerts en la ICAL model normal. El restant 11% 


(3/27) s’ha acollit al model simplificat de la ICAL. 


 


El 85% (23/27) de les mancomunitats de municipis que van enviar els comptes dins de 


 


 


33. Vegeu l’annex 4.2.3, on consta la data d’aprovació del Compte general presentat. 
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termini varen aprovar el Compte general abans de l’1 d’octubre del 2013, data límit per a 


l’aprovació preceptiva.34 


 


En el cas de les cinc mancomunitats que es mostren en el quadre següent, o bé no es va 


obtenir suficient constància documental de la realització del tràmit d’aprovació del Comp-


te general, o bé aquest tràmit es va realitzar de forma incorrecta, per la qual cosa el 


Compte general no s’ha pogut considerar lliurat. 


 
Quadre 12. Mancomunitats que es considera que no han retut el Compte general per aprovacions 


condicionades o defectes en l’expedient d’aprovació 


Mancomunitat de municipis Població (habitants) Causa 


d’Abastament d’Aigua del Solsonès 46.567 Documentació incompleta 


La Gavarresa 3.376 Documentació incompleta 


d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral (MIDI) 8.651 Documentació incompleta 


Intermunicipal Voluntària Segarrenca 5.198 Aprovació condicionada 


de Municipis de Palamós, Calonge i Vall-llobrega 29.568 Documentació incompleta 


 


Les mancomunitats de municipis amb població superior a 50.000 habitants que no havien 


tramès els comptes a la data de tancament d’aquest informe, 15 d’octubre del 2013, i per 


ordre decreixent de població són les següents: 


 
Quadre 13. Mancomunitats de municipis de més de 50.000 habitants que no han tramès els comptes 


el 15 d’octubre del 2013 


Mancomunitats de municipis 


Població 


(habitants) 


Intermunicipal Voluntària Turística de la Costa Brava 393.778 


Serveis Mancomunats d’Incineració de Residus Urbans * 355.211 


Intermunicipal per a l’Abastament d’Aigua de Pinyana * 172.731 


Municipal Can Calderon 146.488 


Intermunicipal del Gironès 144.765 


Intermunicipal de Cerdanyola del Vallès – Ripollet – Montcada i Reixac 130.003 


Urbanística Girona – Vilablareix – Salt 128.837 


Intermunicipal Voluntària d’Olesa i Altres per la Instal·lació i Funcionament de la Planta de 


Residus i Eliminació d’Abocaments 127.443 


Intermunicipal de l’Alt Empordà 114.217 


per a l’Atenció dels Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l’Anoia 104.635 


Intermunicipal de la Conca d’Òdena 68.699 


del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter 66.451 


* Han lliurat els comptes i estats anuals entre el 16 d’octubre i el 31 de desembre del 2013. 


 


En relació amb la memòria del cost i rendiment dels serveis públics i la memòria del grau 


d’execució dels objectius programats, el 19% (5/27) de les mancomunitats de municipis 


 


 


34. Vegeu l’annex 4.2.4, on consta la data d’aprovació del Compte general presentat. 
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han presentat les dues memòries. En un cas només s’ha presentat la memòria del grau 


d’execució dels objectius programats, mentre que el 78% restant (21/27) no se n’ha 


presentat cap de les dues. 


 


Quadre 14. Tramesa de les memòries previstes en l’article 211 del text refós de la Llei reguladora de 


les hisendes locals 


Mancomunitats de municipis 


Població 


(habitants) 


Cost i rendiment 


dels serveis 


públics 


Grau de compliment 


d’objectius 


programats 


d’Aguilar de Segarra, Fonollosa i Rajadell 3.290 No No 


d’Aigües de les Garrigues per a l’Abastament 


d’Aigua Potable 9.476 Sí Sí 


d’Aigües de la Noguera Alta 2.042 No No 


de l’Alt Maresme per a la Gestió de Residus Sòlids 


Urbans i del Medi Ambient 56.935 No No 


per a Fins d’Instrucció i Cultura d’Alp, Das, Fontanals 


de Cerdanya i Urús 2.640 No No 


de la Fontsanta 182.850 No No 


Gestora dels Recursos Hídrics dels Municipis de 


Salou i de Vila-seca 48.653 No No 


Intermunicipal del Camí Natural de la Noguera Baixa 6.251 No No 


Intermunicipal de la Conca de l’Onyar 2.562 No No 


Intermunicipal Deltatres 20.455 No No 


Intermunicipal de Martorelles i Santa Maria de 


Martorelles 5.792 No No 


Intermunicipal de Mollerussa – el Palau d’Anglesola 16.914 No No 


Intermunicipal de Navès, Montmajor, Viver i Serrateix, 


Montclar i l’Espunyola Abastament Aigua en Alta 1.295 No No 


Intermunicipal del Penedès i Garraf 251.011 Sí Sí 


Intermunicipal Potabilització d’Aigües de Barbens, 


Castellnou de Seana, Ivars d’Urgell i Vila-sana 4.051 No No 


Intermunicipal de la Vall del Tenes 36.768 No No 


Intermunicipal Voluntària La Plana 30.692 Sí Sí 


Municipal Can Sellarès 111.676 No No 


de Municipis del Bages per al Sanejament 128.873 Sí Sí 


de Municipis per la Música a les Garrigues 12.043 No No 


dels Municipis de Premià de Dalt, Premià de Mar i 


Vilassar de Dalt per Serveis Deixalleria 47.299 No No 


de Municipis de Tortosa-Roquetes 43.067 No No 


de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent 30.382 Sí Sí 


de Recollida d’Escombraries de l’Urgellet 15.886 No No 


de la Taula del Sènia 46.016 No No 


Tegar del Garraf 147.107 No No 


de la Vall de Llémena 4.914 No Sí 


Sí: presentada fins al 15 d’octubre del 2013.  


No: no presentada o presentada amb posterioritat al 15 d’octubre del 2013. 
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3.5. AJUNTAMENTS 


Aquest apartat mostra els resultats del treball efectuat en relació amb el Compte general 


dels ajuntaments i els seus ens dependents corresponent a l’exercici 2012. 


 


En l’annex 4.2.5 s’indica la situació de la tramesa dels comptes dels ajuntaments i dels 


ens que en depenen el 15 d’octubre del 2013. El quadre 15 recull la informació relativa al 


nombre d’estats comptables presentats així com al grau de compliment que això re-


presenta. 


 
Quadre 15. Resultat en la presentació dels comptes dels ajuntaments 


Tipus d’ens 


Nombre 


d’ens 


LP RT TR BA CR/PG ME PN FE * 


Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. 


Ajuntaments 947 766 81 766 81 705 74 763 81 764 81 762 80 - - - 


Organismes autònoms 285 232 81 232 81 199 70 232 81 232 81 225 79 - - - 


Subtotal 1.232 998 81 998 81 904 73 995 81 996 81 987 80 - - - 


Entitats públiques 


empresarials locals 29 - - - - - - 18 62 18 62 19 66 17 59 2 


Societats mercantils 


participades íntegrament 263 - - - - - - 197 75 197 75 201 76 197 75 42 


Societats mercantils 


participades majoritàriament 35 - - - - - - 29 83 29 83 30 86 30 86 8 


Subtotal 327 - - - - - - 244 75 244 75 250 76 244 75 52 


Total 1.559  


* No hi ha dades respecte al percentatge atès que l’obligació de presentar aquest estat depèn del Pla de comptabilitat 


que la societat ha d’aplicar d’acord amb els criteris del quadre 2. 


 


El 15 d’octubre del 2013, el nombre d’ajuntaments que han presentat alguns dels comptes i 


estats, tant del mateix ajuntament com dels seus ens dependents, que configuren el 


Compte general ha estat del 81% (767/947). El grau de presentació basat en la població 


que representen els municipis respecte del total d’habitants de Catalunya és del 71% 


(5.351.726/7.570.908 habitants). Malgrat que el nombre d’ajuntaments que han lliurat els 


comptes s’ha incrementat en 11 punts respecte a l’exercici 2011 el percentatge de població 


s’ha reduït per l’incompliment de retiment dins de termini del Compte general de l’Ajun-


tament de Barcelona, que els va lliurar dins de termini però sense l’aprovació preceptiva. 


 


Cal tenir en compte, però, que un 16%(125/767) dels comptes lliurats dins de termini pels 


ajuntaments incompleta eren incomplets, en bona part pels incompliments en la do-


cumentació complementària relativa a la tresoreria de l’entitat. D’aquest incomplets, en un 


25% (31/125) hi mancaven els comptes d’algun dels seus ens dependents. 


 


Quant al model d’instrucció utilitzat, el 84% dels ajuntaments (646/767) van presentar el 


Compte general d’acord amb els formats establerts en la ICAL model normal, el 16% 


(120/767) d’acord amb els formats que determina el model simplificat de la ICAL i només 


un cas (Ajuntament de Madremanya) ha retut el Compte general amb el format de la ICAL 


model bàsic. 
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Pel que fa a les entitats públiques empresarials i les societats mercantils, 50 d’aquests ens 


han presentat els seus comptes anuals d’acord amb el model normal; 6 els han presentat 


d’acord amb el model normal i el Compte de pèrdues i guanys abreujat; 125 els han pre-


sentat d’acord amb el model abreujat, i 75 els han presentat d’acord amb el model previst 


en el PGC-PIME. El detall dels models en què han presentat els comptes anuals les en-


titats públiques empresarials i les societats mercantils es mostra en el quadre següent. 


 
Quadre 16. Models de comptes anuals PGC i PGC-PIME per tipus d’ens dependent 


Tipus d’ens 


Nombre 


total d’ens 


Model 


normal 


Model 


mixt 


Model 


abreujat 


Model 


PIME 


Total comptes 


anuals lliurats 


Entitats públiques empresarials locals 29 2 - 13 4 19 


SM participades íntegrament 263 40 6 95 66 207 


SM participades majoritàriament 35 8 - 17 5 30 


Total ens PGC i PGC-PIME 327 50 6 125 75 256 


 


Dels 767 ajuntaments que van enviar documentació, un 94% (718/767) van aprovar el 


Compte general abans de l’1 d’octubre del 2013, termini màxim legal que fixa el 


TRLRHL.35 


 


Tot i això, en el cas dels 20 ajuntaments que es mostren en el quadre següent no es va 


obtenir suficient constància documental de la correcta realització del tràmit d’aprovació 


del Compte general, per la qual cosa no s’ha pogut considerar lliurat. 


 
Quadre 17. Ajuntaments que es considera que no han retut el Compte general per aprovacions condi-


cionades o defectes en l’expedient d’aprovació 


Ajuntaments 


Població 


(habitants) Causa 


Alamús, Els 751 Documentació incompleta 


Barcelona 1.620.943 Acord del Ple sense aprovació del CG 


Bàscara 968 Documentació incompleta 


Calaf 3.538 No hi ha documentació 


Campins 496 Documentació incompleta 


Castellgalí 2.001 Documentació incompleta 


Cava 60 Aprovació condicionada 


Ciutadilla 207 No hi ha documentació 


Constantí 6.774 Aprovació condicionada 


Figaró-Montmany 1.103 Documentació incompleta 


Fogars de Montclús 442 Documentació incompleta 


Franqueses del Vallès, Les 19.023 Documentació incompleta 


Fulleda 103 Documentació incompleta 


Nalec 97 No hi ha documentació 


 


 


35. Vegeu l’annex 4.2.5, on consta la data d’aprovació del Compte general presentat. 
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Ajuntaments 


Població 


(habitants) Causa 


Olius 881 Aprovació condicionada 


Palau-solità i Plegamans 14.484 No hi ha documentació 


Pallejà 11.255 Acord del Ple sense aprovació del CG 


Puiggròs 313 Documentació incompleta 


Sant Carles de la Ràpita 15.232 Documentació incompleta 


Sant Fost de Campsentelles 8.441 Documentació incompleta 


Torre de Fontaubella, La 131 Documentació incompleta 


Vilafant 5.523 Documentació incompleta 


 


Els ajuntaments de municipis amb població superior a 5.000 habitants que no han tramès 


els comptes a la data de tancament d’aquest informe, 15 d’octubre del 2013, i per ordre 


decreixent de població són els següents: 


 
Quadre 18. Ajuntaments de més de 5.000 habitants que no han tramès els comptes el 15 d’octubre del 


2013 


Ajuntament 


Població 


(habitants) 


 


Ajuntament 


Població 


(habitants) 


Barcelona (a) 1.620.943 


 


Montgat 10.859 


Cerdanyola del Vallès 57.892 


 


Sant Joan de Vilatorrada 10.780 


Ripollet (b) 37.422 


 


Bisbal d’Empordà, La 10.679 


Sant Pere de Ribes 29.149 


 


Alcanar 10.658 


Calafell 24.672 


 


Sant Fost de Campsentelles (b) 8.441 


Esparreguera 21.856 


 


Roquetes 8.333 


Franqueses del Vallès, Les (b) 19.023 


 


Ametlla del Vallès, L’ (b) 8.190 


Palamós (b) 17.813 


 


Montblanc (b) 7.356 


Montornès del Vallès 16.192 


 


Gelida 7.102 


Canovelles (b) 16.090 


 


Santa Eulàlia de Ronçana (b) 7.009 


Sant Carles de la Ràpita 15.232 


 


Constantí (b) 6.774 


Arenys de Mar (b) 15.030 


 


Riudoms 6.530 


Palau-solità i Plegamans (b) 14.484 


 


Begues (b) 6.520 


Badia del Vallès (b) 13.563 


 


Vacarisses (b) 6.231 


Abrera 11.870 


 


Sant Hilari Sacalm (b) 5.753 


Castelló d’Empúries (b) 11.794 


 


Vilafant (b) 5.523 


Pallejà (a) 11.255 


 


Capellades 5.439 


Notes: 


(a) Pendent de la tramesa definitiva, en aplicació de l’article 41.6 de la LSC. 


(b) Han lliurat els comptes i estats anuals entre el 16 d’octubre i el 31 de desembre del 2013. 


 


Cal tenir en compte que el 31 de desembre del 2013 el grau de compliment en el 


lliurament del Compte general a la Sindicatura havia assolit el 93%. 


 


L’article 211 del TRLRHL preveu que els municipis de més de 50.000 habitants incloguin 


en el Compte general dues memòries: una justificativa del cost i rendiment dels serveis 
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públics que presten i una altra de demostrativa del grau de compliment dels objectius 


programats. No indica, en canvi, quin ha de ser el contingut d’aquestes memòries. 


 


Dels 23 ajuntaments de més de 50.000 habitants, segons els padrons municipals corres-


ponents a l’any 2012, dos ajuntaments (Barcelona i Cerdanyola del Vallès) o bé van enviar 


els comptes sense aprovar o bé no havien enviat cap compte a la data de tancament de 


l’informe, per la qual cosa no s’han pogut tenir en compte.  


 


Dels 21 restants, el 76% (16/21) han tramès les dues memòries complementàries, la me-


mòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics que presten i la demostrativa 


del grau de compliment dels objectius programats. Dos ajuntaments no han enviat cap de 


les dues memòries i tres més han enviat només una de les dues memòries esmentades. 


Atès que no existeix una norma que determini un model estàndard de presentació d’a-


questes memòries en què es defineixin les magnituds principals i els corresponents 


criteris d’elaboració de cadascuna d’elles, en aquest informe la Sindicatura de Comptes 


es limita a presentar l’estat de situació de la tramesa d’ambdues memòries en el quadre 


següent. 


 


Quadre 19. Tramesa de les memòries previstes en l’article 211 del text refós de la Llei reguladora de 


les hisendes locals 


Ajuntament 


Població 


(habitants) 


Cost i rendiment dels 


serveis públics 


Grau de compliment 


d’objectius programats 


Badalona 220.977 No No 


Castelldefels 62.989 Sí Sí 


Cornellà de Llobregat 87.458 Sí Sí 


Girona 97.198 Sí No 


Granollers 59.954 Sí Sí 


Hospitalet de Llobregat, L’ 257.057 No No 


Lleida 139.834 Sí Sí 


Manresa 76.570 Sí Sí 


Mataró 124.084 Sí Sí 


Mollet del Vallès 52.242 Sí Sí 


Prat de Llobregat, El 63.162 Sí No 


Reus 107.211 Sí Sí 


Rubí 74.484 Sí Sí 


Sabadell 207.938 Sí Sí 


Sant Boi de Llobregat 83.070 Sí No 


Sant Cugat del Vallès 84.946 Sí Sí 


Santa Coloma de Gramenet 120.593 Sí Sí 


Tarragona 133.954 Sí Sí 


Terrassa 215.678 Sí Sí 


Viladecans 65.188 Sí Sí 


Vilanova i la Geltrú 66.591 Sí Sí 


Sí: presentada fins al 15 d’octubre del 2013.  


No: no presentada o presentada amb posterioritat al 15 d’octubre del 2013. 
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3.6. ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES 


Aquest apartat mostra els resultats del treball efectuat en relació amb el Compte general 


de les entitats municipals descentralitzades corresponent a l’exercici 2012.  


 


En l’annex 4.2.6 s’indica la situació de la tramesa dels comptes per a cada entitat mu-


nicipal descentralitzada així com per als seus ens dependents el 15 d’octubre del 2013. El 


quadre següent recull la informació relativa al nombre d’estats comptables presentats i el 


grau de compliment que això representa. 


Quadre 20. Resultat en la presentació dels comptes de les entitats municipals descentralitzades 


Tipus d’ens 


Nombre 


d’ens 


LP RT TR BA CR/PG ME PN FE * 


Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. 


Entitats municipals 


descentralitzades 63 34 54 34 54 32 51 34 54 34 54 34 54 - - - 


Subtotal 63 34 54 34 54 32 51 34 54 34 54 34 54 - - - 


Societats mercantils 


participades íntegrament 1 - - - - - - - - - - - - - - - 


Subtotal 1 - - - - - - - - - - - - - - - 


Total 64  


* No hi ha dades respecte al percentatge atès que l’obligació de presentar aquest estat depèn del Pla de comptabilitat que la 


societat ha d’aplicar d’acord amb els criteris del quadre 2. 


 


El grau de presentació en la tramesa del Compte general per part de les entitats municipals 


descentralitzades el 15 d’octubre del 2013 ha estat del 54% (34/63) si bé el 9% (3/34) 


d’aquests comptes han estat lliurats de forma incompleta. El grau de presentació basat en 


la població que representen és del 81% (21.369/26.373 habitants). El 31 de desembre del 


2013 el grau d’acompliment, quant al nombre d’ens, havia assolit el 67% (42/63). 


 


Quant al Compte general de les entitats municipals descentralitzades corresponent a 


l’exercici 2012, un 12% (4/34) l’han presentat d’acord amb els estats i formats de la ICAL 


model simplificat i un 88% (30/34) l’han tramès d’acord amb els estats i formats de la ICAL 


model normal. 


 


Pel que fa als terminis fixats per a l’aprovació dels comptes, cinc de les entitats municipals 


descentralitzades van aprovar el Compte general amb posterioritat a la data límit legal del 


30 de setembre del 2013. La resta, un 85% (29/34), va aprovar el Compte general dins del 


termini legal.36 Tot i això, en el cas d’una entitat municipal descentralitzada, no es va 


obtenir suficient constància documental de la correcta realització del tràmit d’aprovació 


del Compte general i per tant no es va poder considerar com a lliurat. 


 


Només una entitat municipal descentralitzada de més de 1.000 habitants (Campredó) no 


havia tramès els comptes a la data de tancament d’aquest informe, 15 d’octubre del 2013, 


però el 31 de desembre del 2013 ja els havia retut. 


 


 


36. Vegeu l’annex 4.2.6, on consta la data d’aprovació del Compte general presentat. 
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4. ANNEXOS 


4.1. VARIACIONS EN EL CENS DELS ENS LOCALS I DELS SEUS ENS DEPENDENTS 


4.1.1. Diputacions 


Codi d’identificació Nom Població Alta Baixa 


800084 0 00 Barcelona 5.552.050   


 5 01 Xarxa Audiovisual Local, SL (25.10.2012)   ☑  


800176 0 00 Girona 761.627   


 4 01 Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada, SAP (19.6.2012)   ☑  


800433 0 00 Tarragona 814.199   


 3 01 Escoles de Música i Conservatoris de Grau Mitjà de Música de la Diputació de Tarragona (21.12.2011)    ☑ 


 3 02 Organisme Autònom de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (21.12.2011)    ☑ 


 3 05 Organisme Autònom per la Societat de la Informació-OASI (21.12.2011)    ☑ 


 3 06 Desenvolupament Local (21.12.2011)    ☑ 


 


 


4.1.2. Consells comarcals 


Codi d’identificació Nom Població Alta Baixa 


810017 0 00 Alt Camp, L’ 45.299   


 3 01 Patronat Comarcal de Turisme de l’Alt Camp (28.9.2011)    ☑ 


810081 0 00 Baix Camp, El 193.535   


 3 01 Organisme Autònom de Desenvolupament Muntanyes del Baix Camp (13.12.2011)    ☑ 


 


 


4.1.3. Mancomunitats de municipis 


Codi d’identificació Nom Població Alta Baixa 


901332 0 00 Municipis Berguedans per a la biomassa (27.6.2012) 22.361 ☑  


901326 0 00 Municipis per la Música a les Garrigues (27.3.2012) 12.043 ☑  
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4.1.4. Ajuntaments 


Codi d’identificació Nom Població Alta Baixa 


080193 0 00 Barcelona 1.620.943   


 5 06 Proeixample, SA (21.12.2012)    ☑ 


 5 08 Pro Nou Barris, SA (21.12.2012)    ☑ 


 5 10 22 Arroba BCN, SA (21.12.2012)    ☑ 


 5 12 Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA (21.12.2012)    ☑ 


170195 0 00 Besalú 2.427   


 5 01 Besalú Municipal, SL (11.6.2012)    ☑ 


080312 0 00 Calaf 3.538   


 5 01 Societat Municipal d’Habitatge de Calaf, SL (21.12.2012)    ☑ 


170340 0 00 Calonge 10.851   


 4 03 Epel Calonge Gestiona (29.11.2012)   ☑  


170499 0 00 Celrà 4.914   


 3 01 Patronat Municipal d’Esports de Celrà (13.12.2011)    ☑ 


082665 0 00 Cerdanyola del Vallès 57.892   


 5 01 Cerdanyola Opcions, SA (29.11.2011)    ☑ 


430516 0 00 Cunit 12.626   


 3 02 Institut Municipal de Promoció Econòmica de Cunit (24.5.2012)    ☑ 


 3 03 Patronat Municipal d’Esports, Cultura i Joventut (24.5.2012)    ☑ 


 4 02 Més Esport Cunit, EPEL (24.5.2012)    ☑ 


170622 0 00 Escala, L’ 10.508   


 3 03 Patronat del Museu de l’Anxova i de la Sal (19.12.2011)    ☑ 


 3 06 OAL Institut Municipal d’Educació (14.5.2012)   ☑  


430555 0 00 Falset 2.894   


 5 01 Priorat Social, SL (10.1.2012)    ☑ 


080919 0 00 Gelida 7.102   


 3 05 Patronat Gelida Televisió-GTV (8.3.2012)    ☑ 
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Codi d’identificació Nom Població Alta Baixa 


080961 0 00 Granollers 59.954   


 3 01 Patronat Institut Politècnic Escola Municipal del Treball (29.11.2011)    ☑ 


 3 02 Patronat Col·legi Municipal d’EGB Salvador Llobet (29.11.2011)    ☑ 


 3 03 Patronat Escoles Bressol Municipal (29.11.2011)    ☑ 


 3 04 Patronat Conservatori Elemental de Música Josep M. Ruera (29.11.2011)    ☑ 


081056 0 00 Llagosta, La 13.612   


 5 01 Gestió Municipal de Sòl i Patrimoni, SL (31.3.2009)   ☑  


081120 0 00 Manlleu 20.416   


 3 01 Institut de Desenvolupament de l’Erm (26.4.2011)    ☑ 


081385 0 00 Moià 5.793   


 3 01 Serveis Municipals de Radiodifusió i Televisió de Moià (27.12.2012)    ☑ 


081252 0 00 Montcada i Reixac 34.689   


 5 02 Montcada Òptima, SA (24.11.2011)    ☑ 


081350 0 00 Montmeló 8.830   


 3 02 Patronat de Serveis Personals (27.12.2011)    ☑ 


430923 0 00 Mont-roig del Camp 12.702   


 4 01 Entitat Pública Empresarial Gestió d’Obra Pública i Urbanística (22.9.2011)    ☑ 


430957 0 00 Morell, El 3.514   


 3 01 Centre Sòcio-Cultural (27.12.2011)    ☑ 


430976 0 00 Nou de Gaià 555   


 5 01 El Cercat-Promocions i Serveis Municipals, SLU (8.7.2011)    ☑ 


251556 0 00 Organyà 895   


 8 57 Organyà Turístic, SA (31.12.2011)    ☑ 


251765 0 00 Preixana 410   


 3 01 Patronat per a la Promoció i Gestió dels Espais Culturals i Naturals de Preixana (10.5.2012)    ☑ 


081727 0 00 Premià de Mar 28.145   


 5 02 Premià Cultura, SL (3.10.2012)    ☑ 
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Codi d’identificació Nom Població Alta Baixa 


171390 0 00 Preses, Les 1.752   


 3 01 Ràdio la Vall – Emissora Municipal de les Preses (29.9.2011)    ☑ 


081751 0 00 Puig-reig 4.301   


 3 02 Fundació Pública Llar d’Avis de Puig-reig (23.2.2012)    ☑ 


431233 0 00 Reus 107.211   


 5 06 Gestió Ambiental i Abastament, SA (8.6.2012)   ☑ 


 5 07 Sanejament Ambiental, SA (8.6.2012)   ☑ 


 5 98 Grup d’Atenció Primària de Salut, SA (29.5.2012)   ☑ 


 8 C2 Ginsa Serveis Integrats de Gestió, SA (29.5.2012)    ☑ 


081803 0 00 Ripollet 37.422   


 3 01 Patronat Municipal de Comunicació de Ripollet (27.10.2011)    ☑ 


081846 0 00 Rubí 74.484   


 5 98 Rubí Mobilitat i Serveis, SA (13.12.2012)    ☑ 


081878 0 00 Sabadell 207.938   


 5 05 Sabadell Equipaments i Serveis, SL (04.09.2012)    ☑ 


 5 06 Centre de Fires i Congressos Sabadell, SL (04.09.2012)    ☑ 


 5 07 Sabadell Innova – Gestió Grans Projectes i Planificació Estratègica, SL (5.7.2011)    ☑ 


251902 0 00 Salàs de Pallars 368   


 3 01 Patronat Municipal per al Desenvolupament Econòmic de Salàs de Pallars (27.12.2012)    ☑ 


082009 0 00 Sant Boi de Llobregat 83.070   


 3 01 Patronat Municipal de la Fira de la Puríssima (19.12.2011)    ☑ 


171674 0 00 Sant Joan de les Abadesses 3.469   


 5 01 Aigües i Serveis de Sant Joan de Les Abadesses, SL (26.3.2012)    ☑ 


082227 0 00 Sant Llorenç d’Hortons 2.528   


 5 01 Gestió d’Iniciatives Municipals, SL (25.01.2012)    ☑ 


082634 0 00 Sant Vicenç dels Horts 28.084   


 3 01 Institut Municipal d’Esports de Sant Vicenç dels Horts (20.10.2011)    ☑ 
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Codi d’identificació Nom Població Alta Baixa 


082704 0 00 Sitges 29.039   


 4 02 Agencia de Disseny i Desenvolupament de Sitges (2.5.2011)    ☑ 


431482 0 00 Tarragona 133.954   


 3 03 Fundació Ciutat de Tarragona (20.2.2012)   ☑ 


 3 05 Institut Municipal d’Educació de Tarragona (20.2.2012)    ☑ 


252173 0 00 Tàrrega 16.731   


 3 06 Organisme Autònom Local de Cal Trepat (20.9.2012)   ☑  


252304 0 00 Torregrossa 2.234   


 5 01 Obres i Urbanisme Torregrossa, SLU (28.12.2011)    ☑ 


252326 0 00 Torres de Segre 2.165   


 5 03 Prosertorres, SL (31.12.2012)    ☑ 


431554 0 00 Tortosa 34.734   


 3 02 Fundació Pública Municipal Hospital i Llars de la Santa Creu (12.9.2011)   ☑ 


 4 01 EPEL Hospital i Llars de la Santa Creu (12.9.2011)   ☑  


 5 07 Tortosa Salut, SL (30.11.2012)   ☑  


431567 0 00 Ulldecona 7.372   


 3 02 Institut Municipal de Cultura (27.4.2011)    ☑ 


431628 0 00 Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 5.985   


 3 03 Patronat Municipal de Turisme de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (22.12.2011)    ☑ 


 


 


4.1.5. Entitats municipals descentralitzades 


Codi d’identificació Nom Població Alta Baixa 


700260 0 00 Gerb 552   


 3 01 Patronat de l’Habitatge de Gerb (18.4.2012)    ☑ 







 


5
0
 


4.2. ESTAT DE SITUACIÓ DELS COMPTES TRAMESOS PELS ENS LOCALS I ELS SEUS ENS DEPENDENTS37 


4.2.1. Diputacions 


Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


800084 0 00 Barcelona 5.552.050   I 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 03 Organisme de Gestió Tributària (ORGT)         S S S S S S - - - - 


 


3 04 Patronat d’Apostes         S S S S S S - - - - 


 


3 05 Institut del Teatre         S S S S S S - - - - 


 


3 07 Fundació Pública Casa de Caritat         S S S S S S - - - - 


 


4 01 Xarxa Audiovisual Local         - - - - - S S S S S 


 


5 01 Xarxa Audiovisual Local, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


800176 0 00 Girona 761.627   I 19.09.2013 S S S S N S - - - - 


 


3 01 Xarxa Local de Municipis Gironins         S S S S N S - - - - 


 


3 02 Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona         S S S S N S - - - - 


 


3 03 Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona         S S S S S S - - - - 


 


3 04 Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona         S S S S N S - - - - 


 


4 01 Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada         - - - - - N S S S - 


 


5 01 Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada, SAP   100,00     - - - - - S S S S - 


800255 0 00 Lleida 443.032   C 19.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI)         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Patronat Intercomarcal Turisme Terres de Lleida         S S S S S S - - - - 


 


3 04 Organisme Autònom de Gestió i Recaptació         S S S S S S - - - - 


800433 0 00 Tarragona 814.199   C 27.09.2013 S S S S S S - - - - 


  3 03 BASE – Gestió d’Ingressos         S S S S S S - - - - 


 


3 04 Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona         S S S S S S - - - - 


 
 


37. Clau: 


 C: Compte general lliurat complet a 15.10.2013. I: Compte general lliurat incomplet a 15.10.2013. N: Comptes i estats no lliurats 15.10.2013. 


 S: Comptes i estats lliurats fins al 15.10.2013. -: No escau la seva formalització.  
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4.2.2. Consells comarcals 


Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


810017 0 00 Alt Camp, L’ 45.299   C 24.07.2013 S S S S S S - - - - 


810022 0 00 Alt Empordà, L’ 141.517   N - N N N N N N - - - - 


810038 0 00 Alt Penedès, L’ 106.252   C 16.05.2013 S S S S S S - - - - 


810043 0 00 Alt Urgell, L’ 21.386   C 13.06.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Iniciatives Alt Urgell, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


810056 0 00 Alta Ribagorça, L’ 4.235   C 10.10.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Comarcal de Turisme de l’Alta Ribagorça         S S S S S S - - - - 


810069 0 00 Anoia, L’ 118.817   C 30.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Consell Econòmic i Social de la Comarca de l’Anoia (CESCA)         S S S S S S - - - - 


810398 0 00 Aran 10.056   C 13.08.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat de Promocion e Dinamizacion Economicosociau dera Val d’Aran         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Servici Aranés de Benèster e Salut         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Torisme Val d’Aran         S S S S S S - - - - 


 


4 01 Emergéncies-Pompièrs d’Aran         - - - - - S S S S - 


 


5 01 Torisme Juvenil Val d’Aran, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 02 Transpòrt e Emergéncies Sanitàries Val d’Aran, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 03 Servicis Ambientaus dera Val d’Aran, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 04 Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats, SL   100,00     - - - - - S S S S S 


810075 0 00 Bages, El 186.084   I 23.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central         N N N N N N - - - - 


810081 0 00 Baix Camp, El 193.535   I 24.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat Comarcal de Turisme del Baix Camp         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Serveis Comarcals Mediambientals, SA   100,00     - - - - - N N N N N 


 


5 02 Societat Serveis Comarcals Mediambientals Cambrils, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


8 C7 Secomsa Aigües, SL   51,02     - - - - - S S S S S 


810094 0 00 Baix Ebre, El 83.125   C 26.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Baix Ebre Innova, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


810108 0 00 Baix Empordà, El 133.754   C 10.06.2013 S S S S S S - - - - 
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Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


810115 0 00 Baix Llobregat, El 806.799   C 22.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat         S S S S S S - - - - 


810120 0 00 Baix Penedès, El 101.138   C 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


810136 0 00 Barcelonès, El 2.254.052   N - N N N N N N - - - - 


 


5 01 Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA   100,00     - - - - - N N N N N 


 


5 02 Regesa Aparcaments, SA   100,00     - - - - - N N N N N 


810141 0 00 Berguedà, El 41.202   C 24.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Comarcal de Turisme del Berguedà         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat pel Foment Empresarial del Berguedà         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Patronat Centre d’Estudis del Berguedà         S S S S S S - - - - 


810154 0 00 Cerdanya, La 19.047   C 03.06.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya         S S S S S S - - - - 


810167 0 00 Conca de Barberà, La 21.148   C 29.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Organisme Autònom de Desenvolupament Rural de la Conca de Barberà         S S S S S S - - - - 


810173 0 00 Garraf, El 147.107   C 19.09.2013 S S S S S S - - - - 


810189 0 00 Garrigues, Les 20.212   N - N N N N N N - - - - 


810192 0 00 Garrotxa, La 55.855   C 11.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Fundació Escola-Empresa de la Garrotxa         S S S S S S - - - - 


810206 0 00 Gironès, El 184.187   C 17.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 02 Escola de Música del Gironès         S S S S S S - - - - 


810213 0 00 Maresme, El 436.487   C 16.07.2013 S S S S S S - - - - 


810228 0 00 Montsià, El 72.121   I 31.07.2013 S S S S N S - - - - 


810234 0 00 Noguera, La 40.200   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


810249 0 00 Osona 154.588   C 26.06.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Organisme Autònom de Recaptació Comarcal d’Osona         S S S S S S - - - - 


 


8 B0 Depuradores d’Osona, SL   51,00     - - - - - S S S S S 


 


8 B1 Recollida de Residus d’Osona, SL   55,00     - - - - - S S S S S 


 


8 B2 Aigües d’Osona, SL   51,00     - - - - - S S S S - 


810252 0 00 Pallars Jussà, El 14.113   C 17.06.2013 S S S S S S - - - - 
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Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


810265 0 00 Pallars Sobirà, El 7.457   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Comarcal de Turisme del Pallars Sobirà         S S S S S S - - - - 


810287 0 00 Pla de l’Estany, El 31.463   C 24.07.2013 S S S S S S - - - - 


 3 01 Centre Ocupacional i Centre Especial de Treball per a Disminuïts Psíquics Pla 


de l’Estany         S S S S S S - - - - 


810271 0 00 Pla d’Urgell, El 37.267   C 01.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Institut d’Estudis Comarcals del Pla d’Urgell         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat de Turisme de la Comarca del Pla d’Urgell         S S S S S S - - - - 


810290 0 00 Priorat, El 9.971   C 18.07.2013 S S S S S S - - - - 


810304 0 00 Ribera d’Ebre, La 23.867   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


810311 0 00 Ripollès, El 26.268   C 16.07.2013 S S S S S S - - - - 


810326 0 00 Segarra, La 23.365   N - N N N N N N - - - - 


 


3 01 Grup d’Acció Local de la Segarra         N N N N N N - - - - 


 


4 01 Gestió d’Aigües de la Segarra         - - - - - N N N N N 


810332 0 00 Segrià, El 209.965   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


810347 0 00 Selva, La 173.518   I 01.10.2013 S S S S S S - - - - 


 3 01 Patronat per a la Gestió de la Conservació i Millora del Castell de Montsoriu         S S S S N S - - - - 


810350 0 00 Solsonès, El 13.676   C 12.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Comarcal de Turisme i Desenvolupament Econòmic         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Fundació Pública Comarcal Francesc Ribalta         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Fundació Pública Comarcal, Centre Sanitari del Solsonès         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Iniciatives i Foment del Solsonès, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


810363 0 00 Tarragonès, El 251.282   C 24.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Institut Comarcal d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic del Tarragonès         S S S S S S - - - - 


810379 0 00 Terra Alta, La 12.713   C 26.07.2013 S S S S S S - - - - 


810385 0 00 Urgell, L’ 36.975   C 24.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat del Castell de Maldà         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat del Castell de Ciutadilla         S S S S S S - - - - 


 


8 24 Urgell Net, SA   51,49     - - - - - S S S S - 


810402 0 00 Vallès Occidental, El 898.173   C 03.10.2013 S S S S S S - - - - 


810419 0 00 Vallès Oriental, El 402.632   C 02.10.2013 S S S S S S - - - - 
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4.2.3. Entitats metropolitanes 


Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


820033 0 00 Àrea Metropolitana de Barcelona, L’ 3.226.944   I 30.07.2013 S S S S N S - - - - 


 


3 01 Institut Metropolità del Taxi         S S S S N S - - - - 


 


4 01 Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL)         - - - - - S S S S S 


 


5 01 Centre Metropolità d’Informació i Promoció del Transport, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 02 Empresa Metropolitana de Sanejament, SA   100,00     - - - - - N S S S S 


 


5 03 Transports de Barcelona, SA   100,00     - - - - - S N N N - 


 


5 04 Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 94 Transports Metropolitans de Barcelona, SL   100,00     - - - - - N S S S - 


 


8 A9 Projectes i Serveis de Mobilitat, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


 


4.2.4. Mancomunitats de municipis 


Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


900832 0 00 per a l’Abastament d’Aigua Procedent de la Planta d’Abrera 28.899   N - N N N N N N - - - - 


900620 0 00 d’Abastament d’Aigua del Solsonès 46.567   N - N N N N N N - - - - 


 


5 01 Aigües del Cardener, SA   100,00     - - - - - N N N N N 


900399 0 00 d’Aguilar de Segarra, Fonollosa i Rajadell 3.290   C 05.06.2013 S S S S S S - - - - 


900615 0 00 d’Aigües de les Garrigues per a l’Abastament d’Aigua Potable 9.476   C 31.07.2013 S S S S S S - - - - 


901154 0 00 d’Aigües de Merlès 4.369   N - N N N N N N - - - - 


901017 0 00 d’Aigües de la Noguera Alta 2.042   C 16.07.2013 S S S S S S - - - - 


901000 0 00 de l’Alt Maresme per a la Gestió de Residus Sòlids Urbans i del Medi Ambient 56.935   C 02.05.2013 S S S S S S - - - - 


900180 0 00 per a l’Atenció dels Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l’Anoia 104.635   N - N N N N N N - - - - 


901069 0 00 del Bisaura i l’Alt Lluçanès 2.046   N - N N N N N N - - - - 


901234 0 00 Comarcal del Ripollès 18.452   N - N N N N N N - - - - 


901043 0 00 d’Eliminació de Residus 2.329   N - N N N N N N - - - - 
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Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


900517 0 00 per a Fins d’Instrucció i Cultura d’Alp, Das, Fontanals de Cerdanya i Urús 2.640   I 29.08.2013 S S S S N S - - - - 


900023 0 00 de la Fontsanta 182.850   C 10.10.2013 S S S S S S - - - - 


901075 0 00 La Gavarresa 3.376   N - N N N N N N - - - - 


901311 0 00 Gestora dels Recursos Hídrics dels Municipis de Salou i de Vila-seca 48.653   C 04.09.2013 S S S S S S - - - - 


901038 0 00 d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral (MIDI) 8.651   N - N N N N N N - - - - 


901120 0 00 Intermunicipal per a l’Abastament d’Aigua de Pinyana 172.731   N - N N N N N N - - - - 


900459 0 00 Intermunicipal d’Aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau i Palau-saverdera 4.129   N - N N N N N N - - - - 


900879 0 00 Intermunicipal d’Aigües i Serveis del Baix Empordà 2.798   N - N N N N N N - - - - 


900497 0 00 Intermunicipal de l’Alt Empordà 114.217   N - N N N N N N - - - - 


900930 0 00 Intermunicipal de l’Anoia per a la Recollida, Gestió i Reducció de Residus 8.665   N - N N N N N N - - - - 


901271 0 00 Intermunicipal de la Beguda Alta 18.411   N - N N N N N N - - - - 


901304 0 00 Intermunicipal del Camí Natural de la Noguera Baixa 6.251   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


901167 0 00 Intermunicipal del Cardener 27.278   N - N N N N N N - - - - 


900076 0 00 Intermunicipal de Cerdanyola del Vallès – Ripollet – Montcada i Reixac 130.003   N - N N N N N N - - - - 


901115 0 00 Intermunicipal de la Conca d’Òdena 68.699   N - N N N N N N - - - - 


901213 0 00 Intermunicipal de la Conca de l’Onyar 2.562   C 30.07.2013 S S S S S S - - - - 


900811 0 00 Intermunicipal Deltatres 20.455   C 19.09.2013 S S S S S S - - - - 


900364 0 00 Intermunicipal Escola Comarcal d’Arts Aplicades i Oficis Artístics del Berguedà 9.364   N - N N N N N N - - - - 


901056 0 00 Intermunicipal per a la Gestió de Residus de l’Alt Urgell Meridional 4.697   N - N N N N N N - - - - 


900522 0 00 Intermunicipal del Gironès 144.765   N - N N N N N N - - - - 


900752 0 00 Intermunicipal de Gratallops, Torroja del Priorat, Poboleda i Porrera 1.266   N - N N N N N N - - - - 


900446 0 00 Intermunicipal “Les Guilleries” 7.492   N - N N N N N N - - - - 


900018 0 00 Intermunicipal de Martorelles i Santa Maria de Martorelles 5.792   C 11.07.2013 S S S S S S - - - - 


900667 0 00 Intermunicipal de Mollerussa – El Palau d’Anglesola 16.914   C 17.09.2013 S S S S S S - - - - 


901189 0 00 Intermunicipal dels Municipis de Foixà, Parlavà, Rupià i Ultramort 1.153   N - N N N N N N - - - - 


901252 0 00 Intermunicipal de Navès, Montmajor, Viver i Serrateix, Montclar i L’Espunyola 


Abastament Aigua en Alta 1.295   I 09.07.2013 S S S S N S - - - - 
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Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


900168 0 00 Intermunicipal del Penedès i Garraf 251.011   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


901136 0 00 Intermunicipal de Potabilització d’Aigües de Barbens, Castellnou de Seana, 


Ivars d’Urgell i Vila-sana 4.051   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


901094 0 00 Intermunicipal del Priorat d’Escaladei DO 2.250   N - N N N N N N - - - - 


901108 0 00 Intermunicipal de Serveis d’Alella, Teià i el Masnou 38.314   N - N N N N N N - - - - 


900305 0 00 Intermunicipal de la Vall del Tenes 36.768   C 11.07.2013 S S S S S S - - - - 


900500 0 00 Intermunicipal Verge dels Socors 7.046   N - N N N N N N - - - - 


900235 0 00 Intermunicipal Voluntària La Plana 30.692   C 02.10.2013 S S S S S S - - - - 


900095 0 00 Intermunicipal Voluntària d’Olesa i Altres per la Instal·lació i Funcionament de la 


Planta de Residus i Eliminació d’Abocaments 127.443   N - N N N N N N - - - - 


900847 0 00 Intermunicipal Voluntària Segarrenca 5.198   N - N N N N N N - - - - 


900543 0 00 Intermunicipal Voluntària Turística de la Costa Brava 393.778   N - N N N N N N - - - - 


900386 0 00 Municipal Can Calderon 146.488   N - N N N N N N - - - - 


900333 0 00 Municipal Can Sellarès 111.676   C 03.07.2013 S S S S S S - - - - 


900348 0 00 de Municipis de l’Alt Penedès 34.878   N - N N N N N N - - - - 


900266 0 00 de Municipis del Bages per al Sanejament 128.873   C 07.10.2013 S S S S S S - - - - 


901332 0 00 de Municipis Berguedans per a la Biomassa 22.361   N - N N N N N N - - - - 


901287 0 00 de Municipis del Galzeran 14.233   N - N N N N N N - - - - 


901326 0 00 de Municipis per la Música a les Garrigues 12.043   I 06.06.2013 S S S S N S - - - - 


901192 0 00 de Municipis de Palamós, Calonge i Vall-llobrega 29.568   N - N N N N N N - - - - 


901081 0 00 dels Municipis de Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt per Serveis 


Deixalleria 47.299   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


900713 0 00 de Municipis per la Promoció de l’Esquí Nòrdic 13.974   N - N N N N N N - - - - 


901141 0 00 de Municipis de Tortosa – Roquetes 43.067   I 23.09.2013 S S S S N S - - - - 


901265 0 00 de Municipis de les Valls d’Àneu 2.035   N - N N N N N N - - - - 


900863 0 00 d’Oristà i Sant Feliu Sasserra per al Subministrament d’Aigua Potable 1.226   N - N N N N N N - - - - 


900431 0 00 de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent 30.382   C 19.06.2013 S S S S S S - - - - 
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Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


901249 0 00 del Parc Natural de la Serra de Montsant 1.773   N - N N N N N N - - - - 


900636 0 00 de Recollida d’Escombraries de l’Urgellet 15.886   C 03.06.2013 S S S S S S - - - - 


900898 0 00 Sector Territorial de la Pista de Proves de Vehicles l’Albornar 12.136   N - N N N N N N - - - - 


900538 0 00 del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter 66.451   N - N N N N N N - - - - 


900749 0 00 Serveis Mancomunats d’Incineració de Residus Urbans 355.211   N - N N N N N N - - - - 


 


8 26 Serveis d’Incineració dels Residus Urbans, SA   60,00     - - - - - N N N N N 


900706 0 00 de Serveis del Mig Segre 3.339   N - N N N N N N - - - - 


901173 0 00 de Serveis dels Municipis de Fortià i Riumors 931   N - N N N N N N - - - - 


901206 0 00 de Serveis Oristà – Sant Feliu Sasserra 1.226   N - N N N N N N - - - - 


901228 0 00 de la Taula del Sènia 46.016   C 13.06.2013 S S S S S S - - - - 


900174 0 00 Tegar del Garraf 147.107   C 02.10.2013 S S S S S S - - - - 


900885 0 00 Toribi Duran 45.157   N - N N N N N N - - - - 


900484 0 00 Urbanística Girona – Vilablareix – Salt 128.837   N - N N N N N N - - - - 


900569 0 00 de la Vall de Camprodon 4.678   N - N N N N N N - - - - 


901290 0 00 de la Vall de Llémena 4.914   C 24.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


 


4.2.5. Ajuntaments 


Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


250019 0 00 Abella de la Conca 174   C 02.08.2013 S S S S S S - - - - 


080018 0 00 Abrera 11.870   N - N N N N N N - - - - 


250024 0 00 Àger 593   C 17.06.2013 S S S S S S - - - - 


250030 0 00 Agramunt 5.633   C 31.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 02 Residència Geriàtrica Mas Vell         S S S S S S - - - - 


 


4 01 Entitat Pública Empresarial Agramunt Serveis         - - - - - S S S S - 







 


5
8
 


Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


080023 0 00 Aguilar de Segarra 250   C 10.07.2013 S S S S S S - - - - 


170010 0 00 Agullana 858   I 03.08.2013 S S S S N S - - - - 


080142 0 00 Aiguafreda 2.478   C 30.07.2013 S S S S S S - - - - 


430017 0 00 Aiguamúrcia 906   C 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


170025 0 00 Aiguaviva 774   N - N N N N N N - - - - 


250387 0 00 Aitona 2.419   C 04.07.2013 S S S S S S - - - - 


250045 0 00 Alamús, Els 751   N - N N N N N N - - - - 


250058 0 00 Alàs i Cerc 376   C 09.07.2013 S S S S S S - - - - 


250061 0 00 Albagés, L’ 425   C 16.07.2013 S S S S S S - - - - 


170031 0 00 Albanyà 153   C 28.06.2013 S S S S S S - - - - 


250077 0 00 Albatàrrec 2.113   I 12.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Distribuïdora Elèctrica d’Albatàrrec, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


250083 0 00 Albesa 1.652   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


250096 0 00 Albi, L’ 860   C 27.09.2013 S S S S S S - - - - 


430022 0 00 Albinyana 2.367   C 27.09.2013 S S S S S S - - - - 


430038 0 00 Albiol, L’ 459   C 12.07.2013 S S S S S S - - - - 


170046 0 00 Albons 714   C 22.04.2013 S S S S S S - - - - 


430043 0 00 Alcanar 10.658   N - N N N N N N - - - - 


250100 0 00 Alcanó 237   C 28.08.2013 S S S S S S - - - - 


250117 0 00 Alcarràs 8.755   C 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal d’Esports d’Alcarràs         S S S S S S - - - - 


250122 0 00 Alcoletge 3.191   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


430056 0 00 Alcover 5.143   C 05.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat del Museu Municipal d’Alcover         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Organisme Autònom de Gestió “Alcover Ràdio”         S S S S S S - - - - 


439044 0 00 Aldea, L’ 4.530   C 13.09.2013 S S S S S S - - - - 







 


5
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Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


430069 0 00 Aldover 968   C 27.09.2013 S S S S S S - - - - 


430075 0 00 Aleixar, L’ 926   C 06.05.2013 S S S S S S - - - - 


080039 0 00 Alella 9.610   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


430081 0 00 Alfara de Carles 399   C 03.08.2013 S S S S S S - - - - 


250138 0 00 Alfarràs 3.077   N - N N N N N N - - - - 


250143 0 00 Alfés 342   N - N N N N N N - - - - 


430094 0 00 Alforja 1.865   C 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


250156 0 00 Algerri 438   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


250169 0 00 Alguaire 3.105   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


250175 0 00 Alins 306   N - N N N N N N - - - - 


430108 0 00 Alió 394   C 30.07.2013 S S S S S S - - - - 


250194 0 00 Almacelles 6.728   C 17.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 02 Fundació Residència Municipal d’Avis         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Patronat Municipal d’Esports         S S S S S S - - - - 


250208 0 00 Almatret 354   C 11.07.2013 S S S S S S - - - - 


250215 0 00 Almenar 3.653   N - N N N N N N - - - - 


 


5 01 Empresa Municipal de Distribució d’Energia Elèctrica d’Almenar, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


430115 0 00 Almoster 1.381   N - N N N N N N - - - - 


250220 0 00 Alòs de Balaguer 134   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


170062 0 00 Alp 1.745   I 25.09.2013 S S S S N S - - - - 


080044 0 00 Alpens 304   C 05.07.2013 S S S S S S - - - - 


250236 0 00 Alpicat 6.203   C 26.07.2013 S S S S S S - - - - 


250241 0 00 Alt Àneu 439   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


430120 0 00 Altafulla 4.835   C 27.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


8 D5 Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla, SA   51,00     - - - - - S S S S - 


170078 0 00 Amer 2.277   N - N N N N N N - - - - 


 


3 01 Patronat Llar de Jubilats Sant Miquel         N N N N N N - - - - 







 


6
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Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


430136 0 00 Ametlla de Mar, L’ 7.688   I 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal de Cultura         N N N N N N - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal de Turisme de l’Ametlla de Mar         N N N N N N - - - - 


 


3 03 Patronat Municipal Mitjans Informatius         N N N N N N - - - - 


 


4 01 La Cala Gestió         - - - - - S N N N N 


 


5 01 La Cala Serveis Municipals, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


080057 0 00 Ametlla del Vallès, L’ 8.190   N - N N N N N N 


    439060 0 00 Ampolla, L’ 3.606   C 24.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal de Turisme de l’Ampolla         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Promocions Ampolla, SAM   100,00     - - - - - S S S S - 


430141 0 00 Amposta 21.434   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Hospital Comarcal d’Amposta, SAM   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 02 Societat Anònima Municipal de Gestió Urbanística   100,00     - - - - - S S S S - 


170084 0 00 Anglès 5.719   C 24.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal de la Llar d’Infants d’Anglès         S S S S S S - - - - 


250273 0 00 Anglesola 1.385   I 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Promocions Urbanístiques d’Anglesola, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


250292 0 00 Arbeca 2.493   C 08.07.2013 S S S S S S - - - - 


430167 0 00 Arboç, L’ 5.486   I 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Fundació Pública Municipal Sant Antoni Abat de l’Arboç         S S S S N S - - - - 


430154 0 00 Arbolí 113   C 17.07.2013 S S S S S S - - - - 


170097 0 00 Arbúcies 6.741   C 17.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal del Museu Etnològic del Montseny La Gabella         S S S S S S - - - - 


080060 0 00 Arenys de Mar 15.030   N - N N N N N N - - - - 


 


4 01 Entitat Pública Empresarial Ràdio Arenys         - - - - - N N N N N 


080076 0 00 Arenys de Munt 8.530   C 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Gestió Urbanística i Serveis Arenys de Munt, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


170101 0 00 Argelaguer 425   C 24.07.2013 S S S S S S - - - - 







 


6
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Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


080082 0 00 Argençola 245   N - N N N N N N - - - - 


430173 0 00 Argentera, L’ 153   C 11.10.2013 S S S S S S - - - - 


080095 0 00 Argentona 11.914   I 09.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal del Museu del Càntir d’Argentona         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Aigües d’Argentona, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 02 Argentona Projectes, SA   100,00     - - - - - N N N N N 


170118 0 00 Armentera, L’ 860   C 14.08.2013 S S S S S S - - - - 


430189 0 00 Arnes 492   N - N N N N N N - - - - 


250313 0 00 Arres 65   C 23.07.2013 S S S S S S - - - - 


250328 0 00 Arsèguel 91   C 28.08.2013 S S S S S S - - - - 


080109 0 00 Artés 5.566   C 19.09.2013 S S S S S S - - - - 


250334 0 00 Artesa de Lleida 1.507   C 29.07.2013 S S S S S S - - - - 


250349 0 00 Artesa de Segre 3.759   N - N N N N N N - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal Emissora Ràdio Artesa         N N N N N N - - - - 


430192 0 00 Ascó 1.680   I 15.10.2013 N N N N N S - - - - 


 


3 01 Vídeo Ascó Televisió         S S S S N S - - - - 


 


3 02 Escola Municipal de Música d’Ascó         S S S S N S - - - - 


 


3 03 Institut Municipal de Turisme, Festes i Tradicions d’Ascó         S S S S N S - - - - 


 


4 01 Ascó Serveis         - - - - - S S S S - 


 


5 01 Rojar, Assistència Sociosanitària, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


250365 0 00 Aspa 216   C 16.05.2013 S S S S S S - - - - 


250371 0 00 Avellanes i Santa Linya, Les 458   C 27.06.2013 S S S S S S - - - - 


080116 0 00 Avià 2.259   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


080121 0 00 Avinyó 2.328   C 03.10.2013 S S S S S S - - - - 


170123 0 00 Avinyonet de Puigventós 1.523   C 01.07.2013 S S S S S S - - - - 


080137 0 00 Avinyonet del Penedès 1.716   C 01.08.2013 S S S S S S - - - - 







 


6
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Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


080155 0 00 Badalona 220.977   I 24.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat de la Música de Badalona         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Museu de Badalona         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació         S S S S S S - - - - 


 


3 05 Institut Municipal de Serveis Personals         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Ens de Gestió Urbanística, SA   100,00     - - - - - S N N N N 


 


5 02 Reactivació Badalona, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 03 Badalona Comunicació, SA   100,00     - - - - - S N N N N 


 


5 06 Badalona Serveis Assistencials, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 07 Badalona Cultura, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


089045 0 00 Badia del Vallès 13.563   N - N N N N N N - - - - 


080168 0 00 Bagà 2.396   C 16.09.2013 S S S S S S - - - - 


250390 0 00 Baix Pallars 362   C 03.10.2013 S S S S S S - - - - 


250404 0 00 Balaguer 16.952   I 26.09.2013 S S S S N S - - - - 


 


3 01 Patronat Escola Taller Minerva         S S S S N S - - - - 


 


3 02 Institut Municipal Progrés i Cultura         S S S S N S - - - - 


080174 0 00 Balenyà 3.714   I 30.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal d’Esports         N N N N N N - - - - 


080180 0 00 Balsareny 3.492   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


430206 0 00 Banyeres del Penedès 3.019   C 19.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Fundació Pública Josep Cañas de Banyeres del Penedès         S S S S S S - - - - 


170157 0 00 Banyoles 19.341   C 29.07.2013 S S S S S S - - - - 


250411 0 00 Barbens 928   N - N N N N N N - - - - 


430213 0 00 Barberà de la Conca 526   C 24.07.2013 S S S S S S - - - - 


082520 0 00 Barberà del Vallès 32.436   C 31.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal d’Esports         S S S S S S - - - - 


 


5 03 Actividades Integradas, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


8 14 Servei d’Aigües de Barberà Empresa Municipal, SA   83,88     - - - - - S S S S - 
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Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


080193 0 00 Barcelona * 1.620.943   N - N N N N N N - - - - 


 3 01 Institut Municipal d’Educació de Barcelona         N N N N N N - - - - 


 3 02 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat         N N N N N N - - - - 


 3 03 Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida         N N N N N N - - - - 


 3 04 Institut Municipal de Mercats         N N N N N N - - - - 


 3 06 Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona         N N N N N N - - - - 


 3 07 Institut Municipal d’Urbanisme         N N N N N N - - - - 


 3 08 Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona         N N N N N N - - - - 


 3 09 Institut Barcelona Esports         N N N N N N - - - - 


 3 10 Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona         N N N N N N - - - - 


 4 02 Institut Municipal de Parcs i Jardins         - - - - - N N N N N 


 4 03 Institut de Cultura de Barcelona         - - - - - N N N N N 


 4 04 Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona         - - - - - N N N N N 


 4 05 Fundació Mies Van der Rohe         - - - - - N N N N N 


 5 01 Barcelona de Serveis Municipals, SA   100,00     - - - - - N N N N N 


 5 02 Informació i Comunicació de Barcelona, SA SPM   100,00     - - - - - N N N N N 


 5 04 Barcelona Activa, SA   100,00     - - - - - N N N N N 


 5 09 Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA   100,00     - - - - - N N N N N 


 5 11 Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA   100,00     - - - - - N N N N N 


 5 13 Parc d’Atraccions Tibidabo, SA   100,00     - - - - - N N N N N 


 5 14 Cementiris de Barcelona, SA   100,00     - - - - - N N N N N 


 8 04 Tractament i Selecció de Residus, SA   58,64     - - - - - N N N N N 


 8 06 Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA   50,69     - - - - - N N N N N 


 8 95 Foment de Ciutat Vella, SA   51,00     - - - - - N N N N N 


 8 C3 Selectives Metropolitanes, SA   58,64     - - - - - N N N N N 


 8 C4 Solucions Integrals per als Residus, SA   58,64     - - - - - N N N N N 


250426 0 00 Baronia de Rialb, La 255   C 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


170160 0 00 Bàscara 968   N - N N N N N N - - - - 


250447 0 00 Bassella 246   N - N N N N N N - - - - 


430228 0 00 Batea 2.136   N - N N N N N N - - - - 
 


* Pendent de la tramesa definitiva, en aplicació de l’article 41.6 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes. 
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Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


250450 0 00 Bausen 61   N - N N N N N N - - - - 


 


5 01 Elèctrica de Bausen, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


080207 0 00 Begues 6.520   N - N N N N N N - - - - 


170139 0 00 Begur 4.221   C 25.06.2013 S S S S S S - - - - 


250463 0 00 Belianes 564   N - N N N N N N - - - - 


251706 0 00 Bellaguarda 335   N - N N N N N N - - - - 


170182 0 00 Bellcaire d’Empordà 661   N - N N N N N N - - - - 


250479 0 00 Bellcaire d’Urgell 1.350   C 13.08.2013 S S S S S S - - - - 


250485 0 00 Bell-lloc d’Urgell 2.420   I 19.09.2013 S S S S N S - - - - 


430234 0 00 Bellmunt del Priorat 336   N - N N N N N N - - - - 


250498 0 00 Bellmunt d’Urgell 196   N - N N N N N N - - - - 


080214 0 00 Bellprat 91   N - N N N N N N - - - - 


250501 0 00 Bellpuig 4.975   C 31.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


4 01 Bellpuig Serveis Municipals         - - - - - S S S S - 


430249 0 00 Bellvei 2.110   C 11.07.2013 S S S S S S - - - - 


250518 0 00 Bellver de Cerdanya 2.300   N - N N N N N N - - - - 


 


3 01 Fundació Sant Roc         N N N N N N - - - - 


250523 0 00 Bellvís 2.391   C 11.07.2013 S S S S S S - - - - 


250539 0 00 Benavent de Segrià 1.540   N - N N N N N N - - - - 


430252 0 00 Benifallet 771   C 23.05.2013 S S S S S S - - - - 


430265 0 00 Benissanet 1.280   C 10.10.2013 S S S S S S - - - - 


080229 0 00 Berga 16.845   I 05.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Fundació Hospital Sant Bernabé         S S S S N S - - - - 


 


3 03 Institut Municipal de Cultura de Berga (IMUCBE)         N N N N N N - - - - 


 


3 04 Patronat Municipal Escola Bressol         S S S S S S - - - - 


 


3 05 Patronat Municipal d’Activitats Musicals         S S S S S S - - - - 


 


5 01 BRG Progrés, SLU   100,00     - - - - - S S S S - 
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Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


170195 0 00 Besalú * 2.427   I 29.07.2013 S S S S S S - - - - 


170209 0 00 Bescanó 4.705   C 16.07.2013 S S S S S S - - - - 


170216 0 00 Beuda 170   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


080235 0 00 Bigues i Riells 8.781   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


250557 0 00 Biosca 213   C 20.09.2013 S S S S S S - - - - 


430271 0 00 Bisbal de Falset, La 227   C 08.07.2013 S S S S S S - - - - 


430287 0 00 Bisbal del Penedès, La 3.428   I 17.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal de Festes i de Lleure de la Bisbal del Penedès         N N N N N N - - - - 


170221 0 00 Bisbal d’Empordà, La 10.679   N - N N N N N N - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal d’Esports de la Bisbal d’Empordà         N N N N N N - - - - 


172348 0 00 Biure 249   C 07.10.2013 S S S S S S - - - - 


430290 0 00 Blancafort 418   C 20.06.2013 S S S S S S - - - - 


170237 0 00 Blanes 39.785   I 30.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal de Turisme de Blanes         S S S S N S - - - - 


 


5 01 Mitjans de Comunicació Municipals de Blanes, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 03 Habitatges Municipals de Blanes, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


8 20 Aigües de Blanes, SA   51,00     - - - - - S S S S S 


170293 0 00 Boadella i les Escaules 256   N - N N N N N N - - - - 


170242 0 00 Bolvir 400   C 29.06.2013 S S S S S S - - - - 


430304 0 00 Bonastre 651   C 16.09.2013 S S S S S S - - - - 


250576 0 00 Bòrdes, Es 238   I 18.09.2013 S S S S N S - - - - 


170255 0 00 Bordils 1.737   C 05.09.2013 S S S S S S - - - - 
 


* El Compte general de l’Ajuntament de Besalú constava incomplet el 15 d’octubre de 2013 atès que mancaven els comptes anuals de la societat Besalú Municipal, SL. El 25 


d’octubre del 2013 l’Ajuntament va enviar l’escriptura de data 24 de setembre del 2012 que protocol·litzava l’acord de la Junta General d’Accionistes del 4 de juny del 2012 de 


liquidació, dissolució i extinció de la societat, degudament inscrita al Registre mercantil, el que comporta que es consideri baixa en el cens a l’efecte de l’informe del Compte general 


de l’exercici 2012 (vegeu l’annex 4.1.4). 
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Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


250582 0 00 Borges Blanques, Les 6.060   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Fira de les Garrigues         S S S S S S - - - - 


430311 0 00 Borges del Camp, Les 2.127   C 11.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal Residència Mare de Déu de la Riera         S S S S S S - - - - 


 


4 01 Les Borges Gestió         - - - - - S S S S - 


170268 0 00 Borrassà 714   N - N N N N N N - - - - 


080240 0 00 Borredà 594   C 16.09.2013 S S S S S S - - - - 


250595 0 00 Bossòst 1.179   C 27.09.2013 S S S S S S - - - - 


430326 0 00 Bot 678   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


430332 0 00 Botarell 1.126   C 27.06.2013 S S S S S S - - - - 


250560 0 00 Bovera 315   C 24.09.2013 S S S S S S - - - - 


430347 0 00 Bràfim 670   C 16.07.2013 S S S S S S - - - - 


170274 0 00 Breda 3.767   C 29.07.2013 S S S S S S - - - - 


080253 0 00 Bruc, El 2.029   C 18.09.2013 S S S S S S - - - - 


080266 0 00 Brull, El 261   C 02.09.2013 S S S S S S - - - - 


170280 0 00 Brunyola 397   C 03.09.2013 S S S S S S - - - - 


430350 0 00 Cabacés 342   C 18.07.2013 S S S S S S - - - - 


250609 0 00 Cabanabona 100   C 23.09.2013 S S S S S S - - - - 


170314 0 00 Cabanelles 244   N - N N N N N N - - - - 


170307 0 00 Cabanes 931   N - N N N N N N - - - - 


080272 0 00 Cabanyes, Les 947   C 18.09.2013 S S S S S S - - - - 


250616 0 00 Cabó 94   C 25.06.2013 S S S S S S - - - - 


430363 0 00 Cabra del Camp 1.165   C 27.09.2013 S S S S S S - - - - 


080288 0 00 Cabrera d’Anoia 1.376   C 02.09.2013 S S S S S S - - - - 


080291 0 00 Cabrera de Mar 4.532   I 11.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 02 Gestió Iniciatives Cabrera, SA   100,00     - - - - - S S S N - 
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Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


080305 0 00 Cabrils 7.140   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Organisme Autònom Local Museu-Arxiu Municipal de Cabrils         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Fundació Municipal de les Guarderies de Cabrils         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Serveis i Promocions Municipals, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


170329 0 00 Cadaqués 2.935   I 15.10.2013 S S S S N S - - - - 


080312 0 00 Calaf 3.538   N - N N N N N N - - - - 


430379 0 00 Calafell 24.672   N - N N N N N N - - - - 


 


3 01 Fundació del Castell de Calafell         N N N N N N - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal de Turisme de Calafell         N N N N N N - - - - 


 


5 01 Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA   100,00     - - - - - N N N N N 


080348 0 00 Calders 955   C 23.09.2013 S S S S S S - - - - 


170335 0 00 Caldes de Malavella 7.071   C 29.07.2013 S S S S S S - - - - 


080333 0 00 Caldes de Montbui 17.271   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Gestió Municipal de Serveis, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 02 Caldes Habitatge, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


080327 0 00 Caldes d’Estrac 2.773   N - N N N N N N - - - - 


 


4 01 Caldes XXI         - - - - - N N N N N 


080351 0 00 Calella 18.529   C 03.10.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Fundació Pública Municipal Museu Arxiu de Calella         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Gestió Viària, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 02 Ràdio Calella Televisió, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


080370 0 00 Calldetenes 2.441   C 06.05.2013 S S S S S S - - - - 


080386 0 00 Callús 1.909   I 31.07.2013 S S S S N S - - - - 


 


3 01 Patronat del Casal del Poble         S S S S S S - - - - 


170340 0 00 Calonge 10.851   I 25.07.2013 S S S S N N - - - - 


 


4 03 Epel Calonge Gestiona         - - - - - N N N N N 


080364 0 00 Calonge de Segarra 201   N - N N N N N N - - - - 


250621 0 00 Camarasa 945   C 29.07.2013 S S S S S S - - - - 


439039 0 00 Camarles 3.609   N - N N N N N N - - - - 
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d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 
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aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


430385 0 00 Cambrils 33.535   C 30.08.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Escola Municipal de Música         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Patronat Municipal de Turisme         S S S S S S - - - - 


 


3 04 Museu d’Història de Cambrils         S S S S S S - - - - 


 


3 05 Institut Municipal d’Esports         S S S S S S - - - - 


 


4 01 INGESOL (Infraestructura i Gestió de Sòl)         - - - - - S S S S - 


 


4 02 Cambrils Audiovisual         - - - - - S S S S - 


 


5 01 Aparcaments i Mobilitat de Cambrils, SLM   100,00     - - - - - S S S S - 


170353 0 00 Camós 677   C 04.09.2013 S S S S S S - - - - 


170366 0 00 Campdevànol 3.469   C 02.10.2013 S S S S S S - - - - 


170372 0 00 Campelles 136   C 30.08.2013 S S S S S S - - - - 


080399 0 00 Campins 496   N - N N N N N N - - - - 


170388 0 00 Campllong 525   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Museu d’Eines Antigues del Camp i d’Oficis Tradicionals de Campllong         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Campllong Iniciatives, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


170391 0 00 Camprodon 2.466   C 04.10.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal Hospital Geriàtric         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Fundació Pública Museu Isaac Albéniz de Camprodon         S S S S S S - - - - 


250637 0 00 Canejan 109   C 08.07.2013 S S S S S S - - - - 


170405 0 00 Canet d’Adri 624   C 31.07.2013 S S S S S S - - - - 


080403 0 00 Canet de Mar 14.183   I 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Ràdio Canet         S S S S N S - - - - 


439076 0 00 Canonja, La 5.723   C 30.05.2013 S S S S S S - - - - 


080410 0 00 Canovelles 16.090   N - N N N N N N - - - - 


080425 0 00 Cànoves i Samalús 2.865   N - N N N N N N - - - - 


170412 0 00 Cantallops 333   N - N N N N N N - - - - 


080431 0 00 Canyelles 4.275   C 18.06.2013 S S S S S S - - - - 


430398 0 00 Capafonts 121   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


430402 0 00 Capçanes 421   N - N N N N N N - - - - 
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080446 0 00 Capellades 5.439   N - N N N N N N - - - - 


 


3 01 Museu Molí Paperer de Capellades         N N N N N N - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal Escola Bressol Vailets de Capellades         N N N N N N - - - - 


 


5 01 Gestió Pública del Sòl de Capellades, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


170427 0 00 Capmany 633   C 03.10.2013 S S S S S S - - - - 


080459 0 00 Capolat 90   I 24.09.2013 S S S S N S - - - - 


080462 0 00 Cardedeu 17.427   I 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal de Cultura de Cardedeu         S S S S S N - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu         S S S S S N - - - - 


 


3 03 Patronat Municipal del Museu, Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura de 


Cardedeu         S S S S S N - - - - 


080478 0 00 Cardona 5.064   C 04.07.2013 S S S S S S - - - - 


080484 0 00 Carme 866   C 20.09.2013 S S S S S S - - - - 


430419 0 00 Caseres 284   C 08.08.2013 S S S S S S - - - - 


170448 0 00 Cassà de la Selva 9.925   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Residència Geriàtrica Sant Josep         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Ràdio Municipal de Cassà de la Selva         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Centre Cultural Sala Galà         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Gestió de Serveis Municipals Cassà, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


080497 0 00 Casserres 1.578   C 27.06.2013 S S S S S S - - - - 


080575 0 00 Castell de l’Areny 73   N - N N N N N N - - - - 


259046 0 00 Castell de Mur 173   N - N N N N N N - - - - 


250642 0 00 Castellar de la Ribera 159   C 10.07.2013 S S S S S S - - - - 


080522 0 00 Castellar de n’Hug 175   C 17.07.2013 S S S S S S - - - - 


080500 0 00 Castellar del Riu 174   I 25.09.2013 S S S S N S - - - - 


080517 0 00 Castellar del Vallès 23.363   C 25.06.2013 S S S S S S - - - - 


080538 0 00 Castellbell i el Vilar 3.641   N - N N N N N N - - - - 


 


5 01 Impuls Castellbell i el Vilar, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


080543 0 00 Castellbisbal 12.407   C 29.07.2013 S S S S S S - - - - 


080556 0 00 Castellcir 668   C 10.09.2013 S S S S S S - - - - 
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Partic.


% Estat 
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aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


250674 0 00 Castelldans 1.028   C 17.06.2013 S S S S S S - - - - 


080569 0 00 Castelldefels 62.989   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal de Cultura i Esports         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat de Comunicació i Imatge         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Jarfels, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 02 Castelldefels Projeccions, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 04 Societat d’Aparcaments Castelldefels, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


080581 0 00 Castellet i la Gornal 2.252   C 19.07.2013 S S S S S S - - - - 


170464 0 00 Castellfollit de la Roca 999   C 01.10.2013 S S S S S S - - - - 


080608 0 00 Castellfollit de Riubregós 184   N - N N N N N N - - - - 


080594 0 00 Castellfollit del Boix 416   I 27.06.2013 S S S S N S - - - - 


080615 0 00 Castellgalí 2.001   N - N N N N N N - - - - 


080620 0 00 Castellnou de Bages 1.184   C 04.09.2013 S S S S S S - - - - 


250680 0 00 Castellnou de Seana 766   C 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


250693 0 00 Castelló de Farfanya 549   C 10.10.2013 S S S S S S - - - - 


170470 0 00 Castelló d’Empúries 11.794   N - N N N N N N - - - - 


 


3 01 Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries         N N N N N N - - - - 


 


3 02 Escola Municipal de Música de Castelló d’Empúries – Antoni Agramont         N N N N N N - - - - 


 


3 03 Escola Infantil Municipal “Passeig de les Oques” de Castelló d’Empúries         N N N N N N - - - - 


 


3 04 Ràdio Castelló         N N N N N N - - - - 


 


5 01 Castelló d’Empúries 2000, SA   100,00     - - - - - N N N N N 


080636 0 00 Castellolí 563   C 16.07.2013 S S S S S S - - - - 


170486 0 00 Castell-Platja d’Aro 10.527   C 17.07.2013 S S S S S S - - - - 


250707 0 00 Castellserà 1.089   C 01.07.2013 S S S S S S - - - - 


080641 0 00 Castellterçol 2.407   C 23.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Terçol Iniciatives Municipals, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


430424 0 00 Castellvell del Camp 2.845   C 30.07.2013 S S S S S S - - - - 


080654 0 00 Castellví de la Marca 1.650   N - N N N N N N - - - - 


080667 0 00 Castellví de Rosanes 1.757   C 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


430430 0 00 Catllar, El 4.164   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 
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250714 0 00 Cava 60   N - N N N N N N - - - - 


171899 0 00 Cellera de Ter, La 2.066   C 23.09.2013 S S S S S S - - - - 


170499 0 00 Celrà 4.914   C 09.07.2013 S S S S S S - - - - 


080673 0 00 Centelles 7.282   C 17.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Fundació Pública Local Residència Sant Gabriel         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Electradistribució Centelles, SL Unipersonal   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 02 Electracomercial Centelles, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


082687 0 00 Cercs 1.306   I 02.10.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal del Museu de les Mines de Cercs         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Patronato Local de la Vivienda de Serchs, SL   100,00     - - - - - S N N N - 


082665 0 00 Cerdanyola del Vallès 57.892   N - N N N N N N - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal de Vivendes per a Funcionaris de Cerdanyola del Vallès         N N N N N N - - - - 


 


5 02 Cerdanyola Promocions Municipals, SLU   100,00     - - - - - N N N N N 


080689 0 00 Cervelló 8.660   C 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


250729 0 00 Cervera 9.440   C 03.10.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat de les Completes del Santíssim Misteri de Cervera         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Centre Municipal de Cultura de Cervera         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Escola Municipal de Música – Conservatori Elemental de Cervera         S S S S S S - - - - 


 


3 04 Patronat Municipal Duran i Sanpere de Cervera         S S S S S S - - - - 


 


8 A6 Empresa d’Aigües i Serveis de Cervera i La Segarra, SL   51,00     - - - - - S S S S - 


250735 0 00 Cervià de les Garrigues 746   C 30.07.2013 S S S S S S - - - - 


170502 0 00 Cervià de Ter 906   C 30.07.2013 S S S S S S - - - - 


170519 0 00 Cistella 281   C 08.07.2013 S S S S S S - - - - 


250740 0 00 Ciutadilla 207   N - N N N N N N - - - - 


 


3 01 Patronat Casa Valls         N N N N N N - - - - 


250753 0 00 Clariana de Cardener 142   C 07.08.2013 S S S S S S - - - - 


250766 0 00 Cogul, El 197   C 16.09.2013 S S S S S S - - - - 


170545 0 00 Colera 574   C 08.07.2013 S S S S S S - - - - 


250772 0 00 Coll de Nargó 595   C 19.06.2013 S S S S S S - - - - 
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080692 0 00 Collbató 4.287   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


430458 0 00 Colldejou 177   C 26.04.2013 S S S S S S - - - - 


080706 0 00 Collsuspina 347   C 27.06.2013 S S S S S S - - - - 


170558 0 00 Colomers 205   C 01.08.2013 S S S S S S - - - - 


251636 0 00 Coma i la Pedra, La 274   C 18.06.2013 S S S S S S - - - - 


251615 0 00 Conca de Dalt 433   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


430461 0 00 Conesa 130   C 06.06.2013 S S S S S S - - - - 


430477 0 00 Constantí 6.774   N - N N N N N N - - - - 


080713 0 00 Copons 324   C 08.07.2013 S S S S S S - - - - 


080728 0 00 Corbera de Llobregat 14.231   C 09.07.2013 S S S S S S - - - - 


430483 0 00 Corbera d’Ebre 1.204   C 14.06.2013 S S S S S S - - - - 


250788 0 00 Corbins 1.403   C 23.07.2013 S S S S S S - - - - 


170577 0 00 Corçà 1.279   N - N N N N N N - - - - 


080734 0 00 Cornellà de Llobregat 87.458   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Institut Municipal de Radiodifusió         S S S S S S - - - - 


 


5 02 Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


8 08 Tecsal, SA   99,90     - - - - - S S S S - 


170561 0 00 Cornellà del Terri 2.257   C 30.08.2013 S S S S S S - - - - 


430496 0 00 Cornudella de Montsant 1.025   C 01.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal de Turisme de Cornudella de Montsant         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Cingles de Montsant, SLM   100,00     - - - - - S S S S - 


430509 0 00 Creixell 3.431   C 19.09.2013 S S S S S S - - - - 


170583 0 00 Crespià 266   C 18.09.2013 S S S S S S - - - - 


179011 0 00 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura 1.253   N - N N N N N N - - - - 


080749 0 00 Cubelles 14.375   C 17.09.2013 S S S S S S - - - - 


250791 0 00 Cubells 409   I 26.09.2013 S S S S N S - - - - 


430516 0 00 Cunit 12.626   I 26.09.2013 S S S S S S 


    


 


4 01 Cunit Promoció de Sòl i Habitatge, EPEL         - - - - - N N N N N 
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170600 0 00 Darnius 532   C 06.09.2013 S S S S S S - - - - 


170617 0 00 Das 222   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


439018 0 00 Deltebre 12.316   C 02.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Deltebre Gestió Activa, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


080752 0 00 Dosrius 5.176   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


430537 0 00 Duesaigües 241   C 02.09.2013 S S S S S S - - - - 


170622 0 00 Escala, L’ * 10.508   C 22.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal de l’Esport         S S S S S S - - - - 


 


3 04 Patronat Municipal de Mitjans de Comunicació         S S S S S S - - - - 


 


3 05 Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic         S S S S S S - - - - 


 


3 06 OAL Institut Municipal d’Educació *         - - - - - - - - - - 


080765 0 00 Esparreguera 21.856   N - N N N N N N - - - - 


170638 0 00 Espinelves 201   C 18.09.2013 S S S S S S - - - - 


250812 0 00 Espluga Calba, L’ 399   C 06.08.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Empresa Municipal d’Urbanisme i Serveis Espluga Calba, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


430542 0 00 Espluga de Francolí, L’ 3.913   C 23.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal de la Cova – Museu de la Font Major de l’Espluga de Francolí         S S S S S S - - - - 


080771 0 00 Esplugues de Llobregat 46.726   C 18.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


8 97 Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues, SA   51,00     - - - - - S S S S - 


170643 0 00 Espolla 421   C 26.07.2013 S S S S S S - - - - 


170656 0 00 Esponellà 446   N - N N N N N N - - - - 


250827 0 00 Espot 355   C 11.07.2013 S S S S S S - - - - 


080787 0 00 Espunyola, L’ 255   C 12.09.2013 S S S S S S - - - - 


250886 0 00 Estamariu 122   C 10.07.2013 S S S S S S - - - - 


080790 0 00 Estany, L’ 398   C 19.09.2013 S S S S S S - - - - 
 


* El Compte general de l’Ajuntament de l’Escala s’ha considerat retut complet el 15.10.2013 malgrat que faltaven els comptes de l’organisme autònom OAL Institut Municipal 


d’Educació, perquè el 7 d’octubre del 2013 van enviar un certificat que acreditava la sol·licitud d’inscripció al RELC el 26 de novembre del 2012, l’inici d’activitats de l’organisme 


autònom per a l’exercici 2013 i no va disposar de pressupost fins a l’exercici 2013, aprovat en el Ple del 17 de desembre del 2012 (vegeu l’annex 4.1.4). 
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250851 0 00 Estaràs 168   I 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Les Gafardes, SLU   100,00     - - - - - N S S S - 


250864 0 00 Esterri d’Àneu 900   C 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


250870 0 00 Esterri de Cardós 75   C 31.07.2013 S S S S S S - - - - 


430555 0 00 Falset 2.894   C 08.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 02 Falset Serveis i Obres, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


170059 0 00 Far d’Empordà, El 555   C 06.06.2013 S S S S S S - - - - 


250899 0 00 Farrera 140   I 27.09.2013 S S S S N S - - - - 


430568 0 00 Fatarella, La 1.089   C 31.07.2013 S S S S S S - - - - 


430574 0 00 Febró, La 49   C 28.08.2013 S S S S S S - - - - 


081347 0 00 Figaró-Montmany 1.103   N - N N N N N N - - - - 


080804 0 00 Fígols 46   N - N N N N N N - - - - 


259084 0 00 Fígols i Alinyà 278   C 22.08.2013 S S S S S S - - - - 


430580 0 00 Figuera, La 128   C 31.07.2013 S S S S S S - - - - 


170669 0 00 Figueres 45.262   C 30.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Figueres de Serveis, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 03 Fisersa Iniciatives, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


430593 0 00 Figuerola del Camp 348   C 24.07.2013 S S S S S S - - - - 


170675 0 00 Flaçà 1.065   N - N N N N N N - - - - 


430607 0 00 Flix 3.961   C 04.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Flix Gestió d’iniciatives Econòmiques, SAM   100,00     - - - - - S S S S - 


250925 0 00 Floresta, La 164   C 06.06.2013 S S S S S S - - - - 


080811 0 00 Fogars de Montclús 442   N - N N N N N N - - - - 


080826 0 00 Fogars de la Selva 1.529   I 30.09.2013 S S N S N S - - - - 


170681 0 00 Foixà 311   C 14.10.2013 S S S S S S - - - - 


080832 0 00 Folgueroles 2.230   C 11.06.2013 S S S S S S - - - - 


250931 0 00 Fondarella 825   C 24.09.2013 S S S S S S - - - - 


080847 0 00 Fonollosa 1.438   C 12.09.2013 S S S S S S - - - - 
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170694 0 00 Fontanals de Cerdanya 472   N - N N N N N N - - - - 


170708 0 00 Fontanilles 156   C 04.07.2013 S S S S S S - - - - 


170715 0 00 Fontcoberta 1.375   C 29.07.2013 S S S S S S - - - - 


080850 0 00 Font-rubí 1.437   C 30.07.2013 S S S S S S - - - - 


250946 0 00 Foradada 184   I 26.09.2013 S S S S N S - - - - 


179026 0 00 Forallac 1.721   C 18.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Forallac Progrés, SAM   100,00     - - - - - S S S S - 


430614 0 00 Forès 50   C 04.09.2013 S S S S S S - - - - 


170736 0 00 Fornells de la Selva 2.449   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


170741 0 00 Fortià 679   C 27.06.2013 S S S S S S - - - - 


080863 0 00 Franqueses del Vallès, Les 19.023   N - N N N N N N - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses del Vallès         N N N N N N - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal de Cultura de les Franqueses del Vallès         N N N N N N - - - - 


 


5 01 Les Franqueses Entorn Verd, SA   100,00     - - - - - N N N N N 


 


5 02 Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


430629 0 00 Freginals 482   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


250962 0 00 Fuliola, La 1.320   C 16.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal Assistencial de la Residència d’Avis de la Fuliola i Boldú         S S S S S S - - - - 


250978 0 00 Fulleda 103   N - N N N N N N - - - - 


080902 0 00 Gaià 167   C 12.07.2013 S S S S S S - - - - 


430635 0 00 Galera, La 843   C 20.07.2013 S S S S S S - - - - 


080879 0 00 Gallifa 200   N - N N N N N N - - - - 


430640 0 00 Gandesa 3.162   C 30.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Balneari de la Fontcalda, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


430653 0 00 Garcia 592   C 26.06.2013 S S S S S S - - - - 


430666 0 00 Garidells, Els 193   N - N N N N N N - - - - 


080885 0 00 Garriga, La 15.472   I 24.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


2 01 Fundació Pública Agrària de la Garriga         N N N N N N - - - - 


 


3 02 Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de la Garriga         S S S S S S - - - - 







 


7
6
 


Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


170754 0 00 Garrigàs 382   C 11.07.2013 S S S S S S - - - - 


170767 0 00 Garrigoles 167   I 11.10.2013 S S S S N S - - - - 


170773 0 00 Garriguella 874   C 07.08.2013 S S S S S S - - - - 


080898 0 00 Gavà 46.488   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal d’Esports         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural i Natural         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Patronat Municipal de Serveis Comunitaris         S S S S S S - - - - 


 


3 04 Institut Municipal per a la Promoció i Activació de la Ciutat de Gavà         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Prestació de Serveis al Ciutadà, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 02 Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 03 Gavà Televisió, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 04 Gavanenca d’Obres, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


250984 0 00 Gavet de la Conca 306   N - N N N N N N - - - - 


080919 0 00 Gelida 7.102   N - N N N N N N - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal d’Esports de Gelida         N N N N N N - - - - 


 


3 02 Patronat de l’Emissora Municipal “Ràdio Gelida”         N N N N N N - - - - 


 


3 06 Patronat Municipal de Cultura de Gelida         N N N N N N - - - - 


 


5 01 Gelida Iniciatives, SA   100,00     - - - - - N N N N N 


170789 0 00 Ger 481   N - N N N N N N - - - - 


 


5 01 Ger Patrimonial, SA   100,00     - - - - - N N N N N 


259123 0 00 Gimenells i el Pla de la Font 1.170   N - N N N N N N - - - - 


430672 0 00 Ginestar 937   C 28.06.2013 S S S S S S - - - - 


170792 0 00 Girona 97.198   I 08.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Organisme Autònom Local d’Educació Musical de Girona         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat Call de Girona         S S S S S S - - - - 


 


5 03 Iniciatives i Projectes Municipals, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 04 Vivendes de Girona, SA   100,00     - - - - - N N N N N 


 


5 05 Vivendes Barri Vell, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


 


5 06 TMG, Grues Municipals, SAU   98,50     - - - - - S S S S - 


 


8 23 Transports Municipals del Gironès, SA   98,50     - - - - - S S S S S 


 


8 41 Cementiri de Girona, SA   51,00     - - - - - S S S S - 


 


8 44 Tractament de Residus i d’Aigües Residuals del Sistema de Girona, SA   73,00     - - - - - S S S S S 







 


7
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Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


080924 0 00 Gironella 5.063   C 13.08.2013 S S S S S S - - - - 


080930 0 00 Gisclareny 31   N - N N N N N N - - - - 


430688 0 00 Godall 812   C 10.07.2013 S S S S S S - - - - 


250997 0 00 Golmés 1.741   C 12.09.2013 S S S S S S - - - - 


170806 0 00 Gombrèn 209   C 12.07.2013 S S S S S S - - - - 


251001 0 00 Gósol 221   C 28.06.2013 S S S S S S - - - - 


080945 0 00 Granada, La 2.047   C 25.06.2013 S S S S S S - - - - 


251018 0 00 Granadella, La 750   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


080958 0 00 Granera 83   N - N N N N N N - - - - 


251023 0 00 Granja d’Escarp, La 986   N - N N N N N N - - - - 


 


5 01 Empresa Municipal de Serveis Municipals de la Granja d’Escarp, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


080961 0 00 Granollers 59.954   C 24.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 05 Patronat del Museu de Granollers         S S S S S S - - - - 


 


4 01 Granollers Mercat         - - - - - S S S S - 


 


5 01 Granollers Promocions, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 02 Granollers Escena, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 03 Granollers Audiovisual, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


251039 0 00 Granyanella 143   I 08.10.2013 S S S S N S - - - - 


251057 0 00 Granyena de les Garrigues 175   C 07.08.2013 S S S S S S - - - - 


251044 0 00 Granyena de Segarra 136   C 03.10.2013 S S S S S S - - - - 


430691 0 00 Gratallops 259   N - N N N N N N - - - - 


080977 0 00 Gualba 1.359   I 03.10.2013 S S S S N S - - - - 


 


5 01 Promocions Municipals Gualba, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


170813 0 00 Gualta 362   C 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


080996 0 00 Guardiola de Berguedà 998   N - N N N N N N - - - - 


430705 0 00 Guiamets, Els 311   C 20.07.2013 S S S S S S - - - - 


170828 0 00 Guils de Cerdanya 558   C 03.09.2013 S S S S S S - - - - 


251095 0 00 Guimerà 305   C 19.09.2013 S S S S S S - - - - 
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Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


259031 0 00 Guingueta d’Àneu, La 341   C 31.07.2013 S S S S S S - - - - 


251109 0 00 Guissona 6.763   C 26.06.2013 S S S S S S - - - - 


251116 0 00 Guixers 132   C 20.06.2013 S S S S S S - - - - 


081000 0 00 Gurb 2.580   C 24.07.2013 S S S S S S - - - - 


430712 0 00 Horta de Sant Joan 1.280   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


081017 0 00 Hospitalet de Llobregat, L’ 257.057   C 20.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 03 L’H 2010 Societat Privada Municipal, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


081629 0 00 Hostalets de Pierola, Els 2.897   N - N N N N N N - - - - 


 


5 01 Hoserpi, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


170834 0 00 Hostalric 4.018   C 27.05.2013 S S S S S S - - - - 


081022 0 00 Igualada 39.198   I 17.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal d’Esports d’Igualada         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Organisme Autònom Municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada         S S S S S S - - - - 


 


3 04 Institut Municipal de Cultura         S S S S S S - - - - 


 


4 01 Igualada en Acció         - - - - - S S S S - 


 


5 01 Promotora Igualadina Municipal d’Habitatges, SL   100,00     - - - - - N S S S - 


 


5 02 Societat Igualadina Municipal d’Aparcaments, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 03 Societat Igualadina Municipal de Cementiris, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 04 Societat Igualadina de Promoció i Desenvolupament Econòmic, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 05 Societat Igualadina d’Equipaments Municipals, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


8 D1 World Trade Center Igualada, SA   95,00     - - - - - S S S S - 


251155 0 00 Isona i Conca Dellà 1.083   I 20.06.2013 S S S S S N - - - - 


 


3 01 Museu de la Conca Dellà         S S S S S N - - - - 


170849 0 00 Isòvol 327   N - N N N N N N - - - - 


251121 0 00 Ivars de Noguera 361   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


251137 0 00 Ivars d’Urgell 1.647   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Aula Municipal “Pare Ireneu Sagarra”         S S S S S S - - - - 


251142 0 00 Ivorra 118   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


170852 0 00 Jafre 425   C 19.09.2013 S S S S S S - - - - 
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Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


170865 0 00 Jonquera, La 3.203   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Escola Municipal de Música de la Jonquera         S S S S S S - - - - 


081038 0 00 Jorba 826   C 23.07.2013 S S S S S S - - - - 


259101 0 00 Josa i Tuixén 140   C 01.08.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Recursos i Iniciatives Tuixén, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


170871 0 00 Juià 347   C 16.08.2013 S S S S S S - - - - 


251180 0 00 Juncosa 458   C 19.09.2013 S S S S S S - - - - 


251193 0 00 Juneda 3.490   C 18.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal Assistencial de la Residència d’Avis de Juneda         S S S S S S - - - - 


251214 0 00 Les 1.012   I 24.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Iniciatives Vila de Les, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


251229 0 00 Linyola 2.661   C 30.05.2013 S S S S S S - - - - 


081043 0 00 Llacuna, La 928   N - N N N N N N - - - - 


170887 0 00 Lladó 736   C 27.05.2013 S S S S S S - - - - 


251235 0 00 Lladorre 239   C 30.08.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Esports d’Hivern Tavascan Lladorre, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 02 Centre d’Activitats Lúdiques Pirinenques, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


251240 0 00 Lladurs 180   I 26.09.2013 S S S S N S - - - - 


081056 0 00 Llagosta, La 13.612   I 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Gestió Municipal de Sòl i Patrimoni, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


170890 0 00 Llagostera 8.157   C 31.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Residència Josep Baulida         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal d’Esports de Llagostera         S S S S S S - - - - 


170904 0 00 Llambilles 713   C 04.07.2013 S S S S S S - - - - 


170911 0 00 Llanars 534   C 20.09.2013 S S S S S S - - - - 


170926 0 00 Llançà 5.105   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal Casal del Pensionista         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal d’Esports         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Patronat Municipal Museu de l’Aquarel·la Fundació Martínez Lozano         S S S S S S - - - - 
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Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


251253 0 00 Llardecans 505   C 06.06.2013 S S S S S S - - - - 


251266 0 00 Llavorsí 366   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Societat Municipal de Distribució Elèctrica de Llavorsí, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


251207 0 00 Lleida 139.834   C 26.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Institut Municipal d’Acció Cultural de Lleida (IMAC)         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Institut Municipal d’Acció Esportiva de Lleida (IMAE)         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Institut Municipal d’Educació de Lleida (IME)         S S S S S S - - - - 


 


3 04 Centre d’Informàtica Municipal de Lleida (CIM)         S S S S S S - - - - 


 


3 05 Institut Municipal d’Ocupació “Salvador Seguí” de Lleida         S S S S S S - - - - 


 


3 06 Institut Municipal de Mercats i Consum de Lleida         S S S S S S - - - - 


 


3 07 Patronat Municipal de Turisme de Lleida         S S S S S S - - - - 


 


5 03 Empresa Municipal d’Urbanisme, SL   100,00     - - - - - S S S S S 


 


8 25 Llotja Agropecuària Mercolleida, SA   76,90     - - - - - S S S S - 


 


8 B5 Centre de Negocis i Convencions, SA   95,38     - - - - - S S S S - 


170932 0 00 Llers 1.194   C 27.07.2013 S S S S S S - - - - 


251272 0 00 Lles de Cerdanya 269   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


081075 0 00 Lliçà d’Amunt 14.584   C 18.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


081081 0 00 Lliçà de Vall 6.394   C 29.07.2013 S S S S S S - - - - 


251288 0 00 Llimiana 183   C 10.07.2013 S S S S S S - - - - 


081069 0 00 Llinars del Vallès 9.477   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


170947 0 00 Llívia 1.689   N - N N N N N N - - - - 


 


3 01 Patronat del Museu Municipal de Llívia         N N N N N N - - - - 


430727 0 00 Lloar, El 116   C 07.09.2013 S S S S S S - - - - 


251291 0 00 Llobera 206   C 08.07.2013 S S S S S S - - - - 


430733 0 00 Llorac 118   C 17.06.2013 S S S S S S - - - - 


430748 0 00 Llorenç del Penedès 2.280   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


170950 0 00 Lloret de Mar 40.837   C 02.08.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Serveis Municipals de Comunicació de Lloret de Mar         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Lloret Futur, SA   100,00     - - - - - S S S S - 
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Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


170963 0 00 Llosses, Les 224   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


081094 0 00 Lluçà 259   C 24.07.2013 S S S S S S - - - - 


171024 0 00 Maçanet de Cabrenys 739   N - N N N N N N - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal d’Iniciatives Econòmiques i Turístiques         N N N N N N - - - - 


171030 0 00 Maçanet de la Selva 7.175   C 05.08.2013 S S S S S S - - - - 


170979 0 00 Madremanya 266   I 19.09.2013 S S - - N - - - - - 


170985 0 00 Maià de Montcal 443   C 30.07.2013 S S S S S S - - - - 


251333 0 00 Maials 980   C 14.10.2013 S S S S S S - - - - 


251305 0 00 Maldà 239   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


081108 0 00 Malgrat de Mar 18.504   C 02.05.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Malgrat Turisme, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


081115 0 00 Malla 269   N - N N N N N N - - - - 


081120 0 00 Manlleu 20.416   C 01.10.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Manlleu Mitjans de Comunicació, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


081136 0 00 Manresa 76.570   C 19.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Aigües de Manresa, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 02 Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 03 Manresana d’Equipaments Escènics, SLM   100,00     - - - - - S S S S - 


430764 0 00 Marçà 638   C 12.07.2013 S S S S S S - - - - 


430751 0 00 Margalef 110   N - N N N N N N - - - - 


082423 0 00 Marganell 308   N - N N N N N N - - - - 


081141 0 00 Martorell 28.070   I 16.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Martorell Gestió del Sòl, Empresa Municipal, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


081154 0 00 Martorelles 4.927   C 29.07.2013 S S S S S S - - - - 


430770 0 00 Mas de Barberans 636   C 09.09.2013 S S S S S S - - - - 


171002 0 00 Masarac 293   C 10.09.2013 S S S S S S - - - - 
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% Estat 
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aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


430786 0 00 Masdenverge 1.122   C 26.06.2013 S S S S S S - - - - 


081167 0 00 Masies de Roda, Les 760   C 29.04.2013 S S S S S S - - - - 


081173 0 00 Masies de Voltregà, Les 3.144   I 12.09.2013 S S S S S N - - - - 


430799 0 00 Masllorenç 528   N - N N N N N N - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal de Cultura i Promoció Social de Masllorenç         N N N N N N - - - - 


081189 0 00 Masnou, El 22.550   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


430803 0 00 Masó, La 296   C 16.09.2013 S S S S S S - - - - 


430810 0 00 Maspujols 750   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


081192 0 00 Masquefa 8.373   C 13.06.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Masquefa Impulsa, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


430825 0 00 Masroig, El 565   N - N N N N N N - - - - 


251312 0 00 Massalcoreig 575   N - N N N N N N - - - - 


171019 0 00 Massanes 711   N - N N N N N N - - - - 


251327 0 00 Massoteres 207   C 06.09.2013 S S S S S S - - - - 


081206 0 00 Matadepera 8.669   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Sifasol, SM de Responsabilitat Limitada   100,00     - - - - - S S S S - 


081213 0 00 Mataró 124.084   C 05.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Institut Municipal d’Acció Cultural         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Institut d’Esports         S S S S S S - - - - 


 


3 04 Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró         S S S S S S - - - - 


 


3 05 Institut Municipal d’Educació de Mataró         S S S S S S - - - - 


 


4 01 Mataró Audiovisual         - - - - - S S S S - 


 


4 02 Parc Tecnocampus Mataró         - - - - - S S S S - 


 


5 01 Aigües de Mataró, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 02 Promocions Urbanístiques de Mataró, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 03 Gestió Integral de Trànsit de Mataró, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 04 Societat Municipal Prohabitatge Mataró, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


8 C5 Mataró Energia Sostenible, SA   65,00     - - - - - S S S S - 
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081228 0 00 Mediona 2.348   I 14.06.2013 S S S S N S - - - - 


251348 0 00 Menàrguens 882   C 29.08.2013 S S S S S S - - - - 


170998 0 00 Meranges 91   N - N N N N N N - - - - 


171058 0 00 Mieres 333   C 18.07.2013 S S S S S S - - - - 


430831 0 00 Milà, El 174   N - N N N N N N - - - - 


251351 0 00 Miralcamp 1.432   C 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


430846 0 00 Miravet 789   C 23.09.2013 S S S S S S - - - - 


081385 0 00 Moià 5.793   I 03.10.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 02 Lliga de Defensa de l’Arbre Fruiter de Moià         N N N N N N - - - - 


 


3 03 Museu Municipal de Moià         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 02 Societat Municipal MoiàFutur, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


430859 0 00 Molar, El 296   C 11.07.2013 S S S S S S - - - - 


081234 0 00 Molins de Rei 24.805   C 27.06.2013 S S S S S S - - - - 


251370 0 00 Mollerussa 14.729   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal de Fires         S S S S S S - - - - 


171061 0 00 Mollet de Peralada 180   N - N N N N N N - - - - 


081249 0 00 Mollet del Vallès 52.242   I 15.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Institut Municipal de Serveis als Discapacitats de Mollet del Vallès         S S S S S N - - - - 


 


3 02 Institut Municipal d’Educació de Mollet del Vallès         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Fundació Municipal Joan Abelló         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Mollet Impulsa, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 02 Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 03 Mercamollet, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 04 Mollet Comunicació, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


171077 0 00 Molló 350   C 05.07.2013 S S S S S S - - - - 


251364 0 00 Molsosa, La 115   N - N N N N N N - - - - 


081287 0 00 Monistrol de Calders 700   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 
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Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


081271 0 00 Monistrol de Montserrat 2.993   C 01.10.2013 S S S S S S - - - - 


171096 0 00 Montagut i Oix 978   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


430862 0 00 Montblanc 7.356   N - N N N N N N - - - - 


 


5 01 Aigües de Montblanc, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


430884 0 00 Montbrió del Camp 2.515   C 02.09.2013 S S S S S S - - - - 


081252 0 00 Montcada i Reixac 34.689   C 27.06.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Organisme Autònom d’Informació Local, Montcada i Comunicació         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Institut Municipal d’Esports i de Lleure de Montcada i Reixac         S S S S S S - - - - 


081304 0 00 Montclar 115   N - N N N N N N - - - - 


251399 0 00 Montellà i Martinet 683   N - N N N N N N - - - - 


081311 0 00 Montesquiu 921   N - N N N N N N - - - - 


251403 0 00 Montferrer i Castellbò 1.036   C 30.05.2013 S S S S S S - - - - 


430897 0 00 Montferri 396   N - N N N N N N - - - - 


251386 0 00 Montgai 701   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


081265 0 00 Montgat 10.859   N - N N N N N N - - - - 


 


5 01 Platges de Montgat, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


081326 0 00 Montmajor 473   I 09.07.2013 S S S S N S - - - - 


081332 0 00 Montmaneu 187   N - N N N N N N - - - - 


430901 0 00 Montmell, El 1.511   N - N N N N N N - - - - 


081350 0 00 Montmeló 8.830   C 30.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Residència Can Dotras         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Empresa Municipal de Serveis i Obres         S S S S S S - - - - 


251425 0 00 Montoliu de Lleida 511   C 23.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Distribuïdora Elèctrica de Montoliu, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


251410 0 00 Montoliu de Segarra 197   C 01.10.2013 S S S S S S - - - - 


251431 0 00 Montornès de Segarra 92   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


081363 0 00 Montornès del Vallès 16.192   N - N N N N N N - - - - 
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Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


430918 0 00 Mont-ral 167   C 18.09.2013 S S S S S S - - - - 


171100 0 00 Mont-ras 1.818   C 02.09.2013 S S S S S S - - - - 


430923 0 00 Mont-roig del Camp 12.702   C 10.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


4 02 Entitat Pública Empresarial per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua         - - - - - S S S S - 


 


5 01 Empresa Municipal d’Obres de Mont-Roig del Camp, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 02 Empresa de Serveis Mont-Roig del Camp, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


081379 0 00 Montseny 303   I 14.10.2013 S S S S N S - - - - 


 


5 01 Serveis Municipals de Montseny, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


430939 0 00 Móra d’Ebre 5.704   C 08.08.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa de l’Ajuntament de Móra 


d’Ebre         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Societat Esportiva Móra d’Ebre, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 02 Móra d’Ebre Bus, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


430944 0 00 Móra la Nova 3.285   C 10.10.2013 S S S S S S - - - - 


430957 0 00 Morell, El 3.514   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


430960 0 00 Morera de Montsant, La 167   N - N N N N N N - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal de Turisme Rural de la Morera de Montsant – Scala-Dei         N N N N N N - - - - 


081290 0 00 Muntanyola 600   C 18.07.2013 S S S S S S - - - - 


081398 0 00 Mura 227   C 25.06.2013 S S S S S S - - - - 


251459 0 00 Nalec 97   N - N N N N N N - - - - 


250254 0 00 Naut Aran 1.758   C 20.06.2013 S S S S S S - - - - 


081402 0 00 Navarcles 5.973   C 05.09.2013 S S S S S S - - - - 


081419 0 00 Navàs 6.145   C 29.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Residència d’Avis de Navàs         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Serveis Municipals de Navàs, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


171117 0 00 Navata 1.254   C 10.07.2013 S S S S S S - - - - 


251462 0 00 Navès 274   C 29.05.2013 S S S S S S - - - - 


081424 0 00 Nou de Berguedà, La 153   C 05.09.2013 S S S S S S - - - - 
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d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


430976 0 00 Nou de Gaià, La 555   C 29.07.2013 S S S S S S - - - - 


430982 0 00 Nulles 446   C 04.09.2013 S S S S S S - - - - 


251484 0 00 Odèn 268   I 29.06.2013 S S S S N S - - - - 


 


5 01 Recursos Esportius i Naturals d’Odèn, SA   100,00     - - - - - N N N N N 


081430 0 00 Òdena 3.580   C 09.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Vivendes d’Òdena, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


171122 0 00 Ogassa 247   C 09.07.2013 S S S S S S - - - - 


081458 0 00 Olèrdola 3.621   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


081461 0 00 Olesa de Bonesvalls 1.755   N - N N N N N N - - - - 


081477 0 00 Olesa de Montserrat 23.980   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


251497 0 00 Oliana 1.920   C 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


251500 0 00 Oliola 219   C 19.09.2013 S S S S S S - - - - 


251517 0 00 Olius 881   N - N N N N N N - - - - 


081483 0 00 Olivella 3.678   C 23.07.2013 S S S S S S - - - - 


081496 0 00 Olost 1.188   C 02.07.2013 S S S S S S - - - - 


171143 0 00 Olot 33.813   I 24.09.2013 S S S S N S - - - - 


 


3 01 Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal d’Esports d’Olot         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Institut Municipal d’Educació d’Olot         S S S S S S - - - - 


 


3 04 Institut Municipal de Promoció de la Ciutat (IMPC)         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Gestora Urbanística Olotina, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


251522 0 00 Oluges, Les 167   C 19.09.2013 S S S S S S - - - - 


081445 0 00 Olvan 892   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


251538 0 00 Omellons, Els 243   C 03.10.2013 S S S S S S - - - - 


251543 0 00 Omells de na Gaia, Els 151   C 23.09.2013 S S S S S S - - - - 


171156 0 00 Ordis 391   C 18.07.2013 S S S S S S - - - - 


251556 0 00 Organyà 895   C 27.08.2013 S S S S S S - - - - 
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% Estat 
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aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


081509 0 00 Orís 294   C 25.04.2013 S S S S S S - - - - 


081516 0 00 Oristà 566   N - N N N N N N - - - - 


081521 0 00 Orpí 160   N - N N N N N N - - - - 


081537 0 00 Òrrius 651   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


251569 0 00 Os de Balaguer 991   N - N N N N N N - - - - 


171169 0 00 Osor 451   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


251575 0 00 Ossó de Sió 218   I 04.09.2013 S S S S N S - - - - 


081542 0 00 Pacs del Penedès 879   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


081555 0 00 Palafolls 9.027   C 24.09.2013 S S S S S S - - - - 


171175 0 00 Palafrugell 22.880   C 27.08.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal d’Esports         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Fundació Pública per a la Prestació del Servei de Museu Municipal         S S S S S S - - - - 


 


3 04 Patronat Municipal de la Ràdio         S S S S S S - - - - 


171181 0 00 Palamós 17.813   N - N N N N N N - - - - 


251581 0 00 Palau d’Anglesola, El 2.185   C 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Empresa Municipal de Serveis del Palau d’Anglesola, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


171194 0 00 Palau de Santa Eulàlia 100   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


171215 0 00 Palau-sator 294   C 04.09.2013 S S S S S S - - - - 


171208 0 00 Palau-saverdera 1.481   N - N N N N N N - - - - 


081568 0 00 Palau-solità i Plegamans 14.484   N - N N N N N N - - - - 


431009 0 00 Pallaresos, Els 4.387   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


081574 0 00 Pallejà * 11.255   N - N N N N N N - - - - 


089058 0 00 Palma de Cervelló, La 3.023   N - N N N N N N - - - - 


430995 0 00 Palma d’Ebre, La 396   C 15.07.2013 S S S S S S - - - - 


171236 0 00 Palol de Revardit 478   C 16.07.2013 S S S S S S - - - - 
 


* Pendent de la tramesa definitiva, en aplicació de l’article 41.6 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes. 
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171241 0 00 Pals 2.793   N - N N N N N N - - - - 


081580 0 00 Papiol, El 4.014   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


171254 0 00 Pardines 154   C 09.10.2013 S S S S S S - - - - 


081593 0 00 Parets del Vallès 18.492   I 19.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal d’Ensenyament         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Habitaparets, SL   100,00     - - - - - S N N N N 


171267 0 00 Parlavà 386   C 01.10.2013 S S S S S S - - - - 


431016 0 00 Passanant i Belltall 161   C 03.09.2013 S S S S S S - - - - 


171289 0 00 Pau 597   C 08.07.2013 S S S S S S - - - - 


431021 0 00 Paüls 602   C 10.10.2013 S S S S S S - - - - 


171292 0 00 Pedret i Marzà 184   C 19.08.2013 S S S S S S - - - - 


251641 0 00 Penelles 524   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


171306 0 00 Pera, La 428   C 01.07.2013 S S S S S S - - - - 


081607 0 00 Perafita 407   C 06.05.2013 S S S S S S - - - - 


431037 0 00 Perafort 1.264   N - N N N N N N - - - - 


171328 0 00 Peralada 1.888   C 27.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Serveis Recreatius, Culturals i Esportius de Peralada, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


251654 0 00 Peramola 369   C 12.09.2013 S S S S S S - - - - 


431042 0 00 Perelló, El 3.378   C 24.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat de l’Escola de Música Municipal del Perelló         S S S S S S - - - - 


081614 0 00 Piera 15.009   C 31.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Industrial Piera, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


431055 0 00 Piles, Les 214   C 05.06.2013 S S S S S S - - - - 


081635 0 00 Pineda de Mar 26.066   C 27.06.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Fundació Pública Municipal Joan Josep Tharrats d’Art Gràfic         S S S S S S - - - - 


431068 0 00 Pinell de Brai, El 1.124   C 12.07.2013 S S S S S S - - - - 


251667 0 00 Pinell de Solsonès 210   C 25.06.2013 S S S S S S - - - - 


251673 0 00 Pinós 302   C 05.04.2013 S S S S S S - - - - 
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431074 0 00 Pira 501   C 30.08.2013 S S S S S S - - - - 


431080 0 00 Pla de Santa Maria, El 2.375   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


081640 0 00 Pla del Penedès, El 1.198   C 05.08.2013 S S S S S S - - - - 


171334 0 00 Planes d’Hostoles, Les 1.701   I 27.09.2013 S S S S N S - - - - 


171349 0 00 Planoles 308   C 22.07.2013 S S S S S S - - - - 


259118 0 00 Plans de Sió, Els 569   I 27.09.2013 S S S S N S - - - - 


251689 0 00 Poal, El 649   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


251692 0 00 Pobla de Cérvoles, La 245   C 05.07.2013 S S S S S S - - - - 


081653 0 00 Pobla de Claramunt, La 2.258   I 19.09.2013 S S S S N S - - - - 


081666 0 00 Pobla de Lillet, La 1.249   I 01.10.2013 S S S S N S - - - - 


 


3 01 Fundació Residència d’Avis de la Pobla de Lillet         S S S S N S - - - - 


 


5 01 Societat Municipal d’Habitatge de La Pobla de Lillet, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 02 Promoció Econòmica Lillet, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


431093 0 00 Pobla de Mafumet, La 2.948   C 08.10.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Llar d’Infants l’Esquirol de la Pobla de Mafumet         S S S S S S - - - - 


431107 0 00 Pobla de Massaluca, La 364   C 03.09.2013 S S S S S S - - - - 


431114 0 00 Pobla de Montornès, La 2.897   C 18.07.2013 S S S S S S - - - - 


251713 0 00 Pobla de Segur, La 3.156   C 13.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Fundació Pública Municipal Residència Sanitària Nostra Senyora de Ribera         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat d’Esports de la Pobla de Segur         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Empresa Municipal d’Iniciatives i Serveis de la Pobla de Segur, SLU   100,00     - - - - - S S S S - 


431129 0 00 Poboleda 370   N - N N N N N N - - - - 


081672 0 00 Polinyà 8.106   C 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


431135 0 00 Pont d’Armentera, El 605   I 26.08.2013 S S S S N S - - - - 


250306 0 00 Pont de Bar, El 184   C 06.08.2013 S S S S S S - - - - 


171352 0 00 Pont de Molins 538   C 18.07.2013 S S S S S S - - - - 


251734 0 00 Pont de Suert, El 2.516   I 28.06.2013 S S S S N S - - - - 


 


5 01 Empresa Municipal d’Urbanisme del Pont de Suert, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


081825 0 00 Pont de Vilomara i Rocafort, El 3.775   C 26.06.2013 S S S S S S - - - - 
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431418 0 00 Pontils 134   C 12.06.2013 S S S S S S - - - - 


081688 0 00 Pontons 531   C 24.09.2013 S S S S S S - - - - 


171365 0 00 Pontós 232   N - N N N N N N - - - - 


251728 0 00 Ponts 2.698   I 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal d’Iniciatives de Ponts         N N N N N N - - - - 


 


5 01 Empresa Municipal de Gestió Urbanística de Ponts, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


 


5 02 Empresa Municipal de Distribució d’Energia Elèctrica de Ponts, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


171371 0 00 Porqueres 4.491   I 31.07.2013 S S S S N S - - - - 


431140 0 00 Porrera 465   C 20.06.2013 S S S S S S - - - - 


171404 0 00 Port de la Selva, El 1.011   C 19.09.2013 S S S S S S - - - - 


171387 0 00 Portbou 1.296   C 10.10.2013 S S S S S S - - - - 


251749 0 00 Portella, La 772   C 29.07.2013 S S S S S S - - - - 


431153 0 00 Pradell de la Teixeta 199   C 27.06.2013 S S S S S S - - - - 


431166 0 00 Prades 651   C 02.08.2013 S S S S S S - - - - 


431172 0 00 Prat de Comte 183   N - N N N N N N - - - - 


081691 0 00 Prat de Llobregat, El 63.162   C 18.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Aigües del Prat, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 02 El Prat Comunicació, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 03 Prat Espais, SLU   100,00     - - - - - S S S S - 


431188 0 00 Pratdip 848   C 28.06.2013 S S S S S S - - - - 


081712 0 00 Prats de Lluçanès 2.659   C 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


081705 0 00 Prats de Rei, Els 534   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


251752 0 00 Prats i Sansor 296   C 22.07.2013 S S S S S S - - - - 


251765 0 00 Preixana 410   N - N N N N N N - - - - 


251771 0 00 Preixens 471   N - N N N N N N - - - - 


082303 0 00 Premià de Dalt 10.289   C 29.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Promúsica Premià de Dalt         S S S S S S - - - - 


 


5 01 La Pinassa, Promocions i Serveis Municipals, SA   100,00     - - - - - S S S S - 
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081727 0 00 Premià de Mar 28.145   C 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat de la Música de Premià de Mar         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Fundació Pública “Museu de l’Estampació de Premià de Mar”         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Patronat de l’Emissora Municipal de Premià de Mar         S S S S S S - - - - 


 


5 03 Premià Serveis Municipals, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


171390 0 00 Preses, Les 1.752   I 23.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Empresa Municipal Presenca de Recursos i Serveis, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


251790 0 00 Prullans 240   C 27.06.2013 S S S S S S - - - - 


171411 0 00 Puigcerdà 8.957   I 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal de Turisme de Puigcerdà         S S S S N S - - - - 


 


3 02 Patronat del Museu Cerdà de Puigcerdà         S S S S N S - - - - 


081748 0 00 Puigdàlber 535   C 09.09.2013 S S S S S S - - - - 


251804 0 00 Puiggròs 313   N - N N N N N N - - - - 


431191 0 00 Puigpelat 1.024   C 02.07.2013 S S S S S S - - - - 


081751 0 00 Puig-reig 4.301   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Ràdio Puig-reig FM Emissora Municipal         S S S S S S - - - - 


251811 0 00 Puigverd d’Agramunt 273   N - N N N N N N - - - - 


251826 0 00 Puigverd de Lleida 1.442   C 24.09.2013 S S S S S S - - - - 


081764 0 00 Pujalt 205   N - N N N N N N - - - - 


081770 0 00 Quar, La 62   N - N N N N N N - - - - 


171426 0 00 Quart 3.255   N - N N N N N N - - - - 


170433 0 00 Queralbs 178   C 20.09.2013 S S S S S S - - - - 


431205 0 00 Querol 559   C 29.06.2013 S S S S S S - - - - 


171432 0 00 Rabós 206   C 06.07.2013 S S S S S S - - - - 


081786 0 00 Rajadell 543   C 10.07.2013 S S S S S S - - - - 


431212 0 00 Rasquera 933   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


171447 0 00 Regencós 295   C 08.10.2013 S S S S S S - - - - 


081799 0 00 Rellinars 735   I 04.09.2013 S S S S N S - - - - 
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431227 0 00 Renau 137   C 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


431233 0 00 Reus 107.211   I 26.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell         S S S S N S - - - - 


 


3 02 Institut Municipal de Museus de Reus         S S S S N S - - - - 


 


3 03 Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció”         S S S S N S - - - - 


 


3 04 Institut Municipal d’Acció Cultural         S S S S N S - - - - 


 


3 05 Institut Municipal de Puericultura Dr. Frías         S S S S N S - - - - 


 


4 01 Entitat Pública Empresarial Local INNOVA         - - - - - S S S S S 


 


5 01 Hospital de Sant Joan de Reus, SAM   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 02 Aigües de Reus Empresa Municipal, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 03 Aparcaments i Mercats de Reus, SAM   100,00     - - - - - N S S S S 


 


5 04 Gestió Comarcal Hospitalària, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 08 Reus Transport Públic, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 09 Gestió de Serveis Funeraris de Reus, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 10 Reus Esport i Lleure, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 11 Gestió Urbanística Pública, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 13 Innova Grup d’Empreses Municipals de Reus, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 14 Centre MQ Reus, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


8 46 Grup d’Assistència Sanitària i Social, SA   65,00     - - - - - S S S S S 


 


8 49 Reus Desenvolupament Econòmic, SA   99,74     - - - - - S S S S - 


 


8 D0 Gestió Integral Sanitària i Assistencial, AIE   74,54     - - - - - S S S S S 


 


8 D3 Centre Oftalmològic de Reus, SL   84,97     - - - - - S S S S S 


 


8 D4 Laboratori de Referència Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, SL   60,00     - - - - - S S S S S 


251832 0 00 Rialp 680   C 10.07.2013 S S S S S S - - - - 


431248 0 00 Riba, La 659   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


431251 0 00 Riba-roja d’Ebre 1.316   C 08.10.2013 S S S S S S - - - - 


259059 0 00 Ribera d’Ondara 447   C 27.09.2013 S S S S S S - - - - 


251850 0 00 Ribera d’Urgellet 997   C 17.07.2013 S S S S S S - - - - 


171450 0 00 Ribes de Freser 1.914   C 29.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal de la Residència per a la Gent Gran "Vall de Ribes"         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Casal Municipal de Cultura         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Patronat Municipal d’Esports de Ribes de Freser         S S S S S S - - - - 
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171463 0 00 Riells i Viabrea 3.980   C 09.09.2013 S S S S S S - - - - 


431264 0 00 Riera de Gaià, La 1.691   N - N N N N N N - - - - 


251863 0 00 Riner 294   C 02.07.2013 S S S S S S - - - - 


171479 0 00 Ripoll 10.904   C 30.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Societat Municipal d’Aigües i Serveis de Ripoll, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


081803 0 00 Ripollet 37.422   N - N N N N N N - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal d’Esports de Ripollet         N N N N N N - - - - 


 


3 03 Patronat Municipal de Cultura i Joventut de Ripollet         N N N N N N - - - - 


 


3 04 Patronat Municipal de Desenvolupament i Promoció de l’Ocupació         N N N N N N - - - - 


259139 0 00 Riu de Cerdanya 116   C 27.09.2013 S S S S S S - - - - 


171485 0 00 Riudarenes 2.180   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Serveis Municipals de Riudarenes, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


171498 0 00 Riudaura 438   I 18.07.2013 S S S S N S - - - - 


431270 0 00 Riudecanyes 1.183   C 17.09.2013 S S S S S S - - - - 


431286 0 00 Riudecols 1.289   C 02.09.2013 S S S S S S - - - - 


171501 0 00 Riudellots de la Selva 2.037   C 10.09.2013 S S S S S S - - - - 


431299 0 00 Riudoms 6.530   N - N N N N N N - - - - 


 


3 03 Patronat Municipal Fira de l’Avellana         N N N N N N - - - - 


 


4 01 Riudoms Gestió         - - - - - N N N N N 


 


4 02 Riudoms Serveis         - - - - - N N N N N 


171518 0 00 Riumors 252   C 02.09.2013 S S S S S S - - - - 


081810 0 00 Roca del Vallès, La 10.393   C 30.05.2013 S S S S S S - - - - 


431303 0 00 Rocafort de Queralt 268   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


431310 0 00 Roda de Berà 6.299   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal de Cultura, Turisme i Esports de Roda de Berà         S S S S S S - - - - 


081831 0 00 Roda de Ter 6.172   C 17.09.2013 S S S S S S - - - - 


431325 0 00 Rodonyà 508   C 11.07.2013 S S S S S S - - - - 


431331 0 00 Roquetes 8.333   N - N N N N N N - - - - 


 


3 03 Roquetes Comunicació         N N N N N N - - - - 
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171523 0 00 Roses 19.896   C 29.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Port de Roses, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 02 Serveis Municipals de Roses, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 03 Promoció i Desenvolupament de Roses, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


251898 0 00 Rosselló 3.103   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


431346 0 00 Rourell, El 401   N - N N N N N N - - - - 


081846 0 00 Rubí 74.484   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Institut Municipal de Promoció Econòmica i Social de Rubí         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Institut Municipal de Comunicació de Rubí         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Promocions Urbanes de Rubí, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 02 Font del Ferro, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


081859 0 00 Rubió 227   C 03.09.2013 S S S S S S - - - - 


171539 0 00 Rupià 248   C 30.07.2013 S S S S S S - - - - 


089019 0 00 Rupit i Pruit 307   C 20.06.2013 S S S S S S - - - - 


081878 0 00 Sabadell 207.938   I 03.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Servei Municipal de Recaptació de Sabadell (SERESA)         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS)         S S S S N S - - - - 


 


3 03 Organisme Autònom Local "Museus i Arxiu Històric de Sabadell"         S S S S S S - - - - 


 


5 02 Habitatges Municipals de Sabadell, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 03 Promoció Econòmica de Sabadell, SL   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 04 Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


081884 0 00 Sagàs 144   C 27.06.2013 S S S S S S - - - - 


251902 0 00 Salàs de Pallars 368   N - N N N N N N - - - - 


 


5 01 Elèctrica Salàs de Pallars, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


081901 0 00 Saldes 313   I 23.09.2013 S S S S N S - - - - 


171544 0 00 Sales de Llierca 144   C 20.06.2013 S S S S S S - - - - 


081918 0 00 Sallent 6.875   C 08.07.2013 S S S S S S - - - - 


431359 0 00 Salomó 540   C 18.09.2013 S S S S S S - - - - 


439057 0 00 Salou 26.601   I 31.07.2013 S S S S N S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal de Turisme de Salou         S S S S N S - - - - 
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171557 0 00 Salt 30.146   C 29.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Gestora Urbanística Nousalt, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


251919 0 00 Sanaüja 458   C 18.09.2013 S S S S S S - - - - 


081944 0 00 Sant Adrià de Besòs 34.482   I 30.09.2013 S S S N S S - - - - 


 


5 01 Estacionaments Urbans de Sant Adrià de Besòs, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 02 Pla de Besòs, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


081957 0 00 Sant Agustí de Lluçanès 97   C 16.05.2013 S S S S S S - - - - 


081960 0 00 Sant Andreu de la Barca 27.306   I 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal d’Esports de Sant Andreu de la Barca         S S S S S S - - - - 


 


5 01 SAB-Urbà, SL   100,00     - - - - - S N N N - 


081976 0 00 Sant Andreu de Llavaneres 10.541   C 29.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Organisme Autònom Municipal Museu – Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Ràdio i Televisió de Llavaneres (RTVLL)         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Organisme Autònom Municipal Cavalcada de Reis         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Llavaneres Societat Municipal, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


171576 0 00 Sant Andreu Salou 159   N - N N N N N N - - - - 


171833 0 00 Sant Aniol de Finestres 351   C 31.07.2013 S S S S S S - - - - 


081982 0 00 Sant Antoni de Vilamajor 5.699   C 30.05.2013 S S S S S S - - - - 


081995 0 00 Sant Bartomeu del Grau 908   I 20.08.2013 S S S S N S - - - - 


082009 0 00 Sant Boi de Llobregat 83.070   I 23.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Corporació d’Empreses i Serveis de Sant Boi, SA   100,00     - - - - - N N N S N 


 


5 02 Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 03 Igualssom SRL   100,00     - - - - - N N N S - 


082016 0 00 Sant Boi de Lluçanès 545   C 25.04.2013 S S S S S S - - - - 


431362 0 00 Sant Carles de la Ràpita 15.232   N - N N N N N N - - - - 


082037 0 00 Sant Cebrià de Vallalta 3.337   C 19.09.2013 S S S S S S - - - - 


082021 0 00 Sant Celoni 17.076   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


082042 0 00 Sant Climent de Llobregat 3.900   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


171582 0 00 Sant Climent Sescebes 568   C 28.06.2013 S S S S S S - - - - 
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082055 0 00 Sant Cugat del Vallès 84.946   I 16.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Organisme Municipal d’Educació de Sant Cugat del Vallès         S S S S N S - - - - 


 


3 03 Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana de Sant 


Cugat del Vallès         S S S S S S - - - - 


 


3 04 Organisme Autònom Centre Cultural de Sant Cugat         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


082068 0 00 Sant Cugat Sesgarrigues 986   I 10.07.2013 S S S S N S - - - - 


251961 0 00 Sant Esteve de la Sarga 141   C 02.10.2013 S S S S S S - - - - 


082074 0 00 Sant Esteve de Palautordera 2.555   N - N N N N N N - - - - 


082080 0 00 Sant Esteve Sesrovires 7.510   I 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal de Sant Esteve Sesrovires         S S S S N S - - - - 


 


3 02 Organisme Autònom de Gestió d’Instal·lacions Esportives Municipal (OAGIEM)         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


171595 0 00 Sant Feliu de Buixalleu 788   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


082107 0 00 Sant Feliu de Codines 6.105   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


171609 0 00 Sant Feliu de Guíxols 21.961   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Emissora Municipal de Sant Feliu de Guíxols         S S S S S S - - - - 


082114 0 00 Sant Feliu de Llobregat 43.671   C 05.06.2013 S S S S S S - - - - 


171616 0 00 Sant Feliu de Pallerols 1.360   I 26.09.2013 S S S S N S - - - - 


082129 0 00 Sant Feliu Sasserra 660   N - N N N N N N - - - - 


171621 0 00 Sant Ferriol 222   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


082093 0 00 Sant Fost de Campsentelles 8.441   N - N N N N N N - - - - 


 


5 01 Sant Fost Esports i Lleure, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


082135 0 00 Sant Fruitós de Bages 8.227   C 18.09.2013 S S S S S S - - - - 


171637 0 00 Sant Gregori 3.343   C 29.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Serveis Municipals de Sant Gregori, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


251924 0 00 Sant Guim de Freixenet 1.104   N - N N N N N N - - - - 
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251977 0 00 Sant Guim de la Plana 191   C 19.09.2013 S S S S S S - - - - 


171642 0 00 Sant Hilari Sacalm 5.753   N - N N N N N N - - - - 


082153 0 00 Sant Hipòlit de Voltregà 3.585   C 01.07.2013 S S S S S S - - - - 


081939 0 00 Sant Iscle de Vallalta 1.322   C 24.09.2013 S S S S S S - - - - 


082166 0 00 Sant Jaume de Frontanyà 28   N - N N N N N N - - - - 


171655 0 00 Sant Jaume de Llierca 757   C 24.07.2013 S S S S S S - - - - 


431378 0 00 Sant Jaume dels Domenys 2.491   C 09.08.2013 S S S S S S - - - - 


439023 0 00 Sant Jaume d’Enveja 3.549   C 16.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Gestió Urbanística i Promoció de Sant Jaume d’Enveja, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


171674 0 00 Sant Joan de les Abadesses 3.469   C 31.05.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Llar d’Infants Municipal de Sant Joan de les Abadesses         S S S S S S - - - - 


171680 0 00 Sant Joan de Mollet 522   C 26.06.2013 S S S S S S - - - - 


082188 0 00 Sant Joan de Vilatorrada 10.780   N - N N N N N N - - - - 


 


3 01 Patronat de l’Emissora Municipal de Sant Joan de Vilatorrada         N N N N N N - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal Assistencial de Sant Joan de Vilatorrada         N N N N N N - - - - 


082172 0 00 Sant Joan Despí 32.792   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Aparcamientos Despí, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


171851 0 00 Sant Joan les Fonts 2.879   I 16.09.2013 S S S S N S - - - - 


 


3 01 Escola Municipal de Belles Arts de Sant Joan les Fonts         S S S S N S - - - - 


 


3 02 Patronat de l’Emissora Municipal de Sant Joan les Fonts         S S S S N S - - - - 


 


5 02 Habitat Sant Joan les Fonts, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


171668 0 00 Sant Jordi Desvalls 703   C 24.09.2013 S S S S S S - - - - 


089030 0 00 Sant Julià de Cerdanyola 257   C 01.07.2013 S S S S S S - - - - 


171693 0 00 Sant Julià de Ramis 3.467   C 15.07.2013 S S S S S S - - - - 


082205 0 00 Sant Julià de Vilatorta 3.024   C 04.09.2013 S S S S S S - - - - 


179032 0 00 Sant Julià del Llor i Bonmatí 1.244   C 14.09.2013 S S S S S S - - - - 


082212 0 00 Sant Just Desvern 15.874   I 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Promocions Municipals Santjustenques, SA   100,00     - - - - - N N N N N 


 


5 03 Promocions Econòmiques Santjustenques, SL   100,00     - - - - - N N N N N 
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171714 0 00 Sant Llorenç de la Muga 248   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


251930 0 00 Sant Llorenç de Morunys 1.038   C 31.07.2013 S S S S S S - - - - 


082227 0 00 Sant Llorenç d’Hortons 2.528   N - N N N N N N - - - - 


082233 0 00 Sant Llorenç Savall 2.417   I 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 SPM per a la Urbanització de les Marines, SA   100,00     - - - - - N N N N N 


082251 0 00 Sant Martí d’Albars 106   N - N N N N N N - - - - 


082248 0 00 Sant Martí de Centelles 1.098   C 18.07.2013 S S S S S S - - - - 


171729 0 00 Sant Martí de Llémena 596   I 23.09.2013 S S S S N S - - - - 


259025 0 00 Sant Martí de Riucorb 695   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


082264 0 00 Sant Martí de Tous 1.173   C 11.07.2013 S S S S S S - - - - 


082270 0 00 Sant Martí Sarroca 3.200   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


082286 0 00 Sant Martí Sesgueioles 373   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


171735 0 00 Sant Martí Vell 266   C 23.09.2013 S S S S S S - - - - 


082299 0 00 Sant Mateu de Bages 643   I 28.06.2013 S S S S N S - - - - 


171740 0 00 Sant Miquel de Campmajor 230   C 17.06.2013 S S S S S S - - - - 


171753 0 00 Sant Miquel de Fluvià 780   C 20.09.2013 S S S S S S - - - - 


171766 0 00 Sant Mori 196   I 02.09.2013 S S S S N S - - - - 


171772 0 00 Sant Pau de Segúries 675   C 18.09.2013 S S S S S S - - - - 


082310 0 00 Sant Pere de Ribes 29.149   N - N N N N N N - - - - 


 


5 01 Garraf Promocions Municipals, SA   100,00     - - - - - N N N N N 


082325 0 00 Sant Pere de Riudebitlles 2.372   C 31.07.2013 S S S S S S - - - - 


082331 0 00 Sant Pere de Torelló 2.469   I 29.07.2013 S S S S N S - - - - 


082346 0 00 Sant Pere de Vilamajor 4.276   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


171788 0 00 Sant Pere Pescador 2.161   I 21.06.2013 S S S S N N - - - - 


081897 0 00 Sant Pere Sallavinera 163   N - N N N N N N - - - - 


082359 0 00 Sant Pol de Mar 5.073   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


082362 0 00 Sant Quintí de Mediona 2.146   C 09.10.2013 S S S S S S - - - - 
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082378 0 00 Sant Quirze de Besora 2.187   C 24.09.2013 S S S S S S - - - - 


082384 0 00 Sant Quirze del Vallès 18.994   C 14.10.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Comu Sant Quirze del Vallès, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


082397 0 00 Sant Quirze Safaja 648   C 13.09.2013 S S S S S S - - - - 


251945 0 00 Sant Ramon 541   C 24.09.2013 S S S S S S - - - - 


082401 0 00 Sant Sadurní d’Anoia 12.482   I 24.09.2013 S S S S N S - - - - 


 


3 01 Fundació Pública Municipal "Patronat Cultural Parera" de Sant Sadurní d’Anoia         S S S S N S - - - - 


 


3 03 Patronat d’Assistència Social         S S S S N S - - - - 


 


3 04 Patronat de Promoció Turística i Comercial de Sant Sadurní d’Anoia         S S S S N S - - - - 


 


3 05 Patronat Escola de Música Municipal "Sant Sadurní d’Anoia"         S S S S N S - - - - 


 


3 06 Patronat de Ràdio Sant Sadurní         S S S S N S - - - - 


082418 0 00 Sant Sadurní d’Osormort 93   N - N N N N N N - - - - 


080983 0 00 Sant Salvador de Guardiola 3.139   C 18.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Fundació Pública Masia del Calvet         S S S S S S - - - - 


082628 0 00 Sant Vicenç de Castellet 9.314   I 25.09.2013 S S S S N S - - - - 


082649 0 00 Sant Vicenç de Montalt 5.878   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


082652 0 00 Sant Vicenç de Torelló 2.029   C 26.06.2013 S S S S S S - - - - 


082634 0 00 Sant Vicenç dels Horts 28.084   C 18.07.2013 S S S S S S - - - - 


431384 0 00 Santa Bàrbara 3.898   C 27.06.2013 S S S S S S - - - - 


082439 0 00 Santa Cecília de Voltregà 178   C 02.07.2013 S S S S S S - - - - 


082444 0 00 Santa Coloma de Cervelló 7.964   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


171805 0 00 Santa Coloma de Farners 12.448   C 16.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta de Santa Coloma de 


Farners         S S S S S S - - - - 


082457 0 00 Santa Coloma de Gramenet 120.593   I 01.10.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Institut Municipal d’Esports de Santa Coloma de Gramenet         S S S S N S - - - - 


 


3 02 Patronat de la Música de Santa Coloma de Gramenet         S S S S N S - - - - 


 


5 01 Gramepark, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 02 Grameimpuls, SA   100,00     - - - - - S S S S S 
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431397 0 00 Santa Coloma de Queralt 3.040   N - N N N N N N - - - - 


 


3 01 Organisme Autònom Municipal Escola Municipal de Música de Santa Coloma de 


Queralt         N N N N N N - - - - 


 


5 01 Elèctrica Municipal de Santa Coloma de Queralt, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


171812 0 00 Santa Cristina d’Aro 5.106   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


082460 0 00 Santa Eugènia de Berga 2.269   C 27.06.2013 S S S S S S - - - - 


082476 0 00 Santa Eulàlia de Riuprimer 1.199   C 27.05.2013 S S S S S S - - - - 


082482 0 00 Santa Eulàlia de Ronçana 7.009   N - N N N N N N - - - - 


 


3 01 SET-Comunicació         N N N N N N - - - - 


082495 0 00 Santa Fe del Penedès 384   C 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


171827 0 00 Santa Llogaia d’Àlguema 348   C 09.07.2013 S S S S S S - - - - 


082508 0 00 Santa Margarida de Montbui 9.689   C 27.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Escoles Bressol         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Montbui Activa, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


082515 0 00 Santa Margarida i els Monjos 7.121   I 30.09.2013 S S S S N S - - - - 


 


5 01 Societat Municipal d’Habitatge de Santa Margarida i els Monjos, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


082536 0 00 Santa Maria de Besora 157   C 30.07.2013 S S S S S S - - - - 


082541 0 00 Santa Maria de Corcó 2.193   N - N N N N N N - - - - 


082567 0 00 Santa Maria de Martorelles 865   N - N N N N N N - - - - 


082554 0 00 Santa Maria de Merlès 173   C 04.07.2013 S S S S S S - - - - 


082573 0 00 Santa Maria de Miralles 132   C 16.07.2013 S S S S S S - - - - 


082592 0 00 Santa Maria de Palautordera 9.196   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


082589 0 00 Santa Maria d’Oló 1.048   C 23.07.2013 S S S S S S - - - - 


431401 0 00 Santa Oliva 3.322   N - N N N N N N - - - - 


171848 0 00 Santa Pau 1.604   N - N N N N N N - - - - 


082606 0 00 Santa Perpètua de Mogoda 25.606   I 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Mogoda Serveis, SAM   100,00     - - - - - N N N N N 


082613 0 00 Santa Susanna 3.338   C 04.07.2013 S S S S S S - - - - 


081923 0 00 Santpedor 7.187   C 02.07.2013 S S S S S S - - - - 


431423 0 00 Sarral 1.662   C 19.09.2013 S S S S S S - - - - 
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171864 0 00 Sarrià de Ter 4.790   C 30.07.2013 S S S S S S - - - - 


252017 0 00 Sarroca de Bellera 129   C 08.10.2013 S S S S S S - - - - 


252000 0 00 Sarroca de Lleida 408   N - N N N N N N - - - - 


171870 0 00 Saus, Camallera i Llampaies 807   C 26.06.2013 S S S S S S - - - - 


431439 0 00 Savallà del Comtat 68   C 14.06.2013 S S S S S S - - - - 


431444 0 00 Secuita, La 1.607   C 17.06.2013 S S S S S S - - - - 


171886 0 00 Selva de Mar, La 203   N - N N N N N N - - - - 


431457 0 00 Selva del Camp, La 5.619   I 08.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Organisme Autònom "Ràdio-TV La Selva"         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Fundació Pública Municipal El Vilar         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Progrés Selvatà, SLM   100,00     - - - - - S N N N N 


431460 0 00 Senan 61   N - N N N N N N - - - - 


430445 0 00 Sénia, La 6.083   C 23.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat del Camp d’Aviació de la Sènia         S S S S S S - - - - 


252022 0 00 Senterada 133   C 02.08.2013 S S S S S S - - - - 


250352 0 00 Sentiu de Sió, La 471   C 20.05.2013 S S S S S S - - - - 


082671 0 00 Sentmenat 8.521   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


171903 0 00 Serinyà 1.122   C 09.07.2013 S S S S S S - - - - 


252043 0 00 Seròs 1.907   C 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Llar Residencial per a Gent Gran de Seròs, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


171910 0 00 Serra de Daró 208   C 23.09.2013 S S S S S S - - - - 


171925 0 00 Setcases 187   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


252038 0 00 Seu d’Urgell, La 12.529   C 09.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat de l’Emissora Municipal         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal de Formació Ocupacional, de la Seu d’Urgell         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Habitatge i Urbanisme la Seu, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 02 Parc del Segre, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


8 A7 Turisme de la Seu, SA   70,00     - - - - - S S S S - 


082690 0 00 Seva 3.436   N - N N N N N N - - - - 


 


5 01 Seva Societat Municipal de Gestió Patrimonial, SLU   100,00     - - - - - N N N N N 
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252056 0 00 Sidamon 736   C 25.06.2013 S S S S S S - - - - 


171931 0 00 Sils 5.702   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


082704 0 00 Sitges 29.039   I 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal de Teatre         S S S S S S - - - - 


 


4 01 Turisme de Sitges – Agencia de Promoció de Sitges         - - - - - S S S S - 


 


5 01 Sitges Model XXI, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 02 Sitges Esdeveniments, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


170524 0 00 Siurana 170   C 08.08.2013 S S S S S S - - - - 


082711 0 00 Sobremunt 92   C 31.07.2013 S S S S S S - - - - 


252069 0 00 Soleràs, El 368   C 17.06.2013 S S S S S S - - - - 


431476 0 00 Solivella 660   N - N N N N N N - - - - 


252075 0 00 Solsona 9.201   I 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Escola Municipal de Música de Solsona         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Solsona Mitjans, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


 


5 02 Societat Municipal de Promoció Turística de Solsona, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


082726 0 00 Sora 180   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


252081 0 00 Soriguera 370   C 30.07.2013 S S S S S S - - - - 


252094 0 00 Sort 2.322   C 14.05.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal Desenvolupament Integral del Municipi de Sort Torrentill         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal del Servei de Llar d’Infants de Sort         S S S S S S - - - - 


252108 0 00 Soses 1.774   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


082732 0 00 Subirats 3.076   C 15.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal de Turisme de Subirats         S S S S S S - - - - 


252115 0 00 Sudanell 887   N - N N N N N N - - - - 


 


5 01 Elèctrica Sudanell, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


252120 0 00 Sunyer 297   C 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


082747 0 00 Súria 6.218   C 18.07.2013 S S S S S S - - - - 


171946 0 00 Susqueda 105   C 26.07.2013 S S S S S S - - - - 


082763 0 00 Tagamanent 322   C 31.07.2013 S S S S S S - - - - 


082779 0 00 Talamanca 157   N - N N N N N N - - - - 
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252154 0 00 Talarn 564   N - N N N N N N - - - - 


 


5 01 Talarn Distribució Municipal Elèctrica, SLU   100,00     - - - - - N N N N N 


252167 0 00 Talavera 288   I 04.10.2013 S S S S N S - - - - 


171959 0 00 Tallada d’Empordà, La 459   C 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


082785 0 00 Taradell 6.212   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


431482 0 00 Tarragona 133.954   I 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal d’Esports de Tarragona         S S S S S S - - - - 


 


3 04 Patronat Municipal de Turisme de Tarragona         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 02 Aparcaments Municipals de Tarragona, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 03 Empresa de Serveis i Promocions d’Iniciatives Municipals, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 07 Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 08 Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 09 Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, SA   100,00     - - - - - S S S S N 


 


8 27 Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA   51,00     - - - - - S S S S S 


 


8 94 Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, SA   51,00     - - - - - S S S S - 


252173 0 00 Tàrrega 16.731   I 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Organisme Autònom Local de les Llars d’Infants de la ciutat de Tàrrega         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat Escola Municipal Música de Tàrrega         S S S S S S - - - - 


 


3 04 Patronat Municipal del Museu Comarcal         S S S S S S - - - - 


 


3 06 Organisme Autònom Local de Cal Trepat         N N N N N N - - - - 


 


4 01 Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega         - - - - - S S S S - 


 


5 01 Societat Urbanística Municipal de Tàrrega d’Habitatge Social, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


252189 0 00 Tarrés 107   C 23.07.2013 S S S S S S - - - - 


252192 0 00 Tarroja de Segarra 173   C 06.06.2013 S S S S S S - - - - 


082750 0 00 Tavèrnoles 312   C 17.06.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Comissió de Festes         S S S S S S - - - - 


082802 0 00 Tavertet 137   N - N N N N N N - - - - 


082819 0 00 Teià 6.154   C 19.09.2013 S S S S S S - - - - 


252206 0 00 Térmens 1.587   C 18.06.2013 S S S S S S - - - - 


171962 0 00 Terrades 311   I 23.09.2013 S S S S N S - - - - 
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082798 0 00 Terrassa 215.678   C 18.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal d’Educació de Terrassa         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Eco-Equip, SAM   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 03 Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 06 Foment de Terrassa, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 07 Egarvia, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 10 Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 11 Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 12 Patrimoni Municipal de Terrassa, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 14 Terrassa Neta, SA   100,00     - - - - - S S S S S 


 


8 B3 Vapor Universitari de Terrassa, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


8 B7 Parc Audiovisual de Catalunya, SL   80,00     - - - - - S S S S - 


082824 0 00 Tiana 8.151   C 10.09.2013 S S S S S S - - - - 


252213 0 00 Tírvia 156   C 09.08.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Societat Municipal de Distribució Elèctrica de Tírvia, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


252228 0 00 Tiurana 80   C 20.09.2013 S S S S S S - - - - 


431495 0 00 Tivenys 914   N - N N N N N N - - - - 


431508 0 00 Tivissa 1.818   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


082830 0 00 Tona 8.108   C 31.07.2013 S S S S S S - - - - 


252234 0 00 Torà 1.333   N - N N N N N N - - - - 


082845 0 00 Tordera 16.318   I 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Organisme Autònom Ràdio Tordera         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Organisme Autònom Municipal de Serveis Comunitaris de Tordera         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Tordera Urbanística Activa, SL   100,00     - - - - - N S S N - 


082858 0 00 Torelló 13.883   C 25.06.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal del Teatre Cirvianum         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat de la Ràdio Municipal de Torelló         S S S S S S - - - - 


252249 0 00 Torms, Els 169   C 27.09.2013 S S S S S S - - - - 


252252 0 00 Tornabous 925   I 07.08.2013 S S S S N S - - - - 


252271 0 00 Torre de Cabdella, La 755   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal de Turisme de la Vall Fosca de la Torre de Cabdella         S S S S S S - - - - 
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082861 0 00 Torre de Claramunt, La 3.863   C 31.07.2013 S S S S S S - - - - 


431515 0 00 Torre de Fontaubella, La 131   N - N N N N N N - - - - 


431520 0 00 Torre de l’Espanyol, La 681   C 27.06.2013 S S S S S S - - - - 


252265 0 00 Torrebesses 302   C 10.09.2013 S S S S S S - - - - 


431536 0 00 Torredembarra 15.310   C 18.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal de Turisme de Torredembarra         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal de Cultura de Torredembarra         S S S S S S - - - - 


252287 0 00 Torrefarrera 4.341   I 30.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Obres i Equipaments Torrefarrera, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


259078 0 00 Torrefeta i Florejacs 617   C 02.08.2013 S S S S S S - - - - 


252304 0 00 Torregrossa 2.234   N - N N N N N N - - - - 


252311 0 00 Torrelameu 723   C 16.07.2013 S S S S S S - - - - 


082877 0 00 Torrelavit 1.392   I 16.07.2013 S S S S N S - - - - 


082883 0 00 Torrelles de Foix 2.406   N - N N N N N N - - - - 


082896 0 00 Torrelles de Llobregat 5.740   C 09.09.2013 S S S S S S - - - - 


171978 0 00 Torrent 193   C 10.10.2013 S S S S S S - - - - 


252326 0 00 Torres de Segre 2.165   C 02.10.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Empresa Municipal d’Energia Elèctrica Torres de Segre, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


252332 0 00 Torre-serona 356   C 25.04.2013 S S S S S S - - - - 


171984 0 00 Torroella de Fluvià 704   N - N N N N N N - - - - 


171997 0 00 Torroella de Montgrí 11.494   I 01.08.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Organisme Autònom Can Quintana Museu de la Mediterrània         S S S S N S - - - - 


431541 0 00 Torroja del Priorat 172   N - N N N N N N - - - - 


172001 0 00 Tortellà 793   C 26.07.2013 S S S S S S - - - - 


431554 0 00 Tortosa 34.734   C 05.08.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Institut Municipal d’Activitats Culturals i Turisme         S S S S S S - - - - 


 


3 04 Patronat Municipal de Fires de Tortosa         S S S S S S - - - - 


 


4 01 EPEL Hospital i Llars de la Santa Creu         - - - - - S S S S S 


 


5 01 Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM   100,00     - - - - - S S S S S 
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431554 0 00 Tortosa (contin.)               


 


5 02 Gestió Urbanística Municipal de Tortosa, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 03 Empresa Municipal de Serveis Públics, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 04 Tortosasport, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 05 Tortosa Innova, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 06 Tortosa Media, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 07 Tortosa Salut, SL   100,00     - - - - - S S S S S 


 


8 B4 Empresa Mixta Escorxador de Tortosa, SA   85,05     - - - - - S S S S - 


172018 0 00 Toses 155   C 23.07.2013 S S S S S S - - - - 


172023 0 00 Tossa de Mar 5.952   C 11.07.2013 S S S S S S - - - - 


252347 0 00 Tremp 6.515   I 24.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal d’Esports         S S S S S S - - - - 


 


4 01 Entitat Pública Empresarial La Lira         - - - - - S S S N - 


172044 0 00 Ullà 1.037   C 17.07.2013 S S S S S S - - - - 


082900 0 00 Ullastrell 1.981   I 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal del Casal Cultural i Recreatiu d’Ullastrell         S S S S S N - - - - 


172057 0 00 Ullastret 287   C 10.09.2013 S S S S S S - - - - 


431567 0 00 Ulldecona 7.372   I 30.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Institut Municipal d’Esports         S S S S N S - - - - 


 


5 01 Societat Privada Municipal Ulldecona Activa, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


431573 0 00 Ulldemolins 434   N - N N N N N N - - - - 


172039 0 00 Ultramort 208   I 24.07.2013 S S S S N S - - - - 


172060 0 00 Urús 201   C 04.09.2013 S S S S S S - - - - 


082917 0 00 Vacarisses 6.231   N - N N N N N N - - - - 


170144 0 00 Vajol, La 93   C 02.10.2013 S S S S S S - - - - 


172082 0 00 Vall de Bianya, La 1.335   C 17.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Aigües del Túnel de Capsacosta, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


250432 0 00 Vall de Boí, La 1.052   I 04.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat de la Vall de Boí         S S S S S N - - - - 


 


8 A8 Escola d’Esquí de la Vall de Boí, SL   94,00     - - - - - S N N S - 







 


1
0
7
 


Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


259010 0 00 Vall de Cardós 406   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


172076 0 00 Vall d’en Bas 2.931   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Emissora Municipal La Vall d’en Bas         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal Turisme Vall d’en Bas         S S S S S S - - - - 


082922 0 00 Vallbona d’Anoia 1.432   C 08.07.2013 S S S S S S - - - - 


252385 0 00 Vallbona de les Monges 253   C 04.07.2013 S S S S S S - - - - 


082938 0 00 Vallcebre 274   I 19.07.2013 S S S S N S - - - - 


431589 0 00 Vallclara 125   N - N N N N N N - - - - 


252402 0 00 Vallfogona de Balaguer 1.853   C 24.07.2013 S S S S S S - - - - 


171707 0 00 Vallfogona de Ripollès 223   C 18.07.2013 S S S S S S - - - - 


431592 0 00 Vallfogona de Riucorb 119   C 07.06.2013 S S S S S S - - - - 


082943 0 00 Vallgorguina 2.640   C 13.09.2013 S S S S S S - - - - 


082956 0 00 Vallirana 14.549   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Societat Municipal d’Aigües de Vallirana, SA, SPM de Vallirana   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 02 Societat Municipal de Promoció Urbanística a Vallirana, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


172095 0 00 Vall-llobrega 904   C 05.07.2013 S S S S S S - - - - 


431606 0 00 Vallmoll 1.677   C 15.10.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Promocions Econòmiques de Vallmoll Societat Municipal, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


082969 0 00 Vallromanes 2.480   C 18.07.2013 S S S S S S - - - - 


431613 0 00 Valls 25.084   C 13.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Institut Municipal de Desenvolupament Local – Vallsgenera         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Grup de Serveis Sanitaris i Socials Sant Roc         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Patronat Municipal d’Esports (Valls)         S S S S S S - - - - 


 


3 04 Xarxa de Cultura de Valls         S S S S S S - - - - 


 


3 05 Museu de Valls         S S S S S S - - - - 


 


3 06 Escola Municipal de Música Robert Gerhard         S S S S S S - - - - 


 


3 07 Institut Municipal de Promoció Econòmica de Valls         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Gestió Pius Hospital de Valls, SAM   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 02 Valls, Infraestructures, Aparcaments i Serveis, SAM   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 03 Promocions Econòmiques Valls, SA   100,00     - - - - - S S S S - 
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259062 0 00 Valls d’Aguilar 300   N - N N N N N N - - - - 


252398 0 00 Valls de Valira, Les 948   C 25.06.2013 S S S S S S - - - - 


431628 0 00 Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 5.985   C 11.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Emissora Municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal Escola de Música de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant         S S S S S S - - - - 


 


3 04 Patronat Municipal de la Llar d’Infants de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Iniciatives de Desenvolupament Empresarial Les Tàpies, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 02 Llastres Serveis Municipals, SLU   100,00     - - - - - S S S S - 


259097 0 00 Vansa i Fórnols, La 206   N - N N N N N N - - - - 


 


5 01 Iniciatives i Serveis la Vansa i Fórnols, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


082975 0 00 Veciana 169   I 31.07.2013 S S S S N S - - - - 


431634 0 00 Vendrell, El 36.647   I 16.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal Auditori Pau Casals         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal de Serveis Culturals         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Patronat Municipal de Promoció Econòmica, Comerç i Industria         S S S S S S - - - - 


 


3 04 Patronat Municipal Hospital-Asil Sant Salvador del Vendrell         S S S S S S - - - - 


 


3 05 Patronat Municipal d’Esports del Vendrell         S S S S S S - - - - 


 


3 06 Fundació Deu Font del Vendrell         S S S S S S - - - - 


 


3 07 Centre de Documentació, Estudi i Difusió Àngel Guimerà         N N N N N N - - - - 


 


3 08 Patronat Municipal de Turisme del Vendrell         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Desenvolupament Urbà, SAM   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 02 El Vendrell Comunicació, SLM   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 03 El Vendrell Esport i Lleure, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 04 El Vendrell Serveis Integrals, SLM   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 05 Prosceni El Vendrell, SLM   100,00     - - - - - S S S S - 


172109 0 00 Ventalló 816   I 12.09.2013 S S S S N S - - - - 


252424 0 00 Verdú 1.008   C 17.07.2013 S S S S S S - - - - 


172116 0 00 Verges 1.193   C 08.07.2013 S S S S S S - - - - 


431649 0 00 Vespella de Gaià 395   C 28.06.2013 S S S S S S - - - - 
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082981 0 00 Vic 41.191   C 09.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 02 Organisme Autònom de Fires i Mercat de Vic         S S S S S S - - - - 


 


3 04 Patronat Municipal d’Esports         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Impulsvic, SLU   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 02 Sermuvic, SLU   100,00     - - - - - S S S S - 


 


8 B8 Manteniment d’Instal·lacions i Serveis de Vic, SL   51,00     - - - - - S S S S - 


 


8 B9 Rases Vic, SL   51,00     - - - - - S S S S - 


 


8 C0 Vialnetvic, SL   51,00     - - - - - S S S S - 


 


8 C9 Partec Vic, SL   80,00     - - - - - S S S S - 


172121 0 00 Vidrà 163   C 25.06.2013 S S S S S S - - - - 


172137 0 00 Vidreres 7.732   C 01.10.2013 S S S S S S - - - - 


252430 0 00 Vielha e Mijaran 5.454   C 27.05.2013 S S S S S S - - - - 


 


8 66 Vielha-Gestion, SA   93,61     - - - - - S S S S - 


431652 0 00 Vilabella 829   C 30.07.2013 S S S S S S - - - - 


172142 0 00 Vilabertran 911   C 04.10.2013 S S S S S S - - - - 


172155 0 00 Vilablareix 2.427   C 09.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Vilablareix Futur, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


082994 0 00 Vilada 486   C 18.07.2013 S S S S S S - - - - 


172174 0 00 Viladamat 451   C 12.09.2013 S S S S S S - - - - 


172168 0 00 Viladasens 208   C 18.06.2013 S S S S S S - - - - 


083015 0 00 Viladecans 65.188   I 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Societat Privada Municipal Viladecans Mediterrània, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 02 Gestió d’Aparcaments Viladecans, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 03 Gestió d’Infraestructures i Projectes Viladecans, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 04 Viladecans Grup d’Empreses Municipals, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 05 Viladecans Renovació Urbana, SL   100,00     - - - - - S N N N - 


 


5 06 Viladecans Qualitat, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


083008 0 00 Viladecavalls 7.411   I 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Viladecavalls Multigestió Pública, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


172180 0 00 Vilademuls 780   C 30.07.2013 S S S S S S - - - - 







 


1
1
0
 


Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


172207 0 00 Viladrau 1.087   C 02.09.2013 S S S S S S - - - - 


172214 0 00 Vilafant 5.523   N - N N N N N N - - - - 


083054 0 00 Vilafranca del Penedès 39.035   C 18.06.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat del Teatre Cal Bolet         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal d’Esports, Vilafranca del Penedès         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Patronat Municipal de Comerç i Turisme         S S S S S S - - - - 


 


3 04 Organisme Autònom Local "Torras i Bages"         S S S S S S - - - - 


 


4 01 Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, de Vilafranca del Penedès         - - - - - S S S S - 


 


5 01 Societat Vilafranquina d’Aparcaments, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 02 Serveis Municipals de Comunicació, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 03 Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 04 Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


252445 0 00 Vilagrassa 497   C 09.07.2013 S S S S S S - - - - 


172235 0 00 Vilajuïga 1.177   I 08.10.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Vilajuïga d’Iniciatives Locals, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


431750 0 00 Vilalba dels Arcs 717   I 09.09.2013 S S S S N S - - - - 


083067 0 00 Vilalba Sasserra 703   I 10.09.2013 S S S S N S - - - - 


252458 0 00 Vilaller 667   C 05.08.2013 S S S S S S - - - - 


172240 0 00 Vilallonga de Ter 466   C 04.07.2013 S S S S S S - - - - 


431665 0 00 Vilallonga del Camp 2.204   C 07.08.2013 S S S S S S - - - - 


172253 0 00 Vilamacolum 289   C 06.09.2013 S S S S S S - - - - 


172266 0 00 Vilamalla 1.101   C 10.07.2013 S S S S S S - - - - 


172272 0 00 Vilamaniscle 176   I 23.07.2013 S S N S S S - - - - 


252477 0 00 Vilamòs 180   C 25.06.2013 S S S S S S - - - - 


172288 0 00 Vilanant 376   N - N N N N N N - - - - 


252483 0 00 Vilanova de Bellpuig 1.213   C 17.07.2013 S S S S S S - - - - 


252542 0 00 Vilanova de la Barca 1.160   C 04.07.2013 S S S S S S - - - - 


252496 0 00 Vilanova de l’Aguda 242   C 25.09.2013 S S S S S S - - - - 


252509 0 00 Vilanova de Meià 423   C 26.07.2013 S S S S S S - - - - 
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431687 0 00 Vilanova de Prades 129   C 08.06.2013 S S S S S S - - - - 


083036 0 00 Vilanova de Sau 328   C 23.09.2013 S S S S S S - - - - 


252516 0 00 Vilanova de Segrià 896   I 27.05.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Empresa Municipal de Serveis Municipals de Vilanova de Segrià, SL   100,00     - - - - - N N N N N 


083020 0 00 Vilanova del Camí 12.585   C 08.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Societat Municipal d’Habitatge de Vilanova del Camí, SL   100,00     - - - - - S S S S - 


089024 0 00 Vilanova del Vallès 5.062   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal de Cultura         S S S S S S - - - - 


431671 0 00 Vilanova d’Escornalbou 570   C 16.07.2013 S S S S S S - - - - 


083073 0 00 Vilanova i la Geltrú 66.591   I 23.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Organisme Autònom Local de Patrimoni "Víctor Balaguer"         S S S S S S - - - - 


 


3 03 Institut Municipal d’Educació i Treball         S S S S S S - - - - 


 


4 01 Neàpolis         - - - - - S S S S - 


 


5 01 Promoció Industrial Vilanova, SAM   100,00     - - - - - S S S S - 


 


5 02 Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM   100,00     - - - - - N N N N N 


 


5 03 Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM   100,00     - - - - - S S S S S 


 


5 05 Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM   100,00     - - - - - S S S S S 


431690 0 00 Vilaplana 628   C 05.06.2013 S S S S S S - - - - 


431704 0 00 Vila-rodona 1.280   C 02.09.2013 S S S S S S - - - - 


172305 0 00 Vila-sacra 671   C 12.08.2013 S S S S S S - - - - 


252521 0 00 Vila-sana 710   C 26.07.2013 S S S S S S - - - - 


431711 0 00 Vila-seca 22.052   C 29.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Municipal de Música de Vila-seca         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca         S S S S S S - - - - 


082140 0 00 Vilassar de Dalt 8.865   I 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Museu-Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt         S S S S S S - - - - 


 


3 02 Organisme Autònom Local de l’Emissora Municipal de Vilassar de Dalt         S S S S S S - - - - 


 


5 01 Viserma Serveis i Manteniments, SLU   100,00     - - - - - S N N N - 


082191 0 00 Vilassar de Mar 19.918   I 19.09.2013 S S S S S S - - - - 


 


3 01 Patronat Escoles Bressol         S S S S N S - - - - 


 


5 01 Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA   100,00     - - - - - S S S S - 


172229 0 00 Vilaür 142   C 08.07.2013 S S S S S S - - - - 


431726 0 00 Vilaverd 488   C 12.09.2013 S S S S S S - - - - 
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431732 0 00 Vilella Alta, La 143   N - N N N N N N - - - - 


431747 0 00 Vilella Baixa, La 222   C 17.07.2013 S S S S S S - - - - 


083041 0 00 Vilobí del Penedès 1.106   I 10.07.2013 S S S S N S - - - - 


172333 0 00 Vilobí d’Onyar 3.053   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


172327 0 00 Vilopriu 217   I 12.08.2013 S S S S N S - - - - 


252537 0 00 Vilosell, El 197   C 30.08.2013 S S S S S S - - - - 


431763 0 00 Vimbodí i Poblet 1.007   C 25.07.2013 S S S S S S - - - - 


252555 0 00 Vinaixa 572   C 04.07.2013 S S S S S S - - - - 


431779 0 00 Vinebre 495   C 09.07.2013 S S S S S S - - - - 


431785 0 00 Vinyols i els Arcs 1.936   C 20.08.2013 S S S S S S - - - - 


083089 0 00 Viver i Serrateix 178   N - N N N N N N - - - - 


430521 0 00 Xerta 1.277   C 17.07.2013 S S S S S S - - - - 


 


 


4.2.6. Entitats municipals descentralitzades 


Codi 


d’identificació Nom Població 


Partic.


% Estat 


Data 


aprovació LP RT BA CR TR ME BA PG PN FE 


700012 0 00 Ainet de Besan 41   N - N N N N N N - - - - 


700027 0 00 Arànser 43   N - N N N N N N - - - - 


700033 0 00 Araós 51   N - N N N N N N - - - - 


700048 0 00 Arcavell i la Farga de Moles 69   N - N N N N N N - - - - 


700051 0 00 Arestui 21   C 03.09.2013 S S S S S S - - - - 


700064 0 00 Àreu 96   N - N N N N N N - - - - 


700070 0 00 Arró 29   I 18.09.2013 S S S S N S - - - - 


700086 0 00 Arròs e Vila 160   C 05.09.2013 S S S S S S - - - - 


700099 0 00 Ars 35   N - N N N N N N - - - - 


700103 0 00 Arties e Garòs 634   C 05.03.2013 S S S S S S - - - - 
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700110 0 00 Asnurri 28   N - N N N N N N - - - - 


700125 0 00 Aubèrt e Betlan 268   C 05.09.2013 S S S S S S - - - - 


700131 0 00 Bagergue 103   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


700146 0 00 Baiasca 22   N - N N N N N N - - - - 


700756 0 00 Baldomar 115   C 30.08.2013 S S S S S S - - - - 


700717 0 00 Bellaterra 2.719   C 30.09.2013 S S S S S S - - - - 


700159 0 00 Bescaran 90   N - N N N N N N - - - - 


700162 0 00 Betren 541   N - N N N N N N - - - - 


700722 0 00 Bítem 1.209   C 03.09.2013 S S S S S S - - - - 


700738 0 00 Campredó 1.203   N - N N N N N N - - - - 


700178 0 00 Canalda 57   I 05.07.2013 S S S S N S - - - - 


700197 0 00 Casau 76   C 22.07.2013 S S S S S S - - - - 


700201 0 00 Civís 36   N - N N N N N N - - - - 


700218 0 00 Durro i Saraís 103   N - N N N N N N - - - - 


700223 0 00 Escunhau e Casarilh 183   N - N N N N N N - - - - 


700239 0 00 Espui 167   N - N N N N N N - - - - 


700244 0 00 Fontllonga i Ametlla 87   C 15.07.2013 S S S S S S - - - - 


700257 0 00 Gausac 588   C 07.08.2013 S S S S S S - - - - 


700260 0 00 Gerb 552   N - N N N N N N - - - - 


700276 0 00 Gessa 155   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


700282 0 00 Guàrdia d’Ares, La 39   N - N N N N N N - - - - 


700630 0 00 Isil i Alós 109   C 20.09.2013 S S S S S S - - - - 


700511 0 00 Jesús 3.799   I 20.06.2013 S S S S S S - - - - 


 


5 01 Jesús Activitats i Serveis, SL   100,00   - - - - - - N N N N N 


700295 0 00 Josa de Cadí 28   C 29.07.2013 S S S S S S - - - - 


700309 0 00 Manyanet 16   N - N N N N N N - - - - 


700316 0 00 Montenartró 21   C 03.09.2013 S S S S S S - - - - 
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700321 0 00 Muntells, Els 498   C 18.07.2013 S S S S S S - - - - 


700337 0 00 Os de Civís 158   N - N N N N N N - - - - 


700342 0 00 Pi 144   N - N N N N N N - - - - 


700624 0 00 Picamoixons 447   N - N N N N N N - - - - 


700355 0 00 Pla de la Font, El 363   N - N N N N N N - - - - 


700661 0 00 Raimat 480   C 23.09.2013 S S S S S S - - - - 


700677 0 00 Rocallaura 79   C 04.07.2013 S S S S S S - - - - 


700374 0 00 Sant Joan Fumat 35   N - N N N N N N - - - - 


700380 0 00 Sant Martí de Torroella 247   C 09.10.2013 S S S S S S - - - - 


700393 0 00 Santa Maria de Meià 75   N - N N N N N N - - - - 


700696 0 00 Seana 142   N - N N N N N N - - - - 


700407 0 00 Sellui 15   C 02.10.2013 S S S S S S - - - - 


700414 0 00 Senet 97   C 03.10.2013 S S S S S S - - - - 


700743 0 00 Serra d’Almos, La 253   C 23.09.2013 S S S S S S - - - - 


700645 0 00 Sorpe 44   C 04.10.2013 S S S S S S - - - - 


700429 0 00 Sossís 31   N - N N N N N N - - - - 


700435 0 00 Sucs 585   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


700700 0 00 Talladell, El 227   C 01.10.2013 S S S S S S - - - - 


700440 0 00 Taús 42   N - N N N N N N - - - - 


700683 0 00 Tornafort 38   C 20.09.2013 S S S S S S - - - - 


700453 0 00 Tredòs 151   C 06.03.2013 S S S S S S - - - - 


700658 0 00 Unha 112   C 26.09.2013 S S S S S S - - - - 


700466 0 00 Valldoreix 7.950   C 18.07.2013 S S S S S S - - - - 


700472 0 00 Vila i Vall de Castellbò 213   C 14.05.2013 S S S S S S - - - - 


700488 0 00 Vilac 207   N - N N N N N N - - - - 


700491 0 00 Vilamitjana 202   C 23.07.2013 S S S S S S - - - - 


700504 0 00 Víllec i Estana 45   N - N N N N N N - - - - 
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Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 


MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 15 d’abril del 2014, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, sota 
la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels síndics 
Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, 
Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras, i Sr. Miquel Salazar 
Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindicatura, Sr. Manel 
Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic Sr. Miquel Salazar Canalda, amb deliberació prèvia 
s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 5/2014, relatiu a l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), exercici 2010. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 14 de maig de 2014 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME 


1.1.1. Objecte, abast material i temporal 


De conformitat amb la normativa vigent i d’acord amb el Programa anual d’activitats de la 
Sindicatura de Comptes, s’emet aquest informe de fiscalització, relatiu a l’Agència Cata
lana de l’Aigua (ACA) corresponent a l’exercici 2010. El darrer informe de fiscalització de 
l’ACA emès per aquesta Sindicatura ha estat l’informe de fiscalització 14/2011, corres
ponent al seguiment d’observacions i recomanacions dels informes 13/2006 i 20/2006, 
relatius als exercicis 2003 i 2004, respectivament. 


L’objecte d’aquest informe és la fiscalització de la regularitat referida a l’exercici 2010, que 
abasta els aspectes següents: 


•	 Anàlisi dels estats financers, per verificar que representen d’una manera raonable la si
tuació patrimonial i financera de l’entitat. 


•	 Anàlisi de la liquidació pressupostària, i avaluació de la seva correcta realització en ter
mes econòmics i financers. 


•	 Anàlisi del compliment de la legalitat aplicable des del punt de vista comptable i pres
supostari i revisió limitada de la contractació. 


1.1.2. Metodologia 


Les proves realitzades, de compliment i substantives, han estat aquelles que, de forma se
lectiva, s’han considerat necessàries per tal d’obtenir evidència suficient i adient, amb 
l’objectiu d’aconseguir una base raonable que permeti manifestar les conclusions que es 
desprenen del treball realitzat sobre la informació economicofinancera i els preceptes 
legals que són d’aplicació a l’entitat, d’acord amb les normes d’auditoria pública gene
ralment acceptades. 


L’ACA ha sotmès a auditoria financera els seus comptes anuals de l’exercici 2010. En 
l’epígraf 2.1 s’esmenta l’opinió d’auditoria de l’informe del Gabinet Tècnic d’Auditoria i 
Consultoria, SA (GTACSA) referit a aquest exercici. La Sindicatura ha tingut accés als tre
balls i les proves que han realitzat els auditors per formular la seva opinió, i ha realitzat les 
proves addicionals que s’han estimat necessàries en relació amb l’objecte d’aquest 
informe. 
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1.2. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT 


L’ACA és una empresa pública sotmesa a la Generalitat que ha d’ajustar la seva activitat a 
l’ordenament jurídic privat sens perjudici de les excepcions que assenyala la seva llei de 
creació. Està inclosa en l’article 1.b.1 del Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana. L’ACA està adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge 
(DMAH).1 


En els anteriors informes de la Sindicatura (especialment en els informes 7/2004 i 6/2005, 
corresponents als exercicis 2000 i 2001-2002) ja es van explicar amb detall els antece
dents, la constitució i els òrgans de govern de l’ACA. 


D’acord amb l’article 8 del Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, text refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua, com a Admi
nistració hidràulica de la Generalitat de Catalunya, exerceix les competències de la Gene
ralitat de Catalunya en matèria d’aigües d’acord amb aquesta Llei i la normativa de desen
volupament i complementària. En l’apartat 2 d’aquest mateix article se’n concreten les 
funcions. 


La composició del Consell d’Administració de l’ACA el 31 de desembre del 2010 era la 
següent: 


Quadre 1. Consell d’Administració de l’ACA 


Càrrec al Consell 
d’Administració de l’ACA 


Nom de 
la persona 


Càrrec que ocupa o Administració, conselleria,  
ens o entitat que representa 


President Francesc Baltasar i Albesa Conseller de Medi Ambient i Habitatge 


Vicepresident Manuel Hernández i Carreras Director de l’ACA 


Onze vocals represen
tants de l’Administració 
de la Generalitat 


Carles Bassaganya i Serra 


Xavier Llebaria i Samper 


Joan Ganyet i Solé 


Xavier Castella i Casas 


Carme Botifoll i Alegre 


Josep M. Vegara i Carrió 


Agustí Maure i Muñoz 


Eduard Pallejà i Sedó 


Ramon Arribas i Quintana 


Jordi Renom i Sotorra 


Joan Compte i Costa 


Departament de Governació i Administracions Públiques 


Departament de Salut 


Departament de Política Territorial i Obres Públiques 


Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 


Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 


Departament d’Economia i Finances 


Departament d’Economia i Finances 


Departament de Medi Ambient i Habitatge 


Departament de la Vicepresidència 


Agència Catalana de Residus 


Aigües Ter Llobregat 


1. La reestructuració de l’àmbit de competències dels departaments de la Generalitat i la creació i nova deno
minació dels departaments d’acord amb el Decret 200/2010, del 27 de desembre del 2010, va suposar que 
des de finals del 2010 l’ACA passés a estar adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat.  
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Càrrec al Consell 
d’Administració de l’ACA 


Nom de 
la persona 


Càrrec que ocupa o Administració, conselleria,  
ens o entitat que representa 


Un vocal representant 
de l’Administració Ge
neral de l’Estat 


Antoni Coch i Flotats * Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 


Quatre vocals represen
tants de les administra
cions locals competents 
designats entre les dues 
organitzacions més re
presentatives de Cata
lunya 


Joan Reñé i Huguet * 


Francesc Canalias i Farrés 


Manuel Bustos Garrido 


Rosa Quiranté Vilamajó 


Associació Catalana de Municipis i Comarques  


Associació Catalana de Municipis i Comarques 


Federació de Municipis de Catalunya  


Federació de Municipis de Catalunya 


Nou vocals represen
tants dels usuaris de 
l’aigua (usos domèstics, 
industrials, agraris, lú
dics, etc. 


Joan Morejón i Sancho 


Alba Cabañas Varales 


Narcís Bosch i Andreu 


Vicenç Moreno i Torné 


David Coll i Batllori * 


Josep Cuscó i Moyes 


Antoni Balmón Arévalo 


Joan Martínez León 


Àngel Dutras i Congost * 


Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 


Foment del Treball Nacional 


Cambres de Comerç, Indústria i Navegació 


Petita i mitjana empresa de Catalunya 


Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya 


Unió de Pagesos de Catalunya 


Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i de 
Tractament de Residus 


Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 


Unió de Federacions Esportives de Catalunya 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes d’acord amb les actes del Consell d’Administració. 


* Un total de quatre vocals s’han incorporat al Consell d’Administració de l’ACA al llarg de l’exercici 2010:  


-	 el representant de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, Antoni Coch i Flotats, que substitueix Josep 
Rubió i Sirvent; 


-	 el representant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, Joan Rañé Huguet, que substitueix 
Marc Prat i Arrey; 


-	 el representant de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, David Coll i Batllori, que substitueix Josep 
Lluís Capdevila, i 


-	 a més, en la sessió del Consell d’Administració del mes d’abril del 2010, i d’acord amb el que preveuen 
els Estatuts de l’ACA, s’incorpora un nou vocal en representació la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya. 


Aquesta composició està d’acord amb el que estableixen els Estatuts de l’ACA, que 
també preveuen l’assistència del gerent al Consell d’Administració amb veu però sense 
vot i la d’un lletrat de l’ACA que actua com a secretari. Al llarg de tot el 2010 el gerent de 
l’ACA, present en les sessions del Consell d’Administració, ha estat Adolf Martínez Mas, 
mentre que Òscar Catañón Garcia-Àlix, lletrat de l’ACA, ha actuat com a secretari. 


La principal normativa aplicable a l’ACA és la següent: 


•	 Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya. 
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•	 Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana. 


•	 Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de patrimoni de la Generalitat de Catalunya.  


•	 Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legis
lació en matèria d’aigües de Catalunya. 


•	 Decret 47/2005, del 22 de març, que modifica el Decret 103/2000, del 6 de març, pel 
qual s’aprova el Reglament de tributs gestionats per l’ACA.  


•	 Decret 86/2009, del 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’ACA (inicialment apro
vats pel Decret 125/1999, del 4 de maig, i posteriorment objecte de diverses mo
dificacions mitjançant decrets de juliol de 1999, de febrer i juny del 2001 i d’octubre del 
2002). 


•	 Llei 31/2007, del 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de 
l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals. 


•	 Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP). 


•	 Reial decret 817/2009, del 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 


•	 Reial decret 1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques. 


•	 Reial decret 1514/2007, del 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla general de comp
tabilitat. 


2. FISCALITZACIÓ ECONOMICOFINANCERA 


2.1. AUDITORIES I COMPTES ANUALS 


Els comptes anuals de l’ACA de l’exercici 2010 van ser auditats per GTACSA. L’informe 
presenta una opinió amb una limitació a l’abast, tres excepcions i dos paràgrafs 
d’èmfasi (vegeu l’Annex I). 
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La Sindicatura de Comptes ha revisat els papers de treball de l’auditoria externa corres
ponents a l’auditoria dels comptes anuals de l’ACA de l’exercici 2010. Així mateix, la 
Sindicatura de Comptes ha realitzat, de manera complementària, altres proves i ha aplicat 
altres procediments, necessaris en relació amb certs aspectes que s’han considerat im
portants per la materialitat de l’import, pel concepte que recullen o pel risc d’auditoria que 
suposen. 


No hi ha cap informe de control financer de la Intervenció General del Departament d’Eco
nomia i Finances corresponent a l’exercici 2010.  


2.2.	 BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS DE L’EXERCICI FINALIT
 ZAT EL 31 DE DESEMBRE DEL 2010 


L’ACA segueix, tal com correspon, les prescripcions del Pla general de comptabilitat, amb 
les adaptacions al Pla general de comptabilitat pública, quan s’escau. 


En aquest apartat es presenta el Balanç de situació el 31 de desembre del 2010 i el 
Compte de pèrdues i guanys de l’exercici finalitzat en aquella data que, a efectes com
paratius, es presenten juntament amb el Balanç de situació el 31 de desembre del 2009 i 
el Compte de pèrdues i guanys de l’exercici finalitzat en aquella data. 


Així mateix, un cop analitzades les variacions interanuals més significatives del Balanç 
de situació i del Compte de pèrdues i guanys (epígrafs 2.2.1 i 2.2.2) es presenten les 
observacions que es desprenen de la fiscalització (epígraf 2.2.3). A més, es tracta la 
temàtica de la continuïtat de l’activitat de l’ACA i es fa referència, com a fets posteriors, 
al pla econòmic i financer i a l’ajornament i reestructuració de l’endeutament (epígraf 
2.2.4).  


2.2.1.	 Balanç de situació el 31 de desembre del 2010: anàlisi de les 
 variacions més importants 


A continuació es presenta el Balanç de situació el 31 de desembre del 2010 i s’analitzen 
les variacions més significatives respecte dels saldos del Balanç de situació el 31 de de
sembre del 2009. 
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Quadre 2. Balanç de situació el 31 de desembre del 2010 


ACTIU 31.12.2010 31.12.2009 
Variació 


2010/2009 * 
% variació 


2010/2009 * 


ACTIU NO CORRENT 


Immobilitzat intangible 
Programari


Immobilitzat material 
Propi 
Infraestructures en curs 
Infraestructures en funcionament 


Inversions en empreses del grup a llarg termini 


Inversions financeres a llarg termini 
Crèdits a tercers 
Derivats 


TOTAL ACTIU NO CORRENT 


13.534 
 13.534 


1.920.381 
37.693 


329.763 
1.552.925 


784 


1.353 
784 
569 


1.936.052 


13.195 
13.195 


1.797.124 
38.994 


264.723 
1.493.407 


849 


1.358 
896 
462 


1.812.526 


339 
339 


123.257 
(1.301) 
65.040 
59.518 


(65) 


(5) 
(112) 
107 


123.526 


2,6 
2,6 
6,9 


(3,3) 
24,6 
4,0 


(7,7) 


(74,0) 
(12,5) 
(23,2) 


6,8 


ACTIU CORRENT 


Deutors i altres comptes a cobrar 
Per ingressos de dret públic 
Deutors varis 
Altres crèdits amb les administracions públiques 


Inversions financeres a curt termini 
 Derivats 


Periodificacions a curt termini 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 
Tresoreria


TOTAL ACTIU CORRENT 


103.984 
35.147 
61.217 


7.620 
-
-


138.708 


728 
 728 


243.420 


150.015 
38.190 


105.158 
6.667 


87 
87  


115.100 


2.960 
2.960 


268.162 


(46.031) 
(3.043) 


(43.941) 
953 
(87) 
(87)


23.608 


(2.232) 
(2.232) 


(24.742) 


(30,7) 
(8,0) 


(41,8) 
14,3 


(100,0)
 (100,0)  


20,5 


(75,4) 
(75,4) 
(9,2) 


TOTAL ACTIU 2.179.472 2.080.688 98.784 4,7 


PASSIU 31.12.2010 31.12.2009 
Variació 


2010/2009 * 
% variació 


2010/2009 * 


PATRIMONI NET 


Recursos permanents 
Patrimoni propi 
Resultats negatius d’exercicis anteriors 
Aportacions al fons patrimonial 
Resultat de l’exercici 


Ajustaments per canvi de valor 
Operacions de cobertura 


Subvencions, donacions i llegats rebuts 


TOTAL PATRIMONI NET 


(301.958) 
101.328 


(553.862) 
204.529 
(53.953) 


(8.563) 
(8.563) 


756.468 


445.947 


(260.828) 
101.328 


(468.900) 
191.706 
(84.962) 
(7.702) 
(7.702) 


696.429 


427.899 


(41.130) 
-


(84.962) 
12.823 
31.009 


(861) 
(861) 


60.039 


18.048 


15,8 
-


18,1 
6,7 


(36,5) 
11,2 
11,2 
8,6 


4,2 


PASSIU NO CORRENT 


Provisions a llarg termini 
Obligacions per provisions a llarg termini al personal 


Deutes a llarg termini 
Deutes amb entitats de crèdit 
Derivats
Altres passius financers 


TOTAL PASSIU NO CORRENT 


520 
520 


1.208.637 
1.192.609 


 4.275 
11.753 


1.209.157 


520 
520 


1.214.211 
1.198.420 


3.213 
12.578 


1.214.731 


-
-


(5.574) 
(5.811) 
1.062 
(825) 


(5.574) 


-
-


(0,5) 
(0,5) 
33,1 
(6,6) 
(0,5) 


PASSIU CORRENT 


Deutes a curt termini 
Deutes amb entitats de crèdit 
Derivats 
Altres passius financers 


Creditors i altres comptes a pagar 
Creditors per compres o adquisició de serveis 
Creditors varis 
Altres deutes amb les Administracions públiques 


Periodificacions a curt termini 


TOTAL PASSIU CORRENT 


195.300 
188.665 


4.857 
1.778 


328.376 
326.555 


469 
1.352 


692 


524.368 


169.059 
163.237 


5.037 
785 


266.057 
264.264 


370 
1.423 
2.942 


438.058 


26.241 
25.428 


(180) 
993 


62.319 
62.291 


99 
(71) 


(2.250) 


86.310 


15,5 
15,6 
(3,6) 


126,5 
23,4 
23,6 
26,8 
(5,0) 


(76,5) 


19,7 


TOTAL PASSIU 2.179.472 2.080.688 98.784 4,7 


Imports en milers d’euros.

Font: Comptes anuals de l’ACA. 

* El Balanç presentat per l’ACA no recull les columnes de variacions, però s’hi han afegit per facilitar el seguiment dels comentaris 
de l’evolució. 
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Els totals dels actius i els passius el 31 de desembre del 2010 presenten un import de 
2.179,47 M€. Això suposa que van experimentar un increment de 98,78 M€ respecte dels 
totals d’actius i passius de 31 de desembre del 2009, que eren de 2.080,69 M€. Aquesta 
variació suposa un augment del 4,7%. 


Variacions més importants de l’actiu del Balanç de situació 


A continuació s’analitzen les variacions més importants dels saldos de l’actiu, que són les 
que s’han produït en Immobilitzat material, Deutors varis i Periodificacions a curt termini. 


Increment d’Infraestructures en curs i d’Infraestructures en funcionament 


Dins de l’Immobilitzat material, les Infraestructures en curs i les Infraestructures en fun
cionament, presenten un augment net entre el saldo de 31 de desembre del 2009 i del 
2010 de 65,04 M€ i 59,52 M€, respectivament. Aquest augment net és el resultat del 
moviment d’altes i baixes d’aquests dos conceptes durant l’exercici 2010, que ha estat 
el següent: 


Quadre 3. Moviment durant el 2010 d’Infraestructures en curs i d’Infraestructures en funcionament 


Concepte 
Infraestructures 


en curs 
Infraestructures 


en funcionament 


Altes


Baixes


Traspassos a Infraestructures en funcionament 


Dotació a l’amortització 


173.874 


(3.583) 


(105.251) 


-


105.251 


(3.170) 


-


(42.563) 


Total moviment net 2010 65.040 59.518 


Imports en milers d’euros. 

Font: Comptes anuals de l’ACA.



S’ha analitzat la composició de les altes de cadascun dels dos conceptes i s’ha observat 
que l’increment interanual es concentra en determinades obres d’imports molt significatius. 


Aquestes altes són les següents:  
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Quadre 4. Principals altes del 2010 en Infraestructures en curs i en Infraestructures en funcionament 


Altes en Infraestructures en curs Import 


Ampliació de la dessaladora de la Tordera 


Estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) del sistema de sanejament de l’Alt Maresme Nord 


Desdoblament de l’Estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de Montfullà 


Substitució de canonada entre el Pasteral i ETAP de Montfullà 


29.633 


23.299 


9.612 


8.680 


Total principals altes 2010 en Infraestructures en curs 71.224 


Altes en Infraestructures en funcionament Import 


Recuperació de recursos del rec comtal i altres pous en l’àmbit metropolità 


Segona fase de barrera hidràulica al Llobregat (impulsió i injeccions) 


Substitució tram de canonada Platja d’Aro – Calonge 


Ampliació EDAR Terrassa 


25.604 


14.683 


9.232 


9.219 


Total principals altes 2010 en Infraestructures en funcionament 58.738 


Imports en milers d’euros. 

Font: Comptes anuals i comptabilitat de l’ACA.



Decrement de Deutors varis 


Deutors varis de l’Actiu corrent presenta un decrement de 43,94 M€, ja que passa del saldo 
el 31 de desembre del 2009 de 105,16 M€ al de 61,22 M€ el 31 de desembre del 2010.  


Quadre 5. Components i evolució de Deutors varis 


Concepte 31.12.2010 31.12.2009 Variació 2010/2009 


Deutors Generalitat de Catalunya 


Deutors Generalitat de Catalunya – cash pooling


Altres deutors 


32.604 


953 


27.660 


18.881 


62.000 


24.277 


13.723 


(61.047) 


3.383 


Total Deutors varis 61.217 105.158 (43.941) 


Imports en milers d’euros. 

Font: Comptes anuals de l’ACA.



Els components que expliquen aquest decrement són fonamentalment dos: 


•	 En Deutors Generalitat de Catalunya s’inclouen fonamentalment els imports pendents 
de cobrar corresponents a subvencions procedents de la Unió Europea (UE) respecte 
dels quals l’ACA ja ha rebut la comunicació del Departament d’Economia i Finances 
(DEF)2 conforme la UE ja li ha reconegut el dret de cobrament. Al llarg de l’exercici 
2010 s’han reconegut com a pendents de cobrament nous recursos de fons europeus 


2. La reestructuració i la nova denominació dels departaments de la Generalitat d’acord amb el Decret 
200/2010, del 27 de desembre del 2010, va suposar que, des de finals del 2010, el Departament d’Economia i 
Finances passés a denominar-se Departament d’Economia i Coneixement. 
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per un total de 51,31 M€ i se n’han cobrat 36,90 M€, el que representa un augment net 
del saldo deutor en relació amb els fons europeus, de 14,41 M€. Això, juntament amb 
un decrement net de 0,69 M€ d’altres recursos procedents del DMAH, expliquen 
l’increment dels 13,72 M€. 


•	 En Deutors Generalitat de Catalunya – centralització de tresoreria (cash pooling) la 
variació de saldo entre el final de l’exercici 2009 i el final del 2010 és puntual en el 
temps. Així, a finals del 2009 l’ACA va cobrar un total de 199,72 M€ de manera molt 
concentrada en el temps (59,92 M€ a finals de novembre i 139,80 M€ a finals de 
desembre). Aquest import era el corresponent al total rebut en aquell exercici dels fons 
procedents del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí (MARM) en concepte de 
la disposició addicional tercera de l’Estatut de Catalunya. Del total esmentat al 
tancament de l’exercici 2009 va quedar un total de 62 M€ que no van ser aplicats a 
pagaments de creditors i, per tant, van incorporar-se al cash pooling amb saldo deutor. 
En el 2010 l’ACA ja no rep fons procedents del MARM en concepte de la disposició 
addicional tercera però, al tancament de l’exercici quedaven pendents de cobrament 
0,95 M€ del total de 12,82 M€ d’aportacions del DMAH a l’ACA en concepte de 
l’anualitat 2010 del contracte programa 2006-2010. 


Increment de Periodificacions a curt termini 


Les periodificacions d’actiu presenten un increment de 23,61 M€ entre el saldo de tan
cament de l’exercici 2009 i el del tancament del 2010, explicat, gairebé en la seva totalitat, 
per l’evolució a l’alça dels fons a rebre pendents de reconeixement específic per part de 
la UE. Aquests fons s’imputen en aquest compte en funció de l’obra executada, per la part 
considerada elegible, fonamentant-se en resolucions de la Comissió de la UE per als fons 
de cohesió, i en el seguiment del DEF, per al cas dels fons FEDER. L’augment en les 
periodificacions ha estat de 69,04 M€, que s’ha vist compensat en part pels 45,36 M€ que 
es traspassen a deutors en el moment que la UE reconeix el deute amb l’ACA mitjançant 
comunicats al DEF, que aquest comunica a l’ACA. 


Variacions més importants del passiu del Balanç de situació 


A continuació s’analitzen les variacions més importants dels saldos del passiu, que són les 
que s’han produït en Recursos permanents, en Subvencions, donacions i llegats rebuts, en 
Creditors amb entitats de crèdit i en Creditors per compres o adquisicions de serveis. 


Decrement de Recursos permanents 


En l’exercici 2010 Recursos permanents presenten un decrement de 41,13 M€ que s’ex
plica bàsicament perquè incorporen el resultat negatiu de l’exercici 2009, 84,96 M€. L’altre 
component que millora Recursos permanents són els 12,82 M€ corresponents a l’aportació 
del DMAH a l’ACA per l’anualitat del 2010 del contracte programa 2006-2010. 
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Increment de Subvencions, donacions i llegats rebuts 


L’increment del saldo de subvencions de 60,04 M€3 resulta de les noves subvencions 
reconegudes durant el 2010, 75,54 M€, un cop s’han deduït del saldo acumulat els imports 
traspassats al Compte de pèrdues i guanys com a ingrés, 15,50 M€, en correlació amb la 
despesa anual per amortització de les inversions que financen (vegeu el moviment detallat 
en l’Annex II). Les noves subvencions reconegudes en el 2010 que conformen els 
75,54 M€ són fonamentalment les procedents de fons de cohesió de la UE i més con
cretament les següents: 


Quadre 6. Principals subvencions del 2010 del Fons de cohesió de la UE 


Import 


Fons cohesió – Tarragona (actuacions addicionals per tractaments a les EDAR de Tarragona, Reus i 
Vilaseca-Salou) 


Fons cohesió – Costa Brava Centre (reforç de l’abastament de la Costa Brava centre) 


Fons cohesió – Petites aglomeracions urbanes (actuacions en les conques internes de Catalunya – 
Ebre, Garona, Noguera Pallaresa i Noguera Ribagorçana) 


Fons cohesió – Conca del Llobregat (increment tractaments en sistemes de sanejament per millora 
ambiental i de la qualitat de l’aigua de l’abastament) 


Fons cohesió – Alt Maresme Nord (actuacions en els sistema de sanejament Pineda-Tordera) 


Fons de cohesió Sant Feliu – Gavà (actuacions addicionals de tractament d’aigües a Sant Feliu de 
Llobregat, Gavà i el Prat de Llobregat) 


Altres 


26.201 


14.630 


9.070 


7.816 


7.303 


3.981 


6.541 


Total subvencions reconegudes 2010 75.542 


Imports en milers d’euros. 

Font: Comptes anuals de l’ACA i documentació suport fiscalitzada.



Increment de Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 


L’augment de 25,43 M€ de Deutes a curt termini presenta diversos components de dife
rent signe. Els més significatius són els dos següents: 


•	 El decrement per les quotes de préstecs amortitzades en 2010, 134,75 M€, juntament 
amb l’increment per les quotes que venceran el 2011, de 166,67 M€, representen un 
augment net de 31,92 M€. 


3. L’augment de les subvencions en el 2010 ha estat de 60,04 M€. En el 2009 l’augment havia estat de 
145,01 M€. L’increment del 2009 incloïa les subvencions de capital provinents del MARM en concepte de la 
disposició addicional tercera per 95,56 M€. Aquest import, juntament amb les subvencions amb el mateix 
origen però aplicades com a ingressos per subvencions d’explotació, totalitzaven els 199,72 M€ rebuts en 
el 2009 en relació amb aquesta disposició addicional. En el 2010 l’ACA no rep cap import per aquest con
cepte. 
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•	 El refinançament de dos préstecs va suposar que 5,53 M€, corresponents a les quotes 
que inicialment vencien en el 2011, passaven a vèncer en exercicis posteriors. Per això 
aquest import representa un decrement, ja que es traspassa al llarg termini. Malgrat 
que el refinançament dels dos préstecs es formalitza el març del 2011, l’ACA va 
incorporar l’efecte de redistribució de les quotes entre el curt i el llarg termini ja al 
tancament de l’exercici 2010 quan, pròpiament, calia haver-ho fet en el 2011. 


Increment de Creditors per compres o adquisicions de serveis 


El 31 de desembre del 2010 Creditors per compres o adquisicions de serveis presenten 
un increment respecte del saldo el 31 de desembre del 2009 de 62,29 M€. Això respon a 
un increment general en l’endarreriment dels pagaments. Tot i això, s’han observat con
centracions de saldos en alguns dels comptes de creditors que seguidament es co
menten: 


•	 El compte Creditors per factures pendents per provisions i ajustaments presenta un 
saldo el 31 de desembre del 2010, 10,87 M€ superior al del 31 de desembre del 2009. 
Aquest increment correspon a un conjunt d’obres en curs (contractades per l’ACA o 
per tercers) que per diversos motius no havien estat comptabilitzades4 i que, finalment, 
en el tancament s’han recollit com a provisions. 


•	 Els comptes Creditors per pagaments ordenats i Creditors per factures pendents de re
bre presenten un increment entre el tancament del 2009 i el del 2010 del seu saldo 
conjunt per un total de 52,65 M€. Les principals concentracions d’aquesta evolució 
s’observen en els imports a pagar a l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i 
Tractament de Residus (EMSHTR), per a la qual el saldo a pagar augmenta en 
26,30 M€, i en els imports a pagar a la UTE Terciari Camp de Tarragona, per a la qual el 
saldo a pagar augmenta en 12,60 M€. 


2.2.2.	 Compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2010: anàlisi de les 
variacions més importants 


A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys de l’exercici anual finalitzat el 
31 de desembre del 2010 i s’analitzen les variacions més importants respecte dels in
gressos i les despeses del Compte de pèrdues i guanys de l’exercici anual finalitzat el 31 
de desembre del 2009. 


4. No s’havien comptabilitzat imports a pagar resultants de discrepàncies sorgides en casos com revisions de 
preus, liquidacions d’obres, fons a atorgar a Administracions locals a les quals l’ACA per conveni ha de cofi
nançar determinades obres, fons a atorgar a altres empreses públiques catalanes o estatals segons convenis 
(ATLL, Acuaebro), etc. 
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Quadre 7. Compte de pèrdues i guanys de l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre del 2010 


2010 2009 
Variació 


2010/2009 *  
% variació 


2010/2009 * 


OPERACIONS CONTINUADES 


Ingressos de dret públic 


Despeses activitat ordinària d’explotació 


Explotacions d’infraestructures del cicle de l’aigua 
Reposicions i grans reparacions de sistemes
Anàlisi i control d’aigües 
Manteniment de xarxes del programa de medi marí litoral i 
millora i manteniment de lleres 


Altres ingressos d’explotació


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 
Subv. d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 


Despeses de personal 


Sous, salaris i assimilats 
Càrregues socials 


Altres despeses d’explotació


Serveis exteriors 
Tributs 
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per incobrables 
Altres despeses de gestió corrent 


Amortització de l’immobilitzat 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 


Deteriorament i resultat per alienació d’immobilitzat 


Altres resultats 


Subvencions de capital 


356.192 


(229.320) 


(171.609) 
 (32.687) 


(9.114) 


(15.910) 


3.114 


3.114 
-


(32.864) 


(25.304) 
(7.560) 


 (39.216) 


(29.687) 
(3.434) 


349 
(6.444) 


(51.423) 


15.503 


(6.828) 


760 


(33.572) 


354.311 


(235.267) 


(170.870) 
(38.338) 


(8.877) 


(17.182) 


110.371 


6.718 
103.653 


(33.755) 


(26.207) 
(7.548) 


(48.444) 


(37.399) 
(3.196) 


724 
(8.573) 


(47.164) 


11.273 


(16.611) 


2.532 


(141.946) 


1.881 


5.947 


(739) 
5.651 
(237) 


1.272


(107.257) 


(3.604) 
(103.653) 


891 


903 
(12) 


9.228 


7.712 
(238) 
(375) 


2.129 


(4.259) 


4.230 


9.783 


(1.772) 


108.374 


0,5 


(2,5) 


0,4 
(14,7) 


2,7 


(7,4) 


(97,2) 


(53,6) 
(100,0) 


(2,6) 


(3,4) 
0,2 


(19,0) 


(20,6) 
7,4 


(51,8) 
(24,8) 


9,0 


37,5 


(58,9) 


(70,0) 


(76,3) 


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (17.654) (44.700) 27.046 (60,5) 


Ingressos financers 


Despeses financeres 


Deteriorament i resultat per vendes d’instruments financers 


3.721 


(39.956) 


(64) 


6.343 


(46.605) 


-


(2.622) 


6.649 


(64) 


(41,3) 


(14,3) 


-


RESULTAT FINANCER (36.299) (40.262) 3.963 (9,8) 


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (53.953) (84.962) 31.009 (36,5) 


Impost sobre beneficis - - - -


RESULTAT DE L’EXERCICI (53.953) (84.962) 31.009 (36,5) 


Imports en milers d’euros. 

Font: Comptes anuals de l’ACA. 

* El Compte de pèrdues i guanys presentat per l’ACA no recull les columnes de variacions, però s’hi han afegit per facilitar 
el seguiment dels comentaris de l’evolució. 


La millora del Resultat de l’exercici entre els exercicis 2009 i 2010, de 31,01 M€, es pro
dueix gràcies a la millora del Resultat d’explotació, de 27,05 M€, i a la del Resultat fi
nancer, de 3,96 M€. 
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Variacions més importants dels ingressos i de les despeses d’explotació 


Les variacions més importants dels ingressos i despeses d’explotació del 2010 respecte 
dels del 2009 són les que s’han produït en els ingressos per subvencions d’explotació i en 
les despeses per subvencions de capital. També hi ha variacions significatives en despe
ses per deteriorament de l’immobilitzat, per serveis exteriors i per reposicions i grans repa
racions de sistemes. Aquestes variacions són les que expliquen fonamentalment la millora 
del Resultat d’explotació. 


Decrement dels ingressos per Subvencions d’explotació rebudes  


Els ingressos per Subvencions d’explotació presenten un decrement de 103,65 M€ en 
passar d’aquest import el 2009 a import zero el 2010. 


Com va detallar la Sindicatura de Comptes en l’informe 14/2011, i com s’ha remarcat en la 
nota número 3 a peu de pàgina de l’actual informe, les aportacions estatals a l’ACA rela
tives a la disposició addicional tercera de l’Estatut de Catalunya van concretar-se, entre 
els exercicis 2007 i 2009, en un total de 494,99 M€, dels quals, la part corresponent a 
l’exercici 2009 va ser de 199,72 M€. Del total del 2009, 95,56 M€ es van comptabilitzar 
com a subvencions en el passiu del Balanç (per finançar obres executades per l’ACA) 
mentre que 103,65 M€ es van comptabilitzar com a ingressos per subvencions d’ex
plotació en el Compte de pèrdues i guanys (per finançar les despeses per subvencions 
de capital per les aportacions de l’ACA a tercers que executen obres i actuacions).5 


En el 2010 l’ACA deixa de rebre les aportacions estatals, la qual cosa explica el de
crement de 103,65 M€. 


Decrement de les despeses per Subvencions de capital atorgades  


Les despeses per Subvencions de capital presenten un decrement de 108,38 M€, ja que 
van passar dels 141,95 M€ de l’exercici 2009 als 33,57 M€ de l’exercici 2010. Aquest de
crement en les aportacions de l’ACA a tercers que executen obres del cicle de l’aigua 
estan clarament en funció del decrement, abans esmentat, que presenten els ingressos 
per subvencions d’explotació referents a les aportacions estatals. Així, en el 2010, quan 
l’ACA deixa de rebre les aportacions estatals, també es redueixen significativament les 
subvencions de capital que atorga a tercers. En concret cal remarcar el següent: 


5. El total que l’ACA va comptabilitzar el 2009 per aportacions rebudes de l’Estat en funció de la disposició 
addicional tercera va ser de 199,21 M€ (= 95,56 M€ + 103,65 M€) mentre que les aportacions rebudes van ser 
de 199,71 M€. La diferència de 0,51 M€ calia haver-la reconegut com a més ingrés del mateix 2009, juntament 
amb els 103,65 M€, però en aquell exercici es va imputar erròniament a Resultats d’exercicis anteriors. 
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•	 En l’exercici 2009, dins els 141,95 M€ hi ha aportacions a Aigües Ter Llobregat (ATLL) 
de 101,42 M€. D’aquest total, una gran part, 95,42 M€, correspon a un conjunt d’obres 
que, finançades per les aportacions estatals del MARM referides a la disposició addi
cional tercera, ja estava previst que executaria ATLL. Com que el MARM fa tots els pa
gaments per aquest concepte a l’ACA, l’ACA paga a ATLL la part corresponent a les 
obres que aquesta executa. La resta de l’import, 6 M€, correspon a la contribució 
financera que l’ACA fa a ATLL anualment entre 2007 i 2010 en relació amb un conjunt 
d’obres que executa ATLL en l’àmbit de les seves competències però que l’ACA ha 
d’incorporar en la seva planificació hidrològica.6 


•	 En l’exercici 2010, dels 33,57 M€, sols 4,50 M€ corresponen a aportacions a ATLL, con
cretament per la contribució financera anual entre 2007 i 2010 abans esmentada. La 
resta de 29,07 M€ es concentra en determinades obres executades per tercers, princi
palment en vuit actuacions en les quals l’ACA ha contribuït aportant a administracions 
locals i comunitats de regants entre 1,10 M€ i 4,33 M€. 


Decrement de les despeses per Deteriorament de l’immobilitzat 


Les despeses per Deteriorament de l’immobilitzat han disminuït en 9,78 M€. Aquest de
crement té a veure amb un conjunt d’actuacions i materials que es van activar en relació 
amb determinades obres que es van iniciar en l’exercici 2008 per pal·liar els efectes de 
la sequera que patia Catalunya. Un cop superada la sequera, les obres no es van finalit
zar segons les previsions inicials i van ser desmantellades totalment o parcialment. Així, 
del total de 29,45 M€ en què van ser valorades aquestes obres activades en l’immobi
litzat, en el 2009 es va regularitzar un total de 12,29 M€, import que va imputar-se com a 
despesa per deteriorament de l’immobilitzat, i que en aquell exercici van representar la 
major part d’aquesta tipologia de despeses. En l’exercici 2010, en l’anàlisi de seguiment 
per determinar el valor efectivament recuperable d’aquestes obres activades, l’ACA va 
regularitzar 3,70 M€, comptabilitzats com a despeses per deteriorament. Aquest import, 
inferior al del 2009 en 8,59 M€, explica la major part del decrement de 9,78 M€ d’a
questes despeses. 


Decrement de les despeses per Serveis exteriors 


Les despeses per Serveis exteriors s’han reduït en 7,71 M€, ja que han passat de 
37,40 M€ en l’exercici 2009 a 29,69 M€ en l’exercici 2010. Si bé aquest decrement està en 
la línia prevista per l’ACA d’iniciar un procés de contenció general de despeses, s’ha 


6. El detall de les obres a executar per part d’ATLL i la quantificació del imports que l’ACA li haurà d’aportar es 
recull, diferenciant les que són objecte de finançament estatal de les que no, en el Conveni de col·laboració 
per al finançament del cicle de l’aigua signat entre ATLL i ACA el 27 de juliol del 2007 i les seves posteriors 
addendes. 
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observat que existeix un cas concret que explica una part significativa del decrement. 
Així, de l’anàlisi dels diferents comptes dins d’aquest concepte de despesa destaca el 
compte Estudis i programes immaterials, que en l’exercici 2009 concentra una despesa 
de 4,62 M€ en treballs i estudis contractats a una UTE formada per tres empreses. Aquest 
compte es redueix en el 2010 en 3,83 M€, amb relació a les despeses d’aquest proveïdor. 
Aquesta reducció és la més significativa dins el total dels 7,71 M€ de decrement de la 
despesa per serveis exteriors i explica gairebé la meitat d’aquest total.7 


Variacions més importants dels ingressos i de les despeses financeres 


La variació entre 2009 i 2010 del Resultat financer ha presentat una millora de 3,96 M€. 
Aquesta millora s’explica per l’evolució a la baixa que durant el 2010 ha experimentat 
l’euríbor, tipus al qual estan indexades la majoria de les operacions financeres de l’ACA 
(préstecs, crèdits i permutes financeres (swaps)). 


Per aquesta evolució dels tipus d’interès, les despeses financeres per interessos de prés
tecs i pòlisses de crèdit han passat de 33,06 M€ a 27,80 M€; per tant, s’han reduït en 
5,26 M€. Aquesta millora ha estat parcialment compensada, en 2,03 M€ pel major cost 
financer dels swaps en 2010 respecte del 2009. Aquestes operacions poden haver 
generat ingressos o despeses financeres, però en termes globals, el conjunt dels swaps 
han suposat un resultat financer negatiu de 6,82 M€ el 2010, mentre que el 2009 havia 
estat de 4,79 M€. 


2.2.3. Observacions resultants de la fiscalització 


Les observacions que cal destacar pel que fa al resultat de la fiscalització del Balanç i del 
Compte de pèrdues i guanys, són les següents: 


1)	 Regularització de l’immobilitzat de certes actuacions iniciades per fer front a la 
sequera del 2007-2008. Aspectes comptables i aspectes jurídics 


Delimitació dels fets i les actuacions 


La situació d’excepcionalitat que a causa de la sequera es patia a Catalunya des de 
mitjan 2007 va portar l’ACA a plantejar-se i iniciar determinades actuacions. Entre aques
tes actuacions destaca la que preveia portar aigua del Segre a Isòvol i, a través del Túnel 
del Cadí, cap a l’embassament de la Baells. Finalment, però, les pluges entre l’abril i el 
maig del 2008 van suposar un gir que va permetre sortir de la situació d’excepcionalitat. 


7. Vegeu l’anàlisi específica en relació amb els estudis i treballs contractats a la UTE esmentada en l’epígraf 
4.1. 
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L’ACA va aturar llavors l’execució de l’operació de socors del Segre. Davant d’això es va 
haver d’iniciar una tasca per acotar i quantificar el cost aproximat que podien representar 
els materials i les obres iniciades de l’actuació del Segre. D’aquestes valoracions va 
resultar un import total de 15,46 M€, dels quals 8,58 M€ corresponien a la valoració dels 
materials proveïts que es preveia utilitzar en les obres (principalment tubs i canonades de 
polietilè de molts diverses mides) i els 6,88 M€ restants, a la valoració dels treballs pre
paratoris i d’inici d’execució d’obres.  


A més de l’actuació del Segre també n’hi van haver altres que es van iniciar a causa de 
l’excepcionalitat de la situació de sequera però que, un cop superada aquesta, o bé es 
van desmantellar totalment o parcialment, o no es van executar segons les previsions ini
cials. Les sis principals actuacions que es van trobar en aquesta situació es presenten a 
continuació, quantificades amb el cost pel qual havien estat valorades i que s’havia comp
tabilitzat fins a finals del 2009 com a Immobilitzat en curs o pendent de classificació.  


Quadre 8. Actuacions per pal·liar la sequera 2007-2008 posteriorment aturades i desmantellades 


Actuació  Import 


Operació de socors Segre-Isòvol – Túnel del Cadí – La Baells 


Xarxa de transport port Barcelona – EDAR Baix Llobregat – ETAP Sant Joan Despí 


Aprovisionaments de materials encarregats a ATLL 


Recuperació de pous La Mata – Masuques a Sitges 


Aprofitament de pous per completar el cabal al rec Sentmenat a la zona de la plana del Baix Ter 


Infraestructura al port de Barcelona per aportació d’aigua potable en vaixells 


15.457 


6.010 


6.010 


1.149 


416 


410 


Total 29.452 


Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes segons la documentació suport fiscalitzada.



Regularitzacions del 2009 i del 2010 


El total de 29,45 M€ va ser objecte d’anàlisi per quantificar la possible regularització dels 
costos d’obres i materials que constaven com a Immobilitzat en curs o pendent de clas
sificar. Es tractava de quantificar les regularitzacions corresponents dels costos per clas
sificar-los dins l’immobilitzat de manera correcta, o bé per reconèixer-ne un deteriorament 
o una pèrdua per tal de mantenir en la comptabilitat només el valor efectivament recupe
rable; tot això ja que les actuacions s’havien aturat i van ser objecte de desmantellament i, 
per tant, calia valorar-les en funció de la utilitat de les obres dutes a terme i de la pos
sibilitat d’ús i aprofitament dels materials. 


Tot i que els càlculs per regularitzar la comptabilització d’aquests costos es van fer el 
2010 i van ser objecte de la Resolució del director de l’ACA del 7 de juny del 2010, tal com 
establia aquesta resolució, es van introduir en el tancament comptable de l’exercici 2009. 
Aquestes regularitzacions van ser les següents: 
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Quadre 9. Regularitzacions incorporades al tancament de l’exercici 2009 


Actuació o concepte 
objecte de regularització 


Immobilitzat en 
curs o pendent 


de classificar 


Immobilitzat en 
funcionament 


(materials 
recanvis) 


Immobilitzat en 
funcionament 


(materials 
reaprofitats) Pèrdues Cobrat 


Segre – La Baells (treballs preparatoris) 


Segre – La Baells (materials aprovisionats) 


Xarxa Baix Llobregat – Sant Joan Despí 


Recuperació pous – La Mata – Masuques 


Venda de material actuació en pous La Mata 
– Masuques (baixa d’inventari i cobrament) 


Aprovisionaments ATLL 


Infraestructures al port de Barcelona per 
aportació d’aigua potable en vaixells 


Aprofitament pous Sentmenat – Baix Ter 


(6.880) 


(8.577) 


(6.010) 


(1.149) 


(6.010) 


(410) 


(416) 


8.185 


980 


520 


(37) 


6.010 


410 


306 


122 


276 


350 


6.758 


116 


5.030 


279 


110 


37 


Total regularització comptabilitat 2009 (29.452) 16.374 748 12.293 37 


Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes segons la documentació suport fiscalitzada.



S’observa que en el tancament comptable del 2009, del total de 29,45 M€ que inicialment 
havien estat comptabilitzats en Immobilitzat en curs o pendent de classificar s’han rea
profitat materials per a altres actuacions per un total de 0,75 M€, s’han venut materials re
cuperant el valor comptable per 0,04 M€ i s’han reconegut pèrdues de 12,29 M€ pel cost 
d’obres aturades i/o desmantellades i per materials no aprofitables. Per tant l’ACA, el 31 
de desembre del 2009 mantenia els 16,37 M€ restants en l’immobilitzat, tot i que no està 
degudament documentat que aquest import representés el valor efectivament recupe
rable dels materials i altres costos que incloïen. 


Durant l’exercici 2010, els 16,37 M€ que es mantenien en Immobilitzat al tancament 
comptable del 2009 han estat objecte de noves regularitzacions. Així, un total de 3,70 M€ 
han estat donats de baixa de l’immobilitzat i s’ha reconegut com a pèrdua per diferències 
sorgides en l’inventari dels materials, 0,92 M€ i per materials que l’ACA ha cedit gra
tuïtament a ATLL, 2,60 M€, i a l’EMSHTR, 0,18 M€. Per tot això, el 31 de desembre del 
2010 es mantenen en l’immobilitzat 12,67 M€ (16,37 M€ – 3,70 M€). Amb tot, les mancan
ces de controls de seguiment i de documentació suport, ja des del moment de la quan
tificació i valoració inicials dels materials i de les obres referents a aquestes actuacions, 
no permeten afirmar que els 12,67 M€ representin el valor efectivament recuperable dels 
costos d’aquestes actuacions el 31 de desembre del 2010. 


Altres actuacions 


A més de les sis actuacions anteriorment detallades i tractades de manera conjunta, al 
llarg de la fiscalització s’ha vist documentació en què constaven altres actuacions inicia-
des arran de la sequera del 2007-2008 que, posteriorment, si bé no han estat desman
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tellades, han caigut en desús. En aquesta situació es troben els béns de l’immobilitzat que 
per un total de 20,12 M€ corresponen a les obres següents: 


Quadre 10. Altres actuacions del període de sequera 2007-2008 que han caigut en desús 


Actuació Import 


Infraestructures al port de Barcelona per aportació d’aigua potable en vaixells 


Sistema terciari de regeneració d’aigua a Tordera (per tractament addicional de les aigües procedents de 
la depuradora de l’empresa Fibracolor) 


Infraestructures al port de Tarragona per aportació d’aigua potable en vaixells 


11.668 


7.569 


878 


Total 20.115 


Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la documentació suport fiscalitzada.



Segons els informes i la documentació analitzada, les infraestructures dels ports de Barce
lona i Tarragona no han estat desmantellades però el seu desús requeriria, com a mínim, 
dotar una provisió per deteriorament i fer-ne un seguiment tècnic per valorar si seria adient 
la seva baixa i reconèixer-les com a pèrdua. Pel que fa al sistema de regeneració d’aigua 
a Tordera, amb el tancament el 2008 del procés productiu de la planta de l’empresa Fi
bracolor, les instal·lacions de l’ACA han quedat sense ús ni possible destí, amb la qual 
cosa caldria donar-les de baixa i reconèixer-les com a pèrdua. 


Fets posteriors de l’exercici 2011 


Com a fets posteriors al tancament comptable de l’exercici 2010 s’ha observat, en l’exer
cici 2011, el següent: 


•	 Respecte de les sis actuacions que posteriorment han estat desmantellades (vegeu el 
quadre 8), l’ACA ha minorat novament el seu valor de l’immobilitzat, que el 31 de 
desembre del 2010 era de 12,67 M€, i n’ha reconegut despeses o pèrdues per un total 
d’1,09 M€ que han rebaixat l’immobilitzat fins a 11,58 M€. El fet més remarcable, però, 
ha estat que al tancament del 2011 l’ACA considera que aquest immobilitzat correspon 
a materials i altres costos sense cap tipus d’ús i decideix dotar una provisió de 
deteriorament que cobreix 9,50 M€ del total dels 11,58 M€. Els 2,08 M€ restants l’ACA 
els manté en l’immobilitzat malgrat que els ha aportat gratuïtament a l’empresa estatal 
Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA (ACUAMED) i, per tant, caldria donar-los de 
baixa de l’immobilitzat i reconèixer-los com a pèrdua. L’ACA considera que aquesta 
aportació hauria de representar un acompte de les obligacions que l’ACA té amb 
ACUAMED,8 amb la qual cosa la contrapartida de l’acompte seria la baixa de l’immo
bilitzat, però per a això caldria que l’ACA formalitzés un document en què l’empresa 
estatal acceptés l’aportació del material com a acompte. 


8. El 7 de juliol del 2008 ACUAMED, empresa estatal dependent del MARM, va signar un conveni amb l’ACA i 
ATLL en què les empreses de la Generalitat assumien cofinançar les obres a executar per ACUAMED en el 
tram Calaf-Igualada de la xarxa d’abastament de l’embassament de la Llosa del Cavall. 
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•	 Respecte de l’actuació del sistema terciari de tractament d’aigua a Tordera (vegeu el 
quadre 10), l’ACA l’ha dotat amb la creació d’una provisió per deteriorament per la seva 
totalitat, 7,57 M€.9 


Aspectes jurídics 


A més dels aspectes comptables anteriorment analitzats, respecte de les actuacions del 
Segre – La Baells (juntament amb altres actuacions, bàsicament referides a la connexió de 
l’EDAR de Palamós amb el riu Daró) es van detectar certes irregularitats en tot el procés 
de contractació, adjudicació i reconeixement dels costos. Aquests fets van ser recollits en 
l’informe de control de la Intervenció General de la Generalitat del 29 de novembre del 
2010 que va tenir entrada en la Sindicatura de Comptes de Catalunya el 13 de desembre 
del 2010. La Sindicatura de Comptes en l’informe 14/2011 va fer referència a l’informe de 
la Intervenció General de la manera següent: 


Es té coneixement que aquest Informe va ser tramès a la Fiscalia del Tribunal Su
perior de Justícia de Catalunya el 23 de desembre del 2010 i va ser tramès per la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya al Tribunal de Comptes en data 27 de gener 
del 2011. 


El 16 de març del 2011 la Fiscalia Provincial de Catalunya, de resultes de l’ofici i la do
cumentació que havia rebut de la Fiscalia Superior de Catalunya, decreta l’arxivament de 
les actuacions. En concret manifesta que en el supòsit no s’aprecien elements dels quals 
s’infereixi la possible existència d’infracció penal i estableix que si fos el cas les respon
sabilitats a assumir estarien en l’ordre del contenciós administratiu. 


D’altra banda, pel que fa a la responsabilitat comptable, en la Interlocutòria del 17 d’abril 
del 2013, la consellera de comptes de la Secció d’Enjudiciament del Tribunal de Comptes 
declara que no es procedent incoar cap judici en relació amb el procediment de rein
tegrament iniciat per aquests fets. Aquest acord es fonamenta en l’escrit del fiscal de l’es
mentada Secció, del 16 d’abril del 2013, en què conclou que no aprecia menyscapte en 
els fons públics i sol·licita que no s’incoï cap judici comptable.  


2) Manca de reconeixement d’atribucions de fons previstes en convenis amb 
administracions locals 


L’ACA no ha comptabilitzat determinats fons a atorgar a administracions locals a les quals, 
per conveni, ha de cofinançar determinades obres, ja que les administracions locals van 
certificar l’execució de les obres fora del termini previst. Tot i que els convenis preveuen 


9. El total de la provisió per deteriorament de l’immobilitzat dotada per l’ACA en el 2011 ha estat de 17,07 M€, 
dels quals 9,50 M€ corresponen a les sis actuacions desmantellades i 7,57 M€ a l’actuació del sistema de 
Tordera. 
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que la justificació fora de termini és un dels supòsits d’extinció anticipada, fins a l’exercici 
2009 aquesta incidència se solucionava, sempre que estigués adequadament justificada, 
mitjançant la formalització d’una addenda al corresponent conveni i l’ACA acabava 
aportant els fons i comptabilitzant aquest fet. Des de l’exercici 2010 l’ACA no reconeix les 
atribucions de fons si el beneficiari presenta les certificacions i els justificants de despesa 
fora de termini. Això ha suposat no comptabilitzar 13,73 M€ ni en el passiu per creditors ni 
en la despesa per subvencions de capital. 


L’ACA fonamenta la no imputació comptable de les obligacions que ha deixat d’assumir 
basant-se en l’incompliment del termini de justificació per part de les administracions 
locals i, a més, en els principis pressupostaris de limitació qualitativa, quantitativa i tem
poral. Tot i això, sorgeix la incertesa pel risc que les administracions locals presentin 
reclamacions que es resolguin a favor seu.  


3) Ajustaments del 2010 al tancament comptable del 2009: IVA suportat no deduït i 
subvencions no aplicades 


En l’exercici 2010, tal com es fa constar en la Memòria, l’ACA ha registrat amb caràcter re
troactiu al tancament de l’exercici 2009, dos ajustaments que, tot i compensar-se par
cialment entre ells, presenten imports significatius segons el que seguidament es descriu. 


Quotes d’IVA suportades en exercicis anteriors i no deduïdes 


Com ja va remarcar la Sindicatura de Comptes en informes anteriors, l’ACA presentava 
saldos deutors per IVA pendent de deduir referents a obres executades i certificades que 
no s’havia pogut deduir perquè es tractava de certificacions pendents de pagament o per
què les obres no havien estat encara recepcionades. 


Aquest IVA pendent de deduir corresponia, fonamentalment, al de les obres que l’antiga 
Junta d’Aigües de Catalunya havia encomanat a GISA i REGSA. L’ACA els feia aporta
cions mensuals per imports preestablerts, que imputava de manera genèrica com a immo
bilitzat en curs però que no estaven correlacionades amb el cost de les obres concretes ni 
amb el seu grau d’avançament d’execució. Posteriorment, quan GISA i REGSA aportaven 
les factures referents a les certificacions de les diferents obres, l’ACA reclassificava el cost 
en obres concretes però no es deduïa l’IVA, ja que no havia pagat les factures; les havien 
pagat GISA i REGSA mentre que l’ACA havia fet les aportacions mensuals esmentades. 
Amb tot, l’ACA, preveient poder-se’l deduir a la recepció final de les obres, anava im
putant tot aquest IVA en un compte deutor.  


La manca de detall de la correlació entre les aportacions mensuals genèriques, les fac
tures de les certificacions parcials de les obres, l’IVA activat corresponent a cada factura i 
la recepció de cada obra, va fer que no es disposés d’informació suficient per poder-se 
deduir l’IVA. A finals del 2009 aquest IVA deutor no deduïble presentava un import 
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acumulat d’11,21 M€. A inicis del 2010, donat que els darrers encàrrecs d’obra de l’ACA a 
les dues empreses eren del 2006, i que per tant, s’havia superat el termini per a poder-se 
deduir aquest IVA, es decideix regularitzar-lo, donant-lo de baixa i reconeixent-lo com a 
pèrdua d’exercicis anteriors. 


Subvencions de capital no aplicades a resultats 


En anteriors informes la Sindicatura de Comptes va fer el seguiment de la incertesa del 
cobrament d’un deute del Ministeri de Medi Ambient (MIMAM, actualment MARM) de 
92,22 M€ que corresponia a aportacions previstes en el conveni signat amb l’esmentat Mi
nisteri de finançament del Pla de Sanejament de Catalunya 1996-2002. Tal com es va 
concloure en l’informe 14/2011, la incertesa es va resoldre definitivament amb el cobra
ment d’aquest import el febrer del 2008, amb l’aplanament previ de l’Administració de l’Es
tat recollit en la sentència del 20 de març del 2007 de la sala contenciosa administrativa 
de l’Audiència Nacional. 


D’acord amb la normativa comptable, aquest import va passar a representar una sub-
venció no reintegrable amb posterioritat a la posada en funcionament dels béns que fi
nança i, concretament, en el moment en què la sentència va ser ferma. Per això, era a 
partir del 2007 que calia començar a reconèixer la subvenció de capital en el Compte de 
pèrdues i guanys, cosa que l’ACA no va fer però que en 2010 va regularitzar amb efectes 
al tancament del 2009. Així, els ingressos que calia haver reconegut entre 2007 i 2009 
eren de 8,51 M€. 


El total de l’ajustament per reconèixer ingressos d’exercicis anteriors va ser de 10,25 M€, 
ja que, juntament amb els 8,51 M€ d’ingressos referents a les esmentades subvencions de 
capital del Ministeri, hi va haver un altre ajustament, d’1,74 M€, corresponent a mancances 
acumulades de traspàs a ingressos de les subvencions de capital rebudes per convenis 
amb altres administracions públiques, principalment administracions locals. 


4) Aspectes remarcables resultants de l’anàlisi dels creditors 


Per a determinades anàlisis dels saldos de creditors el 31 de desembre del 2010 cal 
deixar de banda determinats comptes com els creditors per factures pendents de rebre o 
per ajustaments i centrar-se en els Creditors per pagaments ordenats que presenten un 
saldo de 249,98 M€, dins del total de 326,56 M€ de Creditors per compres o adquisicions 
de serveis. 


Del total dels 249,98 M€ de saldo el 31 de desembre del 2010 cal remarcar el següent: 


•	 Un total de 4,66 M€ corresponen a imports creditors que vencien entre 1997 i 2009; una 
part de 2,01 M€ es compon d’una gran quantitat d’apunts que s’han anat acumulant per 
imports poc significatius i que generalment tenen a veure amb retencions de garanties 
de certificacions d’obres, amb ingressos indeguts respecte dels quals els bancs no van 
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facilitar a l’ACA detall o informació com per poder-ne fer un seguiment, etc. Caldrà que 
l’ACA faci una tasca d’anàlisi per valorar la regularització d’aquestes partides antigues, 
la baixa de les quals podria generar un ingrés extraordinari. 


Dins el total de 4,66 M€ hi ha 2,65 M€ corresponents a tres casos que sí que presenten 
imports creditors significatius (1,50 M€ amb l’Ajuntament de Barcelona, 0,74 M€ amb 
l’Ajuntament de Castelldefels i 0,41 M€ amb l’empresa estatal Aguas de la Cuenca del 
Ebro, SA – ACUAEBRO) i que poden representar imports encara exigibles per part dels 
creditors, cosa que està en funció de contingències a dirimir. 


•	 Un total d’1,72 M€ correspon a saldos creditors per pagaments a fer en l’exercici 2012 
o posteriors. Caldrà comptabilitzar aquests casos en saldos de passiu a llarg termini i 
no com a creditors en el passiu corrent. 


•	 Un total de 103,48 M€, segons recull l’ACA en la Memòria del 2010, supera els cin
quanta-cinc dies d’ajornament de pagament que, per al 31 de desembre del 2010, 
estableix la Llei 15/2010, del 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, del 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les ope
racions comercials. L’ACA presenta aquesta informació quantificada per tal de complir 
el deure d’informació que estableix la disposició addicional tercera d’aquesta llei. 


Cal remarcar que, amb la informació facilitada per l’ACA, la Sindicatura de Comptes ha 
calculat les obligacions pendents de pagar el 31 de desembre del 2010 que superen 
els cinquanta-cinc dies des de la data de la corresponent factura. Del càlcul n’ha 
resultat un import superior al de l’ACA, concretament 126,76 M€. 


5) Excés en el reconeixement de subvencions de capital 


En l’Annex II es recull el moviment global de les subvencions de capital que l’ACA pre
senta en la Memòria de l’exercici 2010. En l’anàlisi realitzada s’han observat excessos en 
el reconeixement de certes línies de subvencions, que es detallen a continuació: 


•	 El Fons de cohesió Alt Maresme Nord, com s’ha remarcat en el detall del Quadre 6, 
correspon a actuacions en el sistema de sanejament Pineda-Tordera. S’ha analitzat la 
corresponent decisió de la Comissió Europea que preveia per a aquestes actuacions 
un total de despesa elegible de 21,18 M€, un percentatge de finançament del 68% i, 
per tant, una subvenció màxima de 14,41 M€. Fins al 2009 l’ACA havia reconegut com a 
subvenció per aquest fons de cohesió 9,79 M€, però en l’exercici 2010 comptabilitza 
7,30 M€ addicionals, amb la qual cosa l’import acumulat el 31 de desembre del 2010, 
17,09 M€, supera, de manera errònia, el màxim de 14,41 M€ aprovats per la Comissió 
Europea. S’ha observat que l’excés de 2,68 M€ ha estat regularitzat en l’exercici 2011. 


•	 Les subvencions FEDER 2000-2006 no presenten en el moviment de l’exercici 2010 
cap nou import reconegut i sols presenten el decrement per la part traspassada a in
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grés de l’exercici. Això succeeix ja en l’exercici 2009. S’ha fet una anàlisi de seguiment 
dels imports reconeguts per aquesta tipologia de subvencions europees en exercicis 
anteriors i s’ha observat que el total que l’ACA ha comptabilitzat al llarg dels exercicis 
2001-2008 ha estat de 97,82 M€. S’ha disposat de documentació de la Direcció Gene
ral de Política i Promoció Econòmica del DEF de seguiment i tancament d’aquesta línia 
de subvencions que quantifica l’import total final que rebrà l’ACA en 91,08 M€, amb la 
qual cosa és desprèn que l’ACA ha reconegut un excés de 6,74 M€. S’ha observat que 
una part d’aquest excés, 1,80 M€, ha estat reclassificada en l’exercici 2011 a altres 
línies de subvencions, i s’ha mantingut, per tant, un excés de 4,94 M€. La regularització 
de l’excés suposaria reduir el passiu per subvencions, donacions i llegats així com 
l’actiu per periodificacions. 


•	 Cal remarcar com a fet posterior al tancament de l’exercici 2010 la regularització en el 
2011 en els saldos de les Subvencions de capital rebudes. S’ha fet un seguiment dels 
moviments comptables que en el 2011 han presentat aquestes subvencions i, a més de 
la regularització de 2,68 M€ i la reclassificació d’1,80 M€, abans esmentades, s’han pro
duït altres regularitzacions per 8,78 M€. Les regularitzacions han suposat disminuir, bà
sicament, el Fons de cohesió per petites aglomeracions urbanes en 3,96 M€ i el Fons 
de cohesió Sant Feliu - Gavà en 4,13 M€. Aquestes disminucions corresponen a actua
cions que no s’han pogut finalitzar en el termini que establia la Comissió Europea o que 
havien estat comptabilitzades incloent-hi certes partides que finalment han resultat ser 
no elegibles. 


6) Manca d’informació i controls per a la correlació entre les subvencions rebudes i 
l’immobilitzat que financen 


La Memòria dels comptes anuals no inclou informació relativa a les subvencions rebudes 
aplicades a l’immobilitzat, ni l’import d’aquests actius finançats per aquelles. Aquest fet 
suposa, a més, d’una banda, una debilitat del control que pot donar lloc a incorreccions 
en l’aplicació a resultats de les subvencions i, d’una altra banda, una debilitat de control 
en el seguiment dels recursos europeus amb el risc de perdre’ls per errades i mancances 
pel que fa a les dates límit i als conceptes d’elegibilitat. 


Aquesta mancança de controls ha donat lloc a les observacions anteriorment esmentades: 
la referent als ajustaments del 2010 al tancament del 2009 de l’anterior punt 3, o la que 
recull els excessos en el reconeixement de subvencions, en l’anterior punt 5. També cal 
remarcar casos, esmentats en informes anteriors, que generen manca de correlació entre 
fons rebuts i inversions que financen (vegeu en l’informe 14/2011 la conclusió de l’epígraf 
2.7 i en l’informe 6/2005, l’epígraf 2.3.11.1). 


En informes anteriors la Sindicatura de Comptes va centrar l’anàlisi de la correlació sub
vencions-inversions en l’aplicació de la subvenció a ingressos, ja que aquesta aplicació 
hauria d’estar en funció de l’amortització de les inversions que financen. Se segueix ob
servant que algunes subvencions no presenten aquesta aplicació a ingressos, ja que les 
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obres que financen no han estat finalitzades o no han entrat encara en funcionament. De 
totes maneres es fa evident la manca de control de correlació detallada, sobretot pel que 
fa als fons procedents de FEDER o dels fons de cohesió més antics, com el Fons de 
cohesió 1997, o de les aportacions del (PUOSC) Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. 
En aquests casos l’ACA va fer el traspàs anual a resultats en termes globals aplicant un 
percentatge genèric del 2,5% d’amortització, criteri acceptable des del vessant comptable 
però que no resol el problema de la manca de correlació entre subvencions i inversions. 


L’ACA, si bé manté una correlació global i genèrica entre les subvencions i les inversions, 
no disposa de la informació de detall ni dels controls suficients que permetin correlacionar 
totes i cadascuna de les subvencions de capital rebudes respecte del cost obra per obra 
de les inversions. Tot i que l’activitat de l’ACA dificulta la implantació de controls que re
sultin suficients, ja que influeixen aspectes i situacions que poden presentar constants 
variacions, la Sindicatura de Comptes entén que caldria implantar uns procediments in
terns pel que fa a aquest aspecte. 


7) [...]10 


8) Reclamacions patrimonials 


D’acord amb la documentació facilitada per l’ACA, el 31 de desembre del 2010 hi ha un 
total de vint-i-nou reclamacions patrimonials per una quantia total de 8,33 M€. Aquestes 
reclamacions es troben en situacions processals molt diverses, ja que n’hi ha que estan 
en fases inicials d’incoació i d’inici d’expedient o de peticions de documentació i d’infor
mes, mentre que d’altres estan en la fase de proposta de resolució o bé pendents de sen
tència. També hi ha casos en què ja s’han dictat sentències favorables o desfavorables 
però que encara estan pendents de la sentència del corresponent recurs d’apel·lació i, 
fins i tot, hi algun cas de sentència desfavorable pendent d’execució. Amb tot, els res
ponsables de l’ACA no han fet una anàlisi d’avaluació de risc de manera diferenciada que 
tingués com a finalitat obtenir un import que, en funció del major o menor grau de certesa 
o probabilitat, fos objecte d’una provisió per responsabilitats. Així, en la Memòria l’ACA 
informa de l’import total de les reclamacions i estima com a possible el fet d’haver-ne de 
fer front, però no ha comptabilitzat cap provisió pel que fa a aquestes reclamacions.  


La Sindicatura de Comptes considera que calia haver valorat quines de les vint-i-nou 
reclamacions i quina part del total de 8,33 M€ haurien d’haver estat objecte d’una provisió 
per responsabilitats, que caldria haver comptabilitzat el 31 de desembre del 2010. 


9) [...]11 


10. Arran de l’al·legació segona s’ha suprimit l’observació. 


11. Arran de l’al·legació tercera s’ha suprimit l’observació. 
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10) Finalitat d’un préstec de l’Institut Català de Finances (ICF) 


El total dels imports disposats de nous préstecs al llarg de l’exercici 2010 ha estat de 
171,20 M€ i correspon al total formalitzat per a tres operacions de préstec del maig del 
2010 i a una tercera de finals de l’exercici 2009, segons el següent detall, en què es recull 
la finalitat prevista per a cada préstec: 


Quadre 11. Préstecs disposats en l’exercici 2010 


Entitat Import Data préstec Finalitat 


Sindicat BBVA 


Barclays 


Cajamadrid-ICO 


ICF 


130,00 


30,00 


10,00 


1,20 


06.05.2010 


31.05.2010 


19.05.2010 


30.12.2009 


Finançar parcialment les inversions pressupostades 


Amortitzar crèdit 20 M€ i necessitats pressupostàries 


Inversions concretes – finançament parcial de 6 projectes 


Inversió concreta – Planta nitrats a les Masies de Voltregà 


Total 171,20 


Imports en milions d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes segons documentació fiscalitzada.



Sols en el cas dels préstecs de Cajamadrid-ICO i de l’ICF es detallen unes inversions con
cretes com a destí dels recursos objecte de préstec. Respecte de l’anàlisi d’aquests dos 
préstecs cal remarcar que la inversió prevista en relació amb el préstec de l’ICF no ha 
estat finalment duta a terme. 


El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAAR) es va plantejar dur a terme 
la inversió en una planta de tractament de nitrats, fet que va comunicar a l’ACA perquè 
dugués a terme les obres, i per la qual cosa va decidir subvencionar l’ACA i assumir els 
interessos del préstec que l’ACA va acabar formalitzant amb l’ICF. Finalment, per diversos 
motius de tipus tècnic i de prioritat d’altres inversions, l’ACA no va dur a terme la inversió, 
ni tant sols en va iniciar l’expedient de contractació, i va destinar el préstec de l’ICF al 
finançament de les inversions generals del global del seu pressupost. L’incompliment del 
destí a donar al préstec no n’ha suposat la cancel·lació ni el retorn anticipat del principal 
ni dels interessos assumits pel DAAR. S’ha observat que posteriorment el préstec ha en
trat en el conjunt d’operacions financeres que en el primer trimestre del 2012 han estat 
objecte de la reestructuració de gran part de l’endeutament de l’ACA, moment en què ha 
comunicat al DAAR i a l’ICF que passava a fer-se càrrec dels interessos del préstec. 


11) Criteri de reconeixement dels ingressos del cànon de l’aigua recaptat per les 
entitats subministradores 


Fins a l’exercici 2007, inclòs aquest, el reconeixement comptable dels ingressos provi
nents del cànon de l’aigua es feia atenent al consum real o potencial d’aigua, moment en 
què es produeix el fet imposable del tribut, d’acord amb l’article 8 del Decret 103/2000, 
del 6 de març, pel qual es va aprovar el Reglament de tributs gestionats per l’ACA, mo
dificat pel Decret 47/2005, del 22 de març, i d’acord amb l’article 65 del Decret legislatiu 
3/3003 (text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya). 
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En el 2008, la Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, va intro
duir en el Decret legislatiu 3/2003 la disposició addicional quinzena, en què s’establia que 
des de l’inici d’aquell exercici, la comptabilització dels ingressos pel cànon de l’aigua re
captat per entitats subministradores, s’ha d’efectuar en el moment del compliment efectiu 
de les obligacions de declaració i ingrés per part d’aquestes entitats. 


Per tant, a partir d’aquesta disposició legal, l’ACA canvia el criteri de reconeixement dels 
ingressos d’aquesta part del cànon de l’aigua. El registre comptable dels ingressos cor
responents al cànon de l’aigua en funció del criteri anterior de meritació hauria suposat un 
augment dels ingressos de dret públic i un augment de periodificacions a curt termini de 
l’actiu per un import aproximat de 5,15 M€. 


Cal assenyalar que, en relació amb aquesta part del cànon de l’aigua provinent de la 
facturació de les entitats subministradores, l’ACA no ingressa per un servei de subminis
trament, sinó que el que fa és recaptar un impost, que li tramiten les entitats subministra
dores, i ella és el subjecte actiu del cànon. Per tant, l’ACA no coneix quin és el subminis
trament i l’import de cànon de l’aigua que se’n deriva fins que les entitats subministradores 
li presenten les declaracions. 


L’ACA informa d’aquest canvi de criteri en la Memòria de comptes anyals. 


2.2.4.	 Incertesa en la continuïtat de les operacions. Fets posteriors: Pla de 
viabilitat i mesures d’ajornament i reestructuració de l’endeutament 


La Sindicatura de Comptes ha posat de manifest en tots els informes de fiscalització re
latius a l’ACA la incertesa quant a la capacitat del cànon de l’aigua com a principal font 
d’ingressos per fer front a la globalitat de les necessitats financeres. En ells s’assenyalava 
que aquests ingressos, juntament amb els altres ingressos propis de menor quantia, no 
cobrien les despeses de l’activitat ordinària (despeses d’explotació i despeses financeres) 
fonamentalment pel cost que la càrrega financera de l’endeutament representa. 


Així mateix, es concloïa que les previsions d’inversió per a futurs exercicis i les despeses 
d’explotació requeririen noves fonts de recursos, i s’assenyalava que aquesta situació era 
conseqüència, en gran part, no sols de l’obligació legal de l’ACA de fer front a la major 
part d’infraestructures hidràuliques a dur a terme a Catalunya, sinó que, a més, un cop 
posades en marxa, n’ha de suportar les despeses de gestió, explotació i manteniment, 
malgrat que la legislació preveu en la majoria de casos el traspàs de la titularitat a l’Ad
ministració local o ens dependents. 


Segons l’anàlisi que consta en l’informe 14/2011, l’evolució dels imports fins a l’exercici 
2009 arribava a conclusions similars a les esmentades, respecte de la capacitat financera 
del cànon de l’aigua i es remarcava l’empitjorament de la pèrdua de les activitats ordi
nàries. Es feia referència a altres fonts de recursos, bàsicament destinats a finançar o a 
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reequilibrar la situació patrimonial, com els recursos autonòmics procedents del contracte 
programa 2006-2010 o els fons estatals rebuts entre 2007 i 2009 en relació amb la dis
posició addicional tercera de l’Estatut. També es concloïa que eren recursos insuficients 
per al finançament de les inversions que l’ACA assumia. 


Al final de l’exercici 2010 l’ACA presenta una situació de pèrdues continuades i signifi
catives (pèrdua de l’exercici 2010, 53,95 M€ i resultats negatius d’exercicis anteriors fins al 
31 de desembre de 2010, 553,86 M€) fons de maniobra negatiu (280,95 M€) i d’acu
mulació de l’endeutament (1.381,27 M€), que requereix prendre mesures de reequilibri. Al 
llarg del 2010 l’ACA ja va plantejar, de manera preliminar, unes mesures a implementar 
com a pla de reequilibri o viabilitat amb quatre línies d’actuació globals: disminució de la 
despesa corrent, restricció de la inversió, augment dels ingressos corrents i refinançament 
de l’endeutament. Amb tot, al tancament de l’exercici 2010, el caire preliminar i no forma
litzat d’aquest pla suposa una important incertesa quant a la capacitat de l’ACA per con
tinuar amb les seves operacions. 


Com a fets posteriors al tancament de l’exercici 2010 cal remarcar el següent: 


•	 Pla econòmic i financer 2011-2014: en el primer trimestre del 2011 va iniciar-se l’ela
boració del pla de viabilitat i al final d’aquest trimestre van començar a aplicar-se certes 
mesures. Segons responsables de l’ACA, el mes de juny es va concloure el pla però no 
se’n va formalitzar ni aprovar cap versió definitiva. A inicis del tercer trimestre del 2011 
el Departament d’Economia i Coneixement, mitjançant una firma de consultoria va aca
bar d’elaborar una versió definitiva del pla anomenada Pla econòmic i financer 2011
2014 (PEF). Els eixos generals del PEF són: l’increment del cànon de l’aigua, la re
ducció de les despeses d’explotació i de les despeses d’estructura, la congelació de 
les inversions compromeses, la millora de l’eficiència (estructura organitzativa i gestió 
d’explotacions) i la reordenació de l’endeutament. 


•	 Procés de reestructuració de l’endeutament: L’evolució de l’endeutament formalitzat per 
l’ACA en els darrers exercicis ha donat lloc a una concentració de deute a amortitzar 
en els anys 2011-2014. Davant d’això, l’ACA ha de portar a terme un procés de reorde
nació del seu endeutament per adaptar el calendari de venciments als fluxos de caixa 
previstos en el PEF. En aquesta línia l’Acord de Govern del 13 de desembre del 2011 
autoritza l’ACA a iniciar un procés de negociacions amb les entitats financeres per al 
refinançament del seu endeutament i estableix que el procés s’iniciï amb un ajornament 
de quotes d’amortització i finalitzi amb una reestructuració del deute. L’Acord de Go
vern del 20 de març del 2012 autoritza l’ACA a refinançar el seu endeutament per un 
import màxim de 892,25 M€. 


•	 Entre el desembre del 2011 i el febrer del 2012 l’ACA ha formalitzat dues pòlisses 
d’ajornament de pagament de quotes que vencien a finals del 2011 i primers del 2012 
per un total de 106,77 M€ que passen a vèncer el 30 de març del 2012. En aquesta ma
teixa data l’ACA ha formalitzat dos contractes de reestructuració de l’endeutament per 
un total de 536,64 M€. 
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El seguiment del pla econòmic i financer i del procés de reestructuració de l’endeutament 
seran objecte d’anàlisi en els propers informes que la Sindicatura de Comptes dugui a 
terme. Amb tot, en l’Annex III es recull la quantificació de l’evolució del perfil d’amortització 
segons els venciments que estaven previstos el 31 de desembre del 2010, els previstos el 
31 de desembre del 2011 i els que el 31 de desembre del 2011 es recalculen un cop for
malitzats els contractes de refinançament del març del 2012. 


3. FISCALITZACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 


El pressupost de l’ACA corresponent a l’exercici 2010, aprovat per la Llei 25/2009, del 23 
de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, preveia uns 
estats d’ingressos i de despeses de 1.117,54 M€. 


A continuació es mostra la Liquidació pressupostària de l’exercici 2010 presentada per 
l’ACA. 


Quadre 12. Liquidació del pressupost de l’exercici 2010 


PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Pressupost 


(A) 
Liquidació 


(B) 
Desviacions * 


(B–A) 


Capítol III 


Article 31 


Article 32 


Article 34 


Article 39 


Taxes, béns i altres ingressos 


Prestació de serveis 


Taxes 


Altres tributs 


Altres ingressos 


Total Capítol III 


102 


1.500 


360.196 


3.653 


365.451 


521 


1.189 


353.804 


1.199 


356.713 


419 


(311) 


(6.392) 


(2.454) 


(8.738) 


Capítol V 


Article 52 


Ingressos patrimonials 


Interessos de dipòsit 


Total Capítol V 


-


-


95 


95 


95 


95 


Capítol VI 


Article 60 


Article 63 


Article 67 


Alienació inversions reals 


Alienació terrenys 


Alienació material de transport 


Alienació altre immobilitzat 


Total Capítol VI 


-


-


-


-


216 


11 


180 


407 


216 


11 


180 


407 


Capítol VII 


Article 70 


Article 71 


Article 76 


Article 77 


Article 79 


Transferències de capital 


Del sector públic estatal 


De l’Administració de la Generalitat 


D’ens i corporacions locals 


D’empreses privades 


De l’exterior 


Total Capítol VII 


450.000 


62.229 


2.696 


2.650 


21.765 


539.340 


-


60.605 


6.677 


1.882 


8.971 


78.135 


(450.000) 


(1.624) 


3.981 


(768) 


(12.794) 


(461.205) 


Capítol VIII 


Article 83 


Variacions d’actius financers 


Aportacions de capital i altres fons propis d’entitats del 
sector públic 


Total Capítol VIII 


28.000 


28.000 


12.824 


12.824 


(15.176) 


(15.176) 


Capítol IX 


Article 91 


Variació de passius financers 


Préstecs en euros 


Total Capítol IX 


184.751 


184.751 


206.709 


206.709 


21.958 


21.958 


TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 1.117.542 654.883 (462.659) 
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PRESSUPOST DE DESPESES 
Pressupost 


(A) 
Liquidació 


(B) 
Desviacions * 


(B–A) 


Capítol I 


Article 12 


Article 13 


Article 16 


Article 17 


Remuneracions de personal 


Personal funcionari 


Personal laboral 


Assegurances i cotitzacions socials 


Pensions i altres prestacions socials 


Total Capítol I 


473 


27.324 


7.629 


427 


35.853 


474 


24.830 


7.141 


419 


32.864 


1 


(2.494) 


(488) 


(8) 


(2.989) 


Capítol II 


Article 20 


Article 21 


Article 22 


Article 23 


Article 25 


Despeses de béns corrents i serveis 


Lloguers i cànons 


Conservació i reparació 


Material, subministraments i altres 


Indemnitzacions per raó del servei 


Prestació de serveis amb mitjans aliens 


Total Capítol II 


2.062 


12.854 


48.965 


512 


221.406 


285.799 


2.220 


14.583 


25.396 


441 


221.860 


264.500 


158 


1.729 


(23.569) 


(71) 


454 


(21.299) 


Capítol III 


Article 31 


Despeses financeres 


Préstecs en euros 


Total Capítol III 


56.017 


56.017 


36.330 


36.330 


(19.687) 


(19.687) 


Capítol IV 


Article 46 


Article 49 


Transferències corrents 


A ens i corporacions locals 


A l’exterior 


Total Capítol IV 


3.950 


223 


4.173 


4.369 


15 


4.384 


419 


(208) 


211 


Capítol VI 


Article 61 


Article 62 


Article 63 


Article 64 


Article 65 


Article 66 


Article 68 


Inversions reals 


Inversions en edificis i altres construccions 


Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 


Inversions en material de transport 


Inversions en mobiliari i estris 


Inversions en equips procés de dades 


Inversions en béns destinats a l’ús general 


Inversions en immobilitzat immaterial 


Total Capítol VI 


782 


4.469 


336 


280 


555 


327.460 


5.190 


339.072 


1.835 


2.473 


-


117 


65 


172.868 


4.167 


181.525 


1.053 


(1.996) 


(336) 


(163) 


(490) 


(154.592) 


(1.023) 


(157.547) 


Capítol VII 


Article 74 


Article 76 


Transferències de capital 


A empreses i altres ens públics de la Generalitat i a 
universitats públiques 


A ens i corporacions locals 


Total Capítol VII 


102.620 


109.257 


211.877 


3.900 


31.112 


35.012 


(98.720) 


(78.145) 


(176.865) 


Capítol IX 


Article 91 


Variació de passius financers 


Amortització de préstecs en euros 


Total Capítol IX 


184.751 


184.751 


184.751 


184.751 


-


-


TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 1.117.542 739.366 (378.176) 


Imports en milers d’euros. 
Font: Memòria 2010 de l’ACA. 
* La Liquidació pressupostària presentada per l’ACA no recull la columna de desviacions; s’ha afegit per facilitar la 
comprensió de la liquidació i el seguiment dels comentaris de la fiscalització. 
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3.1. ESTRUCTURA I CONTINGUT GENERAL DE LA LIQUIDACIÓ 


Pel que fa a l’estructura general de la liquidació pressupostària presentada per l’ACA 
s’observa que presenta un nivell de detall, per articles, inferior a l’aprovat en la Llei de 
pressupostos, que detalla fins a conceptes i aplicacions. A més, el pressupost aprovat per 
la llei desglossa el pressupost de despeses en tres programes. Així, l’estructura pressu
postària de la Generalitat inclou l’ACA en l’apartat 5, Producció de béns públics de caràc
ter econòmic, i, concretament en el subapartat 51, Cicle de l’aigua, que presenta com a 
programes pressupostaris el 511, Disponibilitat i abastament d’aigua, el 512, Sanejament 
d’aigua, i el 551, Protecció i conservació del medi natural, programa no exclusiu del cicle 
de l’aigua. 


Tot i que l’ACA disposa d’informació de la liquidació al mateix nivell de detall amb què es 
presenta en la llei el seu pressupost (per conceptes i aplicacions i per programes), la 
liquidació que presenta en la Memòria sols detalla fins al nivell d’article i no diferencia 
segons els tres programes esmentats. Tot i que la informació presentada en la Memòria 
pot considerar-se suficient per a la seva interpretació i anàlisi, caldria que aquesta infor
mació s’hi inclogués també amb el mateix nivell de detall que s’aprova en la Llei de pres
supostos.  


S’han conciliat els imports liquidats amb els dels ingressos i despeses del Compte de 
pèrdues i guanys, o bé amb la variació de determinats comptes del Balanç i s’hi ha ob
servat una errada, ja que la Llei de pressupostos preveu, per al Capítol VII del pressupost 
de despesa, despesa per Transferències de capital, un total de 211,88 M€ i aquest mateix 
import és el que apareix com a total de l’esmentat capítol de despesa en la columna de 
“Pressupost” de la liquidació però amb una distribució diferent entre els dos articles pres
supostaris que el conformen, segons es mostra en el detall següent: 


Quadre 13. Detall de la composició de la despesa pressupostada del capítol VII 


Concepte 
Llei de pressupostos de la 


Generalitat per al 2010 
Pressupost recollit en la liqui


dació pressupostària de l’ACA Diferència 


Art. 74. A empreses i altres ens públics 
de la Generalitat de Catalunya 


Art. 76. A ens i corporacions locals 


96.620 


115.257 


102.620 


109.257 


6.000 


(6.000) 


Total Capítol VII 211.877 211.877 -


Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la Llei de pressupostos de la Generalitat i la Liquidació pressu

postària de l’ACA. 



La diferència s’origina per una errada a l’hora d’incloure en la liquidació un desglossament 
d’imports pressupostats, que, com a tals, haurien de ser els mateixos que els aprovats per 
Llei. 


A més, d’acord amb les Instruccions conjuntes de la Intervenció general, la Direcció Ge
neral de Pressupostos i la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, 
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del 15 de juliol del 2009, sobre alguns aspectes pressupostaris i comptables de determi
nades entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, l’ACA hauria d’haver in
format expressament el departament d’adscripció i la Intervenció General del romanent de 
tresoreria acumulat amb el detall suficient per distingir entre el romanent finalista i el no 
finalista i el seu origen.  


3.2. PRESSUPOST I LIQUIDACIÓ DE L’ENDEUTAMENT 


El pressupost aprovat per a l’ACA per al 2010 preveia en el capítol IX d’ingressos i també 
de despeses, un import de 184,75 M€. D’acord amb l’avantprojecte de pressupost elabo
rat per l’ACA això responia al fet que la previsió era no endeutar-se més que per fer front 
al volum d’endeutament a amortitzar en el 2010. Aquest import previst incloïa les quotes a 
amortitzar de préstecs i els imports dels límits de pòlisses de crèdit a llarg termini vigents 
a finals del 2009 i amb venciment el 2010. 


Pel que fa a la liquidació, seguidament es presenta de manera diferenciada el que fa re
ferència a ingressos i el que fa referència a despeses. 


• Liquidació dels ingressos de l’endeutament 


L’ACA presenta en el capítol IX d’ingressos un import liquidat de 206,71 M€, que 
respon a les diferències entre els imports disposats el 31 de desembre del 2010 
respecte dels disposats el 31 de desembre del 2009, a les quals afegeix el total de 
l’import pressupostat. El detall és el següent: 


Quadre 14. Detall de la composició dels ingressos liquidats del capítol IX 


Concepte Import 


Variació interanual del disposat de pòlisses a llarg termini 


Variació interanual del disposat de pòlisses a curt termini 


(16,46) 


1,97 


Total (A) Variacions interanuals de pòlisses (14,49) 


Variació interanual del disposat de préstecs 


Import pressupostat  


36,45 


184,75 


Total (B) Variacions interanuals de préstecs i altres 221,20 


Total (A+B) 206,71 


Imports en milions d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la documentació suport de la Liquidació pressupostària de



l’ACA.



Els imports liquidats referents a les pòlisses de crèdit són correctes, tot i que for
malment, la variació negativa de l’import disposat de pòlisses de crèdit a llarg termini 
de 16,46 M€, en ser negativa, és més correcte liquidar-la amb signe positiu en el capítol 
IX de despesa. 
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La resta de l’import que liquida l’ACA en aquest capítol IX d’ingressos és de 221,20 M€, 
ja que, a la variació interanual referent als préstecs afegeix l’import total pressupostat, 
que cal recordar que es refereix al total de l’amortització prevista, incloent-hi límits de 
pòlisses de crèdit. La Sindicatura de Comptes considera que sols calia liquidar un total 
de 171,20 M€ corresponents a les noves disposicions de préstecs de l’exercici 2010 
segons el detall anteriorment recollit en aquest informe, en el quadre 11. 


• Liquidació de les despeses de l’endeutament 


L’ACA presenta en el capítol IX de despeses un import liquidat de 184,75 M€ que coin
cideix amb el pressupostat. D’aquesta manera està liquidant imports que no responen 
a amortitzacions d’imports disposats sinó a límits de pòlisses de crèdit. La Sindicatura 
de Comptes considera que l’ACA com a amortització hauria d’haver liquidat 134,75 M€, 
import que correspon a l’amortització de quotes de préstec en 2010 i, addicionalment, 
com s’ha remarcat anteriorment, els 16,46 M€ de variació interanual de les pòlisses de 
crèdit a llarg termini. 


Com a resum dels anteriors comentaris a continuació es presenta el detall de la liquidació 
de l’endeutament. 


Quadre 15.  Pressupost i liquidació de l’endeutament 


Concepte Pressupostat Liquidat Desviació 


Segons l’ACA 


Ingressos 


Despeses


184,75 


 (184,75) 


206,71 


(184,75) 


21,96 


0,00 


Total - 21,96 21,96 


Segons Sindicatura de Comptes 


Ingressos 


Despeses


184,75 


 (184,75) 


173,17 


(151,21) 


11,58 


33,54 


Total - 21,96 21,96 


Imports en milions d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes segons dades fiscalitzades.



3.3. ANÀLISIS DE LES DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES 


El Resultat pressupostari que es desprèn de la liquidació pressupostària de l’exercici 2010 
és negatiu de 84,48 M€ i és conseqüència d’unes desviacions de menors ingressos liqui
dats que els pressupostats, per 462,66 M€, i de menors despeses liquidades que les pres
supostades, per 378,18 M€. A continuació s’analitzen les desviacions més significatives, 
tant d’ingressos com de despeses, que resulten de la liquidació.12 


12. En l’anàlisi de desviacions no s’inclouen les referents als capítols IX d’ingressos i de despeses, referents a 
l’endeutament, pel fet que la seva liquidació ha estat analitzada en l’epígraf 3.2. 


40 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 5/2014



3.3.1. Desviacions en ingressos 


Els articles del pressupost d’ingressos que concentren les desviacions més significatives 
corresponen als del capítol VII Transferències de capital, concretament els articles 70 i 79, 
que recullen les transferències procedents de l’Estat i de la UE. També cal esmentar la 
desviació de l’article 83, referent a les aportacions procedents de la Generalitat segons el 
contracte programa 2006-2010. Respecte de les desviacions en aquests articles cal re
marcar el següent: 


•	 Transferències de capital del sector públic estatal (article 70): aquest article presenta 
una desviació de 450 M€, ja que del total pressupostat per aquest mateix import no s’ha 
liquidat res. 


L’ACA va pressupostar aquests ingressos que, segons previsions fetes l’octubre del 
2009, esperava rebre durant el 2010 en relació amb la disposició addicional tercera de 
l’Estatut. El document del juliol del 2008 Pla d’infraestructures de Catalunya 2007-2013, 
en què la Generalitat de Catalunya recollia les seves previsions generals de les apor
tacions 2009-2013 de l’Estat a Catalunya en relació amb aquesta disposició addicional, 
preveia, pel que fa a actuacions de l’ACA per al 2010, aportacions estatals de 
600,55 M€. A la pràctica, exercici a exercici, les previsions de les aportacions de l’Estat 
previstes en l’esmentat Pla no s’han complert i, per aquest fet, l’ACA, a finals del 2009, 
coneixent a més les previsions de l’Administració General de l’Estat per al 2010 i 
d’acord amb el percentatge que representen les infraestructures del cicle de l’aigua en 
el conjunt de Catalunya, va reduir la previsió per al 2010 fins a 450 M€. 


La Sentència del juliol del 2010 del Tribunal Constitucional en relació amb l’Estatut va 
generar una nova situació d’incertesa també quant a l’acompliment de les aportacions 
de l’Estat en relació amb la disposició addicional tercera. Finalment, en el 2010, l’ACA 
no ha rebut aportacions estatals referents a aquesta disposició addicional. 


•	 Transferències de capital de l’exterior (article 79): aquest article presenta una desviació 
de 12,79 M€ ja que del total pressupostat per 21,76 M€ s’ha liquidat un total de 8,97 M€. 


A més de l’article 79, que recull aportacions de fons de la UE, l’article 71, tot i fer refe
rència a la Generalitat de Catalunya, recull realment fons procedents de la UE, en 
aquest cas gestionats per mitjà del DMAH i DEF. Així, el pressupost aprovat per al 2010 
recull per aquests dos articles un total de 83,99 M€ mentre que el liquidat és de 
69,58 M€, el que suposa una desviació conjunta de 14,41 M€. Dins aquesta desviació 
destaquen les de les línies de subvencions del fons de cohesió de petites aglome
racions urbanes i de l’Alt Maresme Nord que es van liquidar per imports inferiors als 
previstos, al voltant de 6 M€ cadascuna. En part, aquestes desviacions tenen a veure 
amb el fet que quan es pressuposta el 2010 encara no s’ha tancat l’exercici 2009 i re
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sulta que a finals del 2009 aquestes dues línies es van liquidar per uns imports inferiors 
a les previsions per al 2010. 


•	 Aportacions de capital i altres fons propis d’entitats del sector públic (article 83): aquest 
article presenta una desviació de 15,18 M€. 


Els pressupostos del 2010 preveien aportacions de la Generalitat a l’ACA de 28 M€ d’a
cord amb el contracte programa 2006-2010. Posteriorment, però, el Decret llei 3/2010, 
del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per 
a la reducció del dèficit públic, i l’Acord de Govern de l’1 de juny del 2010, que com
plementa el Decret llei, han suposat minoracions a l’aportació prevista, que ha quedat 
en 12,82 M€. 


3.3.2. Desviacions en despeses 


Els articles del pressupost de despeses que concentren les desviacions més significatives 
corresponen als articles 66 i 76, que cal analitzar de manera conjunta pel control global 
que l’ACA fa respecte a les obres que inclouen. En l’article 66 s’inclouen les obres que 
executa l’ACA (obres directes) referents al cicle de l’aigua, mentre que en l’article 76 s’in
clouen les obres executades per tercers (obres indirectes) per a les quals l’ACA fa apor
tacions als tercers executors. També cal esmentar la desviació de l’article 74, que són les 
aportacions de l’ACA a ATLL. Respecte de les desviacions en aquests articles cal re
marcar el següent: 


•	 Inversions en béns destinats a l’ús general (article 66) i Transferències de capital a ens 
i corporacions locals (article 76): aquests articles presenten conjuntament una desvia
ció de 232,74 M€. 


S’ha fet una anàlisi d’aquests articles per determinar si aquestes desviacions presenten 
concentracions en obres pressupostades concretes. Com a resultat d’aquesta anàlisi 
es remarquen, bàsicament, concentracions en els casos següents: 


•	 Obres pressupostades que han estat liquidades per un import nul i que representen 
desviacions, respecte del pressupostat, superiors a 0,50 M€. Aquests casos repre
senten un desviació total de 153,62 M€. 


•	 Obres pressupostades i liquidades per un import executat inferior al 5% del previst i 
que representen desviacions superiors a 0,50 M€. Aquests casos representen una 
desviació total de 38,29 M€. 


Del total de la desviació de 191,91 M€ dels dos casos remarcats destaca un total de 
128,29 M€, corresponents a partides globals i genèriques previstes per a inversions, 
directes o indirectes, d’abastament, sanejament i medi, però per a les quals no hi ha 
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especificació ni detall d’obres concretes a què destinar aquests fons. Per a aquestes 
partides globals no s’ha liquidat cap import. La resta de desviacions de 63,62 M€ es 
distribueixen entre un gran nombre de partides que sí que fan referència a obres espe
cífiques i que es concentren sobretot en les quatre obres següents: 


•	 Ampliació i tractament terciari EDAR Gavà-Viladecans. Desviació de 9,17 M€. 
•	 EDAR del sistema de sanejament Alt Maresme Nord - Pineda. Desviació de 9,05 M€. 
•	 EDAR i col·lectors en alta al Catllar (1a fase). Desviació de 8,45 M€. 
•	 Tractament terciari d’aigües de l’EDAR Tarragona i Vilaseca. Desviació de 7,75 M€. 


•	 Transferències de capital a empreses i altres ens públics de la Generalitat i a univer
sitats públiques (article 74): aquest article presenta una desviació de 98,72 M€.  


Correspon a les aportacions de l’ACA a ATLL que, d’acord amb l’esmentat en l’epígraf 
2.2.2 d’aquest informe, en parlar del decrement de les subvencions de capital ator
gades, es diferencien en dos tipus: 


a) Aportacions de l’ACA a ATLL per obres que ATLL executa però que formen part de 
la planificació hidrològica de l’ACA i que, per tant, l’ACA finança d’acord amb el 
Conveni del 25 de juliol del 2007 signat entre les dues entitats. 


b) Aportacions de l’ACA a ATLL per obres que executa ATLL i que són objecte del 
finançament del MARM en relació amb la disposició addicional tercera. El MARM 
aporta aquest finançament, en el seu conjunt, a l’ACA i, per tant, l’ACA n’ha de trans
ferir a ATLL la part que li correspon. 


L’import pressupostat de 102,62 M€ preveia, per a la tipologia de l’apartat a, 6 M€ i, per 
a la de l’apartat b, 96,62 M€. Respecte dels imports liquidats i les desviacions conse
qüents cal diferenciar també el següent: 


•	 Pel que fa a l’apartat a es liquiden 3,90 M€. L’import pressupostat va ser de 6 M€ 
donat que la documentació preexistent (conveni i addenda entre ACA i ATLL) pre
veia aportacions anuals de 6 M€, però que en el 2010 passava a ser de 4,50 M€. 
L’aportació real i liquidada ha estat, per tant, de 4,50 M€. A més, aquest import li
quidat s’ha compensat amb un altre import de signe contrari de 0,6 M€, en concepte 
de retenció de l’ACA a ATLL, per tal d’aplicar els principis de contenció de despesa 
i de reducció de dèficit públic que han suposat la reducció d’ingressos d’acord amb 
l’esmentat per a l’article 83 d’ingressos (d’aquesta manera l’ACA repercuteix a ATLL 
la part de contenció de despesa que li correspon).  


•	 Pel que fa a l’apartat b, com que en el 2010 el MARM ja no fa aportacions a l’ACA en 
relació a l’esmentada disposició addicional, l’ACA tampoc no aporta a ATLL res dels 
96,62 M€ pressupostats. 
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4. FISCALITZACIÓ D’EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ 


Al llarg de la fiscalització s’han analitzat aspectes diversos referents a la contractació d’in
versions i despeses. Cal fer referència als dos temes següents:  


•	 El que deriva de l’anàlisi d’evolució de la despesa en concepte de Serveis exteriors 
(epígraf 2.2.2). S’ha remarcat el decrement d’aquest concepte en el 2010 com a con
seqüència de la concentració que en el 2009 presentava, dins els Serveis exteriors, el 
compte Estudis i programes immaterials. La concentració se centrava en la despesa en 
treballs i estudis contractats a una UTE –la UTE DMA-Gestió–, integrada per tres em
preses per a la implantació de determinats aspectes previstos en la Directiva marc de 
l’aigua (DMA). 


•	 El que és conseqüència de l’anàlisi de certes inversions per a la implantació de quatre 
EDAR en petites poblacions, inversions que són objecte de cofinançament amb fons de 
la UE: per a tres de les EDAR el cofinançament prové del Fons de cohesió de petites 
aglomeracions urbanes i per a l’altra EDAR, del FEDER 2000-2006.13 


4.1.	 CONTRACTACIÓ D’ESTUDIS I TREBALLS PER ASSOLIR OBJECTIUS DE LA 


DIRECTIVA MARC DE L’AIGUA 


Per tal d’elaborar el programa de mesures i el pla de gestió de la conca fluvial de Cata
lunya, instruments de planificació hidrològica per assolir els objectius ambientals de la 
DMA, l’ACA va contractar estudis i treballs a la UTE DMA-Gestió. 


La contractació dels serveis esmentats va dur-se a terme per mitjà d’un procediment obert 
(concurs). L’adjudicació és de data 15 de gener del 2008 i, per tant, la normativa de con
tractació aplicable era la continguda en el Reial decret legislatiu 2/2000, text refós de la 
llei de contractes de les administracions públiques. De l’anàlisi de l’expedient de contrac
tació i d’altres documents relacionats cal destacar les observacions següents:  


•	 Reunions prèvies: Hi ha documents que acrediten que hi va haver reunions de coor
dinació, entre el personal de l’ACA i el de les empreses que finalment han conformat la 
UTE adjudicatària, entre maig i octubre del 2007 –dates anteriors a la data d’aprovació 
dels plecs i a la data de l’inici del procés de licitació. Els plecs per al concurs i l’anunci 
de licitació en el DOUE (Diari oficial de la Unió Europea) daten de finals de setembre 
del 2007 i l’anunci de licitació en el DOGC (Diari oficial de la Generalitat de Catalunya), 
de primers d’octubre del 2007, amb la qual cosa les reunions de coordinació 
esmentades han estat anteriors als plecs i a l’inici del procés de licitació. 


13. La documentació fiscalitzada referida a aquestes actuacions inclou una carta de l’Oficina Europea de 
Lluita contra el FRAU (OLAF) de sol·licitud de determinada informació a l’ACA. 
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•	 Delimitació de l’objecte: Els plecs (administratius i tècnics) i posteriorment el contracte 
principal preveuen un objecte de contracte que queda obert a la contractació d’altres 
actuacions complementàries i que permet diferents interpretacions: 


El contracte principal es formalitza en concepte de consultoria i assistència mitjançant 
la figura del Project manager per coordinar, gestionar i impulsar tot un conjunt d’estudis 
i tasques. Addicionalment, es preveu de manera molt genèrica, que algunes d’aques
tes tasques podran ser contractades com a complementàries segons si el concepte al 
qual es refereixen pot encabir-se o no en determinats objectes temàtics previstos en els 
plecs. A més, es preestableix que les tasques complementàries les executarà l’adju
dicatari del contracte principal o bé aquest les podrà subcontractar a tercers. Aquest 
darrer aspecte suposa preestablir l’adjudicació directa de les tasques complemen
tàries. 


S’observa una indefinició dels estudis a realitzar, ja que en els documents de l’expe
dient s’enumeren un conjunt de plans i programes per als quals l’ACA ja té certes 
tasques iniciades o executades, però ni el plec, ni posteriorment el contracte, no de
limiten ni detallen les tasques de revisió, adaptació o aprofundiment dels estudis que 
realment ha d’assumir l’adjudicatari com a objecte concret del contracte. 


•	 Delimitació del preu pressupostat i contractes formalitzats: A la no concreció de l’ob
jecte del contracte s’hi afegeixen les indefinicions referents a la predeterminació del 
preu de les tasques objecte dels estudis. Així, hi ha tasques que inicialment han estat 
previstes dins el pressupost base del contracte principal i que, posteriorment, han estat 
contractades com a complementàries amb un pressupost addicional. 


El febrer del 2008 se signa el contracte principal amb la UTE DMA-Gestió, adjudicatària 
de la licitació, per 3,75 M€. Posteriorment, entre l’octubre i el desembre del 2008, s’han 
formalitzat un total de trenta-vuit contractes per tasques complementàries per 3,93 M€ 
(vegeu el detall dels contractes en l’annex IV de l’epígraf 6.4).14 


Els plecs haurien d’haver previst la licitació pel total dels serveis a executar enlloc de 
preveure la licitació només pel preu del contracte principal i deixar oberta la possibilitat 
de la contractació posterior de serveis complementaris sense preu global i de manera 
directa. 


•	 Comissió de Seguiment: Els plecs preveuen que una Comissió de Seguiment consti
tuïda per responsables de l’ACA és qui ha d’autoritzar, supervisar i dirigir en tot mo
ment els treballs i tasques a iniciar i a desenvolupar, i qui ha d’autoritzar també les 


14. La pràctica totalitat dels trenta-vuit contractes complementaris han estat formalitzats entre l’octubre i el 
desembre del 2008. L’excepció són dos contractes que han estat formalitzats, l’un el gener del 2009, i l’altre el 
març del 2009. 
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possibles contractacions addicionals complementàries i les subcontractacions. Les 
autoritzacions de la Comissió de Seguiment són un requisit previ indispensable per ini
ciar qualsevol de les tasques. Malgrat això, no hi ha constància documental que s’hagi 
complert aquest requisit, ja que sols s’ha facilitat una acta de la Comissió: la de la seva 
constitució. 


•	 Criteris de valoració: Respecte de la licitació i adjudicació del contracte principal cal 
tractar diversos aspectes referits als criteris de valoració. Així, el plec de clàusules ad
ministratives particulars recull dos blocs de criteris de valoració: el de criteris eco
nòmics (preu) fins a un total de 20 punts i el de criteris tècnics (equip de treball, equips 
i mitjans, metodologia i programa de treballs) fins a un total de 80 punts. Sols per al 
criteri econòmic s’estableix una valoració objectivada mitjançant una fórmula. 


Els quatre criteris tècnics es preveuen amb uns intervals de puntuació per a cadas
cun15 i es delimiten conceptualment mitjançant certs subcriteris i elements definidors a 
tenir en compte però sense detallar de manera suficient els conceptes i sense atorgar 
als subcriteris cap subinterval de puntuació dins l’interval de cada criteri. Tenint en 
compte això cal remarcar les observacions següents: 


•	 Els criteris tècnics dels plecs que regeixen la licitació d’aquest contracte represen
ten el 80% de la valoració total, davant el 20% del preu. Els plecs haurien de detallar 
de manera suficient el contingut i el mètode de valoració dels criteris tècnics, tenint 
en compte que són criteris que, per la seva naturalesa, presenten un major grau de 
subjectivitat. A més, per tal de donar més seguretat a l’hora de valorar quina és l’o
ferta més avantatjosa, els plecs haurien de donar preponderància als criteris que es 
poden quantificar mitjançant una fórmula i ser expressats en xifres o percentatges. 


•	 Entre els subcriteris i elements definidors dels criteris tècnics se n’han vist alguns 
que es podrien considerar no apropiats com a criteris d’adjudicació, ja que no tenen 
relació directa amb l’objecte del contracte o bé no estan suficientment definits en el 
plec. Entre aquests subcriteris i elements definidors cal remarcar, dins el criteri 
equip de treball, el referent a la proximitat a la seu de l’ACA o al coneixement de 
l’ACA i de la DMA i, dins el criteri metodologia, les millores previstes en el plec de 
manera genèrica, sense preveure’n requisits, límits ni modalitats. Sols en algun cas, 
podrien tenir-se en compte a l’hora de valorar la solvència professional o tècnica de 
l’empresa licitadora però no com a criteri a valorar per a l’adjudicació. 


•	 L’informe de valoració d’ofertes presenta un major grau de detall que el plec de 
clàusules administratives particulars. Això és així ja que recull per als subcriteris i 


15. Els intervals de puntuació establerts en el plec de clàusules administratives particulars per als criteris 
tècnics són: equip de treball (de 0 a 30 punts), equips i mitjans (de 0 a 20 punts), metodologia (de 0 a 20 
punts) i programa de treballs (de 0 a 10 punts). 
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elements definidors una puntuació màxima o subinterval dins l’interval general de 
cada criteri, fet que no es preveu en el plec. Cal igualar el grau de detall conceptual 
i de quantificació dels criteris de l’informe de valoració i del plec. 


•	 Cal que l’informe de valoració d’ofertes sobre el qual es fonamenta l’adjudicació de 
la Mesa de Contractació inclogui de manera concreta la motivació de la puntuació 
atorgada dins de cada interval previst en el plec. 


•	 Execució del contracte principal: termini, facturació, pagament i recepció: Respecte de 
l’execució del contracte principal cal remarcar els aspectes següents: 


•	 El contracte es va formalitzar el 25 de febrer del 2008 amb un termini d’execució de 
vint-i-quatre mesos que, per tant, finalitzava el 25 de febrer del 2010. El 2 de febrer 
del 2010, dos responsables de l’ACA (el tècnic encarregat i l’adjunt a direcció pel 
seguiment del Pla de gestió) plantegen una ampliació de termini de deu mesos per 
fixar com a nova data de final de termini el 25 de desembre del 2010. Amb tot, la 
Resolució del director de l’ACA que aprova l’ampliació del termini no es dicta fins al 
22 de novembre del 2010, data en què ja havien passat nou mesos de la data de 
finalització del termini inicial d’execució. 


•	 El calendari de certificació de les tasques contractades en relació amb el contracte 
principal s’estableix en els plecs com a percentatges del total del pressupost a cer
tificar en els terminis en què es lliuraran els diferents documents de propostes provi
sionals i definitives.16 A la pràctica s’ha incomplert el calendari i el sistema prees
tablert de certificació, ja que s’ha observat que les trenta-una factures de la UTE 
DMA-Gestió són mensuals, entre el març del 2008 i el juliol del 2010 (i dues factures 
finals del novembre del 2010) i per imports, en termes generals, iguals.  


•	 Tot i que en les trenta-una factures s’estableix un termini de pagament a seixanta 
dies, es paguen en un termini mitjà de noranta-tres dies (termini mitjà calculat per a 
les vint-i-nou primeres factures, ja que les dues darreres factures, del novembre del 
2010, es paguen a dos-cents setanta-nou dies). Els pagaments s’han fet pel 95% de 
l’import de les factures, ja que el 5% restant, 0,22 M€ IVA inclòs, correspon a la 
retenció en concepte de garantia del contracte. 


•	 Els treballs del contracte principal no han estat formalment recepcionats; això, mal
grat que l’objecte final, conseqüència d’aquests treballs (programa de mesures i pla 
de gestió de conca fluvial de Catalunya) ha estat aprovat pel Govern el novembre 


16. Els plecs (administratius i tècnics) preveuen els terminis de lliurament dels diferents documents i en cadas
cun d’aquests terminis preveu un percentatge de certificació. De manera resumida, el calendari previst en els 
plecs per dates i percentatges de certificació és el següent: als dos mesos, 5%; als cinc mesos, 10%; als 8 
mesos, 25%; als quinze mesos, 30%; als 18 mesos, 20% i, als 24 mesos, 10%. 
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del 2010. Com a conseqüència de no formalitzar la recepció, l’ACA no ha retornat 
els 0,22 M€ retinguts en concepte de garantia. 


•	 Aspectes a remarcar en relació amb els trenta-vuit contractes complementaris: Cal dife
renciar aspectes generals vàlids per a tots o la major part dels contractes comple
mentaris i d’altres aspectes que fan referència sols a alguns d’aquests contractes. 


•	 Aspectes generals: 


•	 La indefinició de l’objecte que abans s’ha remarcat per a les tasques del con
tracte principal es manté en relació amb la contractació de les tasques comple
mentàries. Així, cal destacar que calia haver delimitat les actuacions comple
mentàries incorporant en l’expedient el corresponent document de justificació de 
la seva necessitat. Això ha permès que entre els treballs complementaris n’hi hagi 
hagut algun, o part d’algun, la relació del qual amb l’objecte del contracte prin
cipal és discutible. 


•	 La UTE DMA-Gestió subcontracta els trenta-vuit contractes complementaris. Com 
s’ha esmentat anteriorment, entre les competències de la Comissió de Seguiment 
estava la d’autoritzar cadascuna de les tasques i també la seva subcontractació, 
fet que no consta documentalment. A més, tampoc queda constància documental 
que la UTE DMA-Gestió hagi comunicat formalment les subcontractacions a 
l’ACA, tal com requereix la normativa. La subcontractació és pel 100% de ca
dascun dels contractes complementaris, amb la qual cosa, se supera el límit 
legalment previst del 50%. 


•	 Malgrat que els contractes complementaris preveien la retenció del 5% de l’im
port total de cada contracte en concepte de garantia, l’ACA no ha practicat cap 
retenció en les factures corresponents a aquests contractes. Tot i que en les 
factures s’estableix un termini de pagament a seixanta dies, es paguen en un 
termini mitjà de cent-tretze dies. 


•	 Les actes de recepció dels trenta-vuit contractes complementaris són del 23 de 
gener del 2012, data que supera en molt el termini legalment establert en un mes 
des de les dates de finalització dels treballs. Si es prenen les dates de finalització 
previstes en els corresponents contractes, la mitjana de l’endarreriment en la 
formalització de les actes de recepció és d’uns trenta mesos. 


•	 Aspectes concrets (referència a la numeració dels contractes segons el quadre de 
l’Annex IV): 


•	 En sis casos (5, 21, 23, 25, 26 i 31) els contractes no han estat signats pels re
presentants de l’ACA, només per l’adjudicatari. 
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•	 En el cas del contracte 13, s’ha inclòs en l’expedient de contractació el document 
de l’oferta de l’empresa subcontractada per un import un 2,6% inferior a l’oferta 
que posteriorment la UTE DMA-Gestió presenta a l’ACA. 


•	 En tres casos (6, 7 i 33) no s’ha seguit el sistema de certificació i facturació 
previst en els plecs i en el contracte. S’hi preveien dues o tres certificacions per a 
cada contracte, en funció de l’execució dels treballs o els lliuraments d’informes 
preliminars, i a la pràctica en tots tres contractes s’ha formalitzat una única fac
tura. També s’ha observat que en uns altres dotze casos (3, 4, 14, 15, 25, 26, 27, 
28, 29, 36, 38 i 39) s’han produït endarreriments en l’execució que han fet que 
certificacions previstes per a finals d’un exercici (2008 o 2009) s’hagin fet fi
nalment a primers de l’exercici següent (2009 o 2010). 


•	 Per a vuit contractes s’ha analitzat l’informe resultant dels estudis i s’ha observat 
que per a dos casos (4 i 33) la data de l’informe és posterior a la data fixada com 
a termini del contracte en cinc i dotze mesos sense que les actes de recepció en 
facin cap menció. En dos d’aquests vuit contractes (10 i 12) s’ha observat cla
rament que el contingut de l’informe no respon a l’objecte del contracte. 


En relació amb la licitació, adjudicació i execució del conjunt dels trenta-nou contractes 
(contracte principal i trenta-vuit complementaris) cal remarcar que els responsables de 
l’ACA, per mitjà del titular de l’Òrgan de Control Econòmic Financer de l’ACA, van comu
nicar, el maig del 2012 a la Intervenció Delegada del departament de Territori i Sostenibi
litat, i el juny del 2012 a la Intervenció General del Departament d’Economia i Conei
xement, les possibles irregularitats en matèria contractual que havien estat detectades 
com a conseqüència dels controls de l’esmentat òrgan de control. A més, en les mateixes 
dates, el gerent de l’ACA va resoldre incoar un expedient d’informació prèvia per deter
minar possibles irregularitats en la contractació i en l’execució dels esmentats contractes i 
per a això va designar un instructor intern, el qual, el setembre del 2012, en va emetre un 
informe. Per la seva banda, la Subdirecció General de Control d’Empreses i Entitats Pú
bliques de la Intervenció General del Departament d’Economia i Coneixement va emetre, 
en data 14 de juny del 2013, l’Informe especial de control financer efectuat a l’ACA en 
relació amb aquests fets. Aquest informe considera suficientment acreditat que els fets 
exposats es podrien trobar en un supòsit de responsabilitat d’acord amb el que estableix 
el capítol VIII del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre. 


De les anteriors observacions se’n desprèn que existeixen irregularitats en la licitació, ad
judicació i execució, així com que s’incompleixen els principis generals de publicitat, 
concurrència i igualtat de tracte que regeixen la contractació pública. Les irregularitats 
descrites podrien donar lloc a fets perseguibles administrativament i judicialment. Aquesta 
afirmació es fa amb totes les reserves i posant de manifest que només es fa respecte a la 
possible existència d’indicis, ja que l’apreciació únicament correspon a la jurisdicció com
petent. 
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4.2. CONTRACTACIÓ D’ESTACIONS DEPURADORES D’AIGÜES RESIDUALS COMPACTES 


L’abril del 2012 l’OLAF, en el marc d’una investigació oberta en una altra comunitat autò
noma de l’Estat en relació amb l’adquisició i posada en funcionament de certes ins
tal·lacions de depuració, sol·licita informació a l’ACA (per mitjà del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i del Departament d’Economia i Coneixement) referent als con
cursos del 2007 i del 2008 per a l’adquisició de quatre EDAR del tipus compacte. L’OLAF 
disposa d’informació conforme l’ACA ha adjudicat aquests concursos a un proveïdor que 
també va resultar adjudicatari en projectes d’aquesta altra comunitat autònoma i demana 
informació per tal de fer una anàlisi comparativa.17 


En la resposta l’ACA comunica, el maig del 2012, que en els concursos per a aquestes 
quatre EDAR, en cap cas l’adjudicatari ha estat el proveïdor a què fa referència l’OLAF 
però sí reconeix que aquest proveïdor ha subministrat béns i serveis a les empreses adju
dicatàries dels seus concursos; bàsicament ha subministrat l’equip prefabricat de depu
ració, propi de les EDAR compactes. No hi ha constància de posteriors comunicacions de 
l’OLAF en relació amb aquest tema. 


S’han analitzat els quatre casos, que corresponen a les EDAR de quatre poblacions: Ivars 
de Noguera, Algerri, Les Avellanes i Llimiana. El pressupost inicial d’adjudicació i el cost 
final que per a cadascuna de les quatre EDAR es desprèn dels projectes pressupostats, 
de les certificacions i d’altres documents fiscalitzats són els següents: 


Quadre 16. Pressupost i cost d’execució de quatre EDAR 


Població d’ubicació de l’EDAR Pressupost inicial Cost 


Ivars de Noguera 


Algerri


Les Avellanes 


Llimiana


324,16 


 310,60 


214,53 


 422,82 


375,25 


313,35 


258,22 


502,73 


Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes segons documentació fiscalitzada. 



Cal remarcar que els imports de la columna Pressupost inicial no inclouen els costos per 
despeses generals i benefici industrial, al voltant del 19%, que sí que incorporen els im


17. Segons informació facilitada pels responsables de l’ACA, les EDAR compactes es basen en un equip de 
depuració prefabricat i metàl·lic; són de menor capacitat i mida i requereixen menys volum d’obra civil que les 
EDAR no compactes, cosa que les converteixen potencialment en una bona solució per a implantar-les en pe
tites poblacions. A canvi, però, el cost de funcionament de les EDAR compactes és elevat pel seu alt consum 
elèctric. Aquest consum podria ser el causant que en la comunitat autònoma en què l’OLAF estava investigant, 
els municipis regulessin i fins i tot aturessin el seu funcionament, per l’excessiu cost que els representava. 
Tractant-se d’instal·lacions i obres cofinançades amb fons de la UE, l’OLAF va iniciar la investigació, que l’ha 
portat a sol·licitar informació a altres comunitats autònomes de l’Estat. 
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ports de la columna Cost. A més en els anteriors imports s’inclouen els referents a la 
preparació de terrenys, edificació i instal·lacions però no els d’altres conceptes com les 
expropiacions de terrenys o els serveis d’assistència. Els anteriors imports es recullen a 
efectes d’acotar el volum de les obres d’aquestes quatre EDAR. 


S’ha observat que les tres primeres EDAR formen part de l’objecte de cofinançament del 
Fons de cohesió de petites aglomeracions urbanes, mentre que l’EDAR de Llimiana queda 
inclosa dins el finançament dels fons FEDER 2000-2006. En l’anàlisi de tots quatre ex
pedients s’ha observat que, excepte per al cas de Llimiana, es van projectar les actua
cions amb equips prefabricats de depuració i, per a tots quatre casos, es va seguir, de 
manera correcta, un procediment obert amb concurs. 


S’ha analitzat amb major detall el cas de l’EDAR de Llimiana, ja que s’ha observat que el 
projecte i el pressupost preveien inicialment una EDAR amb un sistema de depuració no 
compacte, incloent-hi dipòsits de formigó. Respecte de l’expedient de l’EDAR de Llimiana 
cal remarcar el següent: 


•	 El concurs en què s’inclou la construcció de l’EDAR de Llimiana abasta un conjunt de 
sistemes de depuració en alta de tres poblacions del Pallars Jussà. Les ofertes rebu
des diferencien entre les propostes per a les obres a fer en cadascuna de les po
blacions, per a les quals també es diferencia el cost del període de proves i el de l’any 
inicial d’explotació, també objecte del concurs. De l’anàlisi de les ofertes i de la 
valoració que en fa la comissió tècnica es desprèn que si bé l’adjudicatari no ha estat 
qui havia presentat la proposta més econòmica, sí ha estat la de millor puntuació en el 
conjunt dels criteris tècnics valorats. Amb tot, l’informe de valoració d’ofertes de la 
comissió tècnica sobre el qual es fonamenta l’adjudicació de la Mesa de Contractació, 
no inclou la motivació de les puntuacions atorgades per als criteris tècnics i els seus 
subcriteris en relació amb les ofertes. 


•	 El contracte va formalitzar-se el juliol del 2008, vuit mesos després de notificar-ne 
l’adjudicació, quan la legislació estableix un termini màxim de trenta dies. 


•	 Les previsions inicials van projectar una EDAR no compacta i posteriorment, sense 
formalitzar la modificació del projecte, es va canviar el previst per una EDAR com
pacta. La variació del que estava projectat s’inclou en una acta de preus nous sig
nada per la direcció de l’obra d’ambdues parts el 5 de juliol del 2010. Així, sembla 
que les relacions valorades que sustenten les certificacions fins a la certificació nú
mero 20 (del 30 de juny del 2010) inclouen conceptes i imports com si les obres 
s’haguessin anat construint com a una EDAR no compacta.18 En la certificació número 


18. Entre la certificació 1, del novembre del 2008, i la certificació 20, del juny del 2010, l’import certificat acu
mulat en relació amb les obres de l’EDAR de Llimiana era de 421.623,95 €, el que representa el 99,7% del total 
que, d’acord amb el quadre 16, era de 422.816,75 €. 
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21 (del 30 de juliol del 2010), basant-se en l’acta de preus nous esmentada, es 
regularitzen i es donen de baixa tots aquells conceptes i imports que responien a una 
EDAR no compacta i s’incorporen els nous conceptes, com a partides noves referits a 
l’EDAR compacta que finalment es du a terme. Tot i això, el canvi d’una EDAR no 
compacta inicialment prevista, a una EDAR compacta, per a la qual caldria esperar 
un menor cost, no ha suposat a la pràctica cap decrement de cost previst ni del cost 
final.19 


•	 El final previst de les obres era el maig del 2009 però una pròrroga del termini i di-
verses i constants suspensions temporals per manca de permisos de la Diputació de 
Lleida, o per no disponibilitat de subministrament elèctric o per manca de determi
nada maquinària, porten, per acord de les parts, a fixar el final del termini el febrer del 
2011. Entre el març i l’octubre del 2011 es fan proves per a la posada en funcio
nament i és l’octubre del 2011 quan es formalitza l’acta d’inspecció conjunta i es 
donen per acabades les proves. L’acta de recepció és del desembre del 2011. En 
l’acta d’inici del període de proves i en la d’inspecció conjunta (a les quals fa re
ferència l’acta de recepció) no es fa referència al canvi en la tipologia d’EDAR previs
ta i s’afirma que les obres executades s’adapten bàsicament al projecte que ha servit 
per a la seva contractació i que s’ajusten sensiblement a les que figuren al projecte 
vigent. 


Com a conclusió general de tot el que s’ha comentat en relació amb l’EDAR de Llimiana 
cal remarcar les irregularitats en la pràctica contractual (modificacions-certificacions) així 
com el risc que això pugui suposar una retallada dels fons de la UE que cofinancen 
aquesta actuació.20 


Cal remarcar que el gerent de l’ACA va acordar incoar, el maig del 2012, un expedient 
d’informació prèvia i va designar un instructor intern el qual va emetre, el juliol del 2012, un 
informe al respecte de les quatre EDAR compactes que recull també aspectes i obser
vacions similars als esmentats per la Sindicatura de Comptes. 


19. En la certificació 21 el total donat de baixa per partides que corresponien al projecte d’EDAR no compacta 
era de 216.725,86 €, mentre que l’import certificat pels nous conceptes incorporats com a partides noves, que 
corresponen a l’EDAR compacta era de 217.032,01 €, dins els quals destaca la partida de 120.000 €, cor
responent a l’equip de depuració o planta de tipus compacte. Amb això i amb altres partides menors certi
ficades s’ha passat del total certificat acumulat fins a la certificació 20, de 421.623,95 €, a un acumulat fins a la 
certificació 21, de 422.210,80 €. El total certificat final després de les certificacions 22 i 23 coincideix amb el 
pressupostat inicialment segons el quadre 16. 


20. De la documentació del cofinançament de l’EDAR de Llimiana amb fons FEDER 2000-2006 se n’extreu 
que la despesa elegible de l’actuació és de 0,35 M€, import que, del total de cost final de 0,50 M€, era la part 
que ja havia estat certificada fins al desembre del 2008 i pagada fins al juny del 2009 (dates límit de justi
ficació). El percentatge de finançament, establert en el 50%, suposa que la subvenció màxima a cobrar és de 
0,18 M€. 
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5. CONCLUSIONS: OBSERVACIONS I RECOMANACIONS 


Al llarg d’aquest informe s’han assenyalat les observacions que resulten pertinents sobre 
els aspectes financerocomptables, pressupostaris i de legalitat, en concret en relació a la 
contractació d’estudis i inversions. En aquest apartat es destaquen les observacions més 
significatives que es desprenen de la fiscalització realitzada. 


5.1. FISCALITZACIÓ ECONOMICOFINANCERA 


Els comptes anuals de l’ACA, excepte per les observacions resultants de la fiscalització 
que es remarquen en els epígrafs 5.1.2 i 5.1.3, expressen de forma raonable la imatge 
fidel del patrimoni i de la situació financera el 31 de desembre del 2010 i dels resultats de 
les seves operacions durant l’exercici anual acabat en l’esmentada data i contenen la 
informació necessària i suficient per a la seva adequada comprensió i interpretació. 


5.1.1. Evolució dels estats financers 


Els aspectes més destacables quant a l’evolució dels estats financers són els següents: 


•	 Pel que fa al Balanç el 31 de desembre del 2010, amb un increment de l’actiu i del 
passiu de 98,78 M€ respecte dels totals el 31 de desembre del 2009, cal remarcar, se
gons l’anàlisi més detallada de l’epígraf 2.2.1, el següent: 


•	 L’increment de l’actiu es concentra en l’augment de les inversions en infraestruc
tures en curs i en funcionament per un total de 124,56 M€ d’entre les quals des
taquen obres com les de l’ampliació de la dessaladora de la Tordera, les de l’EDAR 
del sistema de l’Alt Maresme Nord o la recuperació de recursos del rec comtal i 
altres pous de l’àrea metropolitana. També cal remarcar el decrement de Deutors 
diversos en 43,94 M€, fonamentalment pel saldo que al tancament de l’exercici 2009 
presentaven, de manera puntual, els deutors amb la Generalitat de Catalunya en 
concepte de centralització de tresoreria (cash pooling) i que corresponia a recursos 
cobrats de l’Estat a finals d’aquell exercici en relació amb la disposició addicional 
tercera de l’Estatut de Catalunya. L’ACA no els va aplicar a pagaments a proveïdors 
fins a inicis del 2010 i, per tant, a finals del 2009 van incorporar-se al compte de 
cash pooling. 


•	 L’increment del passiu presenta dos components significatius: l’augment de 
62,29 M€ de Creditors per compres o adquisicions de serveis, com a conseqüència 
del major endarreriment general de l’ACA en els seus pagaments, i l’augment de 
60,04 M€ de Subvencions de capital rebudes, fonamentalment referents a fons de 
cohesió de la UE. Aquests dos components es veuen parcialment compensats amb 
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el decrement de 41,13 M€ dels Recursos permanents que generen, bàsicament, els 
Resultats negatius dels exercicis anteriors. 


•	 Pel que fa al Compte de pèrdues i guanys del 2010, la pèrdua ha estat de 53,95 M€. La 
millora de 31,01 M€ del Resultat de l’exercici respecte del 2009 (84,96 M€) es con
centra en el Resultat d’explotació, que, segons l’anàlisi més detallada de l’epígraf 2.2.2, 
és causada per diversos components d’entre els quals cal remarcar els següents: 


•	 En l’exercici 2010 l’ACA no rep Subvencions d’explotació estatals en relació amb la 
disposició addicional tercera, de manera que aquests ingressos s’han reduït en 
103,65 M€, import que va rebre i imputar per aquest concepte en el 2009. Com a 
contrapartida, l’ACA redueix la despesa per Subvencions de capital atorgades en 
108,38 M€. 


•	 La despesa per deteriorament de l’immobilitzat s’ha reduït en 9,78 M€. Aquest de
crement s’explica, bàsicament pel fet que en l’exercici 2009 s’hi va incloure una 
regularització de 12,29 M€ pel desmantellament de certes inversions que s’havien 
activat en el 2008 en relació amb determinades obres iniciades per pal·liar els efec
tes de la sequera que patia Catalunya. En l’exercici 2010 la despesa per la regula
rització de part d’aquestes inversions ha estat de 3,70 M€, el que explica l’evolució a 
la baixa d’aquestes despeses. 


•	 La despesa per Serveis exteriors s’ha reduït en 7,71 M€. 


5.1.2. Viabilitat de l’entitat 


En els anteriors informes de fiscalització la Sindicatura de Comptes ja s’havia remarcat la 
incertesa quant a la capacitat del cànon de l’aigua com a principal font d’ingressos, per 
fer front a la globalitat de necessitats financeres. L’evolució dels principals imports dels 
estats financers de l’ACA porta a finals del 2010 a una situació de pèrdues continuades i 
significatives (pèrdua de l’exercici 2010, 53,95 M€ i resultats negatius d’exercicis anteriors 
fins al 31 de desembre de 2010, 553,86 M€), de fons de maniobra negatiu (280,95 M€) i 
d’acumulació de l’endeutament (1.381,27 M€) que requereix adoptar mesures de reequi
libri. Al llarg del 2010 els responsables de l’ACA van plantejar-se, de manera preliminar, 
unes mesures a implementar com a pla de reequilibri o viabilitat amb quatre línies d’ac
tuació globals: disminució de la despesa corrent, restricció de la inversió, augment dels 
ingressos corrents i refinançament de l’endeutament. Amb tot, el caire preliminar i no for
malitzat d’aquest pla suposa al tancament de l’exercici 2010 una incertesa quant a la 
capacitat de l’ACA per continuar amb les seves operacions. Sobre aquest tema, però, i 
com a fets posteriors al tancament de l’exercici 2010 cal remarcar el següent: 


•	 A inicis del tercer trimestre del 2011 el Departament d’Economia i Coneixement, mit
jançant una firma de consultoria va elaborar el PEF 2011-2014. 
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•	 L’ACA, d’acord amb els Acords de Govern del 13 de desembre del 2011 i del 20 de 
març del 2012, va formalitzar dues pòlisses d’ajornament de pagament de quotes de 
106,77 M€, que vencien entre l’octubre del 2011 i el febrer del 2012, i va passar-ne el 
venciment al final del març del 2012. A més, el 30 de març del 2012 va formalitzar dos 
contractes de reestructuració de l’endeutament per un total de 536,64 M€. 


El seguiment del PEF i de la reestructuració de l’endeutament seran objecte d’anàlisi en el 
propers informes que la Sindicatura de Comptes dugui a terme. 


5.1.3. Observacions i recomanacions de la fiscalització 


Pel que fa als resultats de la fiscalització, en l’epígraf 2.2.3 s’han assenyalat les observa
cions detectades. En aquest apartat es destaquen les més significatives: 


1) Registre de l’immobilitzat d’infraestructures per fer front a la sequera 2007-2008 


Es tracta de sis actuacions que van suposar comptabilitzar en l’immobilitzat inversions 
per un cost total de 29,45 M€ fins al 2009 han estat posteriorment objecte de regularit
zacions i reclassificacions, a causa del seu desmantellament. Amb tot, el 31 de desem
bre del 2010 l’ACA manté en l’immobilitzat un cost total de les esmentades sis actua
cions, de 12,67 M€. La Sindicatura de Comptes entén que les mancances de control i 
valoració inicials no permeten afirmar que aquest import representi un valor efectivament 
recuperable i que, per tant, calia haver regularitzat i reconegut com a pèrdua la totalitat 
de l’import. S’ha observat que, posteriorment, en l’exercici 2011, l’ACA ha reconegut no-
ves pèrdues que han rebaixat el valor d’aquest Immobilitzat fins a 11,58 M€ i que ha 
dotat una provisió de deteriorament per 9,50 M€, i ha mantingut els 2,08 M€ restants en 
Immobilitzat. 


Respecte de la principal de les sis actuacions, posteriorment desmantellades, en les quals 
es van detectar irregularitats en el procés de contractació, adjudicació i reconeixement 
dels costos, vegeu l’epígraf 2.2.3, apartat 1, punt Aspectes jurídics. 


A més de les sis actuacions esmentades s’han observat tres actuacions més, també ini
ciades arran de la sequera del 2007-2008 que posteriorment, si bé no han estat des
mantellades, han caigut en desús. Els béns d’aquestes tres actuacions consten en Immo
bilitzat el 31 de desembre del 2010 per un total de 20,12 M€. D’aquest total, una de les 
actuacions, amb inversions valorades en 7,57 M€ caldria haver-la reconegut com a pèr
dua, ja que ha quedat sense ús ni possible destí. La inversió total de 12,55 M€ de les 
altres dues actuacions també ha caigut en desús i en aquest cas caldria, si no reconèixer
la com a pèrdua, sí dotar un provisió per deteriorament. S’ha observat que, posteriorment, 
en l’exercici 2011, respecte d’aquestes tres actuacions, l’ACA ha dotat una provisió per 
deteriorament dels 7,57 M€. 
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2) Manca de reconeixement d’atribucions de fons a administracions locals 


El 31 de desembre del 2010 l’ACA no ha comptabilitzat 13,73 M€ ni com a creditor ni com 
a despesa per subvencions de capital, perquè no ha reconegut l’obligació del seu paga
ment a determinades administracions locals (a les quals, per conveni, havia de cofinan
çar determinades obres) ja que aquestes han certificat l’execució de les obres fora de 
termini. 


Malgrat que els convenis preveuen l’extinció anticipada quan la justificació es fa fora de 
termini, l’ACA no ha seguit els procediments previstos per notificar als interessats l’ex
tinció. Per tant, hi ha una incertesa quant a les possibles reclamacions dels imports que 
puguin efectuar les administracions locals afectades. 


3) Ajornament de pagament als creditors 


Segons recull l’ACA en la Memòria del 2010, un total de 103,48 M€ de Creditors per pa
gaments ordenats supera els cinquanta-cinc dies d’ajornament de pagament que per al 
31 de desembre del 2010, estableix la Llei 15/2010, del 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, del 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la mo
rositat en les operacions comercials. Amb la informació facilitada per l’ACA, la Sindicatura 
de Comptes ha fet el càlcul de les obligacions pendents a aquella data que superen els 
esmentats cinquanta-cinc dies i del càlcul ha resultat un import superior al de l’ACA, con
cretament 126,76 M€. 


4) Excés en el reconeixement de subvencions de capital 


El 31 de desembre del 2010 les subvencions de capital reconegudes en relació amb el 
Fons de cohesió de l’Alt Maresme Nord totalitzen 17,09 M€, que superen, de manera 
errònia el màxim de 14,41 M€ aprovat per la Comissió Europea. S’ha observat que en 
l’exercici 2011 l’ACA ha regularitzat els 2,68 M€ d’excés. 


Pel que fa a les subvencions de capital FEDER 2000-2006, s’ha obtingut documentació 
segons la qual l’import final que rebrà l’ACA serà de 91,08 M€ i d’això se’n desprèn que 
finalment l’ACA ha reconegut un excés de 4,94 M€ que caldrà que ajusti reduint el passiu 
per subvencions i l’actiu per periodificacions. 


Com a fet posterior al tancament comptable de l’exercici 2010 s’ha observat que en 
l’exercici 2011 l’ACA, a més dels 2,68 M€ esmentats en relació amb el Fons de cohesió de 
l’Alt Maresme Nord, ha regularitzat altres subvencions referents a fons de cohesió per 
8,78 M€ pel fet que corresponen a actuacions que no ha pogut finalitzar en el termini 
establert per la Comissió Europea o perquè havien inclòs certes partides que finalment 
han resultat no elegibles. 
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5) Manca d’informació i controls per a la correlació entre l’immobilitzat i les subven
cions o l’endeutament que el financen 


Si bé l’ACA manté una correlació genèrica entre les subvencions i les inversions que 
aquestes financen, no disposa de la informació de detall suficient que permeti correla
cionar totes les subvencions de capital rebudes respecte del cost obra per obra de les 
inversions. Com a conseqüència d’això, els comptes anuals no inclouen informació de les 
subvencions rebudes aplicades a l’immobilitzat, ni de l’import d’aquest immobilitzat fi
nançat per subvencions, fet que suposa una manca d’informació que l’ACA hauria de re
collir en la Memòria. 


[...]21 


Si bé l’activitat de l’ACA dificulta la implantació de controls suficients per assolir un 
correcte seguiment de la correlació entre les inversions i les subvencions rebudes que les 
financen, cal que l’ACA hi implanti els procediments i controls adients.22 


6) Reclamacions patrimonials 


El 31 de desembre del 2010 hi ha reclamacions de caràcter patrimonial interposades per 
tercers de 8,33 M€ que els responsables de l’ACA estimen com a possible que se n’hagi 
de fer front, però no s’ha comptabilitzat cap provisió per a això. Davant d’aquesta situació 
la Sindicatura de Comptes considera que l’ACA hauria d’haver valorat quines de les vint-i
nou reclamacions que conformen l’esmentat import requerien, en funció del major o menor 
grau de certesa o probabilitat, ser objecte d’una provisió per responsabilitats que caldria 
haver comptabilitzat al tancament de l’exercici 2010. 


7) [...]23 


8) Finalitat d’un préstec de l’ICF 


En l’exercici 2010 l’ACA ha disposat d’1,20 M€, corresponents a un préstec de l’ICF for
malitzat el desembre del 2009. El préstec té per finalitat dur a terme una planta de trac
tament de nitrats i el DAAR va assumir-ne el cost financer. Finalment, per motius tècnics i 
de prioritat d’altres inversions l’ACA no ha dut a terme la inversió i ha destinat el préstec a 
finançar les inversions del global del seu pressupost. L’incompliment del destí a donar al 
préstec no n’ha suposat la cancel·lació, ni el retorn anticipat del principal ni dels inte
ressos assumits pel DAAR. S’ha observat que, amb posterioritat, el préstec forma part del 


21. Arran de l’al·legació segona s’ha suprimit el segon paràgraf d’aquest punt 5.  


22. Arran de l’al·legació segona s’ha modificat aquest paràgraf. 


23. Arran de l’al·legació tercera s’ha suprimit aquesta observació. 
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conjunt d’operacions financeres que en el primer trimestre del 2012 han estat objecte de 
la reestructuració de gran part de l’endeutament de l’ACA. En aquest moment l’ACA ha 
comunicat al DAAR i a l’ICF que passava a fer-se càrrec dels interessos del préstec. 


9) Criteri de reconeixement dels ingressos del cànon de l’aigua recaptat per les 
entitats subministradores 


Des de l’exercici 2008, d’acord amb la modificació introduïda en la legislació en matèria 
d’aigües, l’ACA canvia el criteri de comptabilització dels ingressos del cànon recaptat per 
les entitats subministradores. El reconeixement d’aquest ingressos s’efectua en el moment 
del compliment efectiu de les obligacions de declaració i pagament per part d’aquestes 
entitats. Fins a aquest exercici es comptabilitzaven d’acord amb el criteri de meritació. 


El registre comptable dels ingressos corresponents al cànon, en funció del criteri anterior 
de meritació hauria suposat en el tancament comptable del 2010 un augment dels ingres
sos de dret públic i de les periodificacions de l’actiu per un import aproximat de 5,15 M€. 


L’ACA fa esment d’aquest canvi de criteri per disposició legal en la Memòria dels seus 
comptes anyals del 2010. Caldria que cada any es fes esment en la Memòria amb indi
cació de la incidència quantitativa que suposa aquest canvi. 


5.2. FISCALITZACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 


El pressupost de l’ACA corresponent a l’exercici 2010 aprovat per la Llei 25/2009, del 23 de 
desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, va preveure un total 
d’ingressos i de despeses de 1.117,54 M€. La liquidació d’aquest pressupost per 654,88 M€ 
d’ingressos i 739,36 M€ de despeses suposa un grau d’execució del 58,6% dels ingressos i 
del 66,2% de les despeses i un resultat pressupostari negatiu de 84,48 M€. 


La desviació en ingressos s’explica fonamentalment pels 450 M€ previstos com a transfe
rències de capital del sector públic estatal (article 70) en relació amb la disposició addi
cional tercera de l’Estatut. En el 2010 l’ACA no ha rebut cap aportació estatal per aquest 
concepte. 


Com a conseqüència de no disposar d’aquests recursos, la desviació en despeses es 
produeix pel menor import liquidat en els conceptes pressupostaris que inclouen les in
versions i l’atorgament de transferències de capital que són, bàsicament, les inversions en 
béns destinats a l’ús general (article 66) i el conjunt de les transferències de capital 
(capítol VII) i que presenten desviacions de 154,59 M€ i 176,87 M€, respectivament. 


De la fiscalització de la liquidació pressupostària cal remarcar les observacions següents: 
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•	 Estructura i contingut general de la liquidació: El pressupost aprovat de l’ACA està 
detallat per conceptes i aplicacions i desglossat en tres programes. Tot i que l’ACA dis
posa d’informació de la liquidació al mateix nivell de detall i desglossament que el 
d’aprovació, la liquidació que presenta l’ACA es detalla a un nivell inferior, el d’articles, i 
no diferencia segons els tres programes. Malgrat que la informació de la liquidació del 
pressupost que l’ACA presenta en la Memòria pot considerar-se suficient per a la seva 
interpretació i anàlisi, caldria que liquidés amb el mateix nivell de detall i desglossa
ment amb què consta en la Llei de pressupostos. 


•	 Liquidació de l’endeutament: L’ACA, segons el detall del quadre 14, ha liquidat in
gressos de l’endeutament per 206,71 M€ quan sols calia haver liquidat 173,17 M€: per 
les disposicions de préstecs de l’exercici 2010, 171,20 M€, i per la variació interanual 
positiva del que s’ha disposat de les pòlisses de crèdit a curt termini, 1,97 M€. 


Pel que fa a les despeses de l’endeutament l’ACA ha liquidat 184,75 M€, xifra que coin
cideix amb el que estava pressupostat i que inclou imports que no responen a amor
titzacions d’imports disposats ja que recull també imports corresponents a límits de 
pòlisses. Caldria haver liquidat 151,21 M€, pels 134,75 M€ corresponents al realment 
amortitzat en 2010 per quotes de préstecs i pels 16,46 M€ de la variació interanual del 
que s’ha disposat de pòlisses de crèdit a llarg termini, que l’ACA ha liquidat com a 
ingressos amb signe negatiu. 


D’acord amb els comentaris anteriors i segons s’ha resumit en el quadre 15, l’ACA ha 
presentat, en relació amb l’endeutament, una liquidació d’ingressos de 206,71 M€ i de 
despeses de 184,75 M€ mentre que, segons la Sindicatura de Comptes caldria haver 
liquidat per 173,17 M€ i 151,21 M€, respectivament. Tot i això, s’observa que en tots 
dos casos resulta un import liquidat net d’ingressos i de despeses de l’endeutament de 
21,96 M€. 


5.3. FISCALITZACIÓ D’EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ 


La fiscalització referent a la contractació s’ha centrat en dos expedients concrets: 


•	 Contractació d’estudis i treballs per a l’elaboració del programa de mesures i del pla de 
gestió de conca fluvial de Catalunya, com a instruments de planificació hidrològica per 
assolir els objectius ambientals de la DMA. 


•	 Contractació per a l’adquisició i posada en funcionament de certes EDAR compactes 
(instal·lacions de depuració basades en un equip prefabricat). 


Les principals observacions resultants de la fiscalització es presenten a continuació. 
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5.3.1. Contractació d’estudis i treballs per assolir objectius de la DMA 


Per elaborar el programa de mesures i el pla de gestió de conca fluvial de Catalunya, 
l’ACA va adjudicar el gener del 2008 a la UTE DMA-Gestió un contracte de coordinació, 
gestió i impuls d’estudis i tasques formalitzat per 3,75 M€. Com a tasques complemen
tàries a aquest contracte també es van adjudicar a la mateixa UTE un total de trenta-vuit 
contractes formalitzats per un total de 3,93 M€. La contractació del contracte principal es 
va dur a terme mitjançant un procediment obert de concurs amb la corresponent publicitat 
en els diaris oficials. 


En l’epígraf 4.1 s’han recollit les observacions resultants de la fiscalització dels corres
ponents expedients de contractació i d’altres documents relacionats. A continuació es re-
marquen les més rellevants: 


•	 Hi ha documents que acrediten que hi va haver reunions de coordinació, entre el per
sonal de l’ACA i el de les empreses que finalment han conformat la UTE adjudicatària, 
en dates anteriors a la data d’aprovació dels plecs i a la data de l’inici del procés de 
licitació.  


•	 El plec de prescripcions tècniques enumera un conjunt de plans i programes però pre
senta una manca de concreció en l’objecte i en el preu de les tasques complemen
tàries. En els plecs s’afirma que l’ACA ja té certes tasques iniciades o executades però 
ni el contracte principal, ni posteriorment els complementaris, no detallen ni delimiten 
les tasques de revisió, adaptació o aprofundiment dels estudis que realment ha d’as
sumir l’adjudicatari com a objecte concret del contracte. Així, l’objecte del contracte 
principal és poc concret i la indefinició i la manca de delimitació de les tasques deixa 
oberta la possibilitat de contractar altres actuacions complementàries. 


Els plecs haurien d’haver previst la licitació pel total dels serveis a executar enlloc de 
preveure la licitació només pel preu del contracte principal i deixar oberta la possibilitat 
de la contractació posterior de serveis complementaris sense preu global i de manera 
directa. 


•	 En el contracte principal es predetermina que les tasques complementàries les exe
cutarà el mateix adjudicatari. 


•	 Els plecs preveuen com a requisit previ de les tasques a iniciar i a desenvolupar i 
també de les possibles contractacions addicionals complementàries i subcontrac
tacions l’autorització, supervisió i direcció d’una Comissió de Seguiment. No hi ha cons
tància que s’hagi complert amb aquest requisit. 


•	 Respecte dels criteris de valoració del concurs per a l’adjudicació del contracte prin
cipal la ponderació dels criteris valorats amb factors objectius és inferior a la dels que 
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depenen de judicis de valor (un 20% respecte d’un 80%); l’informe de valoració d’o
fertes no inclou la motivació de la puntuació atorgada dins els diferents intervals de 
puntuació dels criteris i subcriteris; l’informe de valoració d’ofertes presenta major detall 
que el previst en els plecs de clàusules administratives. A més, a parer de la Sindi
catura de Comptes, hi ha subcriteris no apropiats perquè no tenen relació directa amb 
l’objecte del contracte. 


•	 El contracte principal no ha estat objecte de recepció formal i, com a conseqüència 
d’això, l’ACA no ha retornat l’import de la garantia. 


•	 Pel que fa als trenta-vuit contractes complementaris cal remarcar el següent: 


•	 En els expedients calia haver incorporat el document de justificació de la necessitat 
de la despesa (tasca complementària). La manca de justificació i de concreció pot 
haver suposat que algun dels treballs complementaris o part d’algun d’ells, tot i 
respondre a necessitats de l’ACA, no tingui una relació directa amb l’objecte del 
contracte principal. 


•	 L’adjudicatari ha subcontractat l’execució del trenta-vuit contractes complementaris 
sense que existeixi suport documental de la corresponent autorització per part de la 
Comissió de Seguiment, ni tampoc de la comunicació formal de la UTE DMA-Gestió 
a l’ACA. La subcontractació ha estat del 100% de cadascun dels contractes com
plementaris, i s’ha superat, per tant, el límit del 50% legalment establert. 


•	 Les actes de recepció dels trenta-vuit contractes són del mateix dia, del 23 de gener 
del 2012. 


•	 D’un total de vuit casos per als quals s’ha analitzat l’informe resultant dels estudis, 
en dos casos l’informe és de data posterior a la prevista en el contracte sense que 
les actes de recepció en facin cap menció. En dos altres casos, el contingut de 
l’informe no s’ajusta a l’objecte del contracte. 


De les anteriors observacions (incloses les detallades en l’epígraf 4.1) se’n desprèn que 
existeixen irregularitats en la licitació, adjudicació i execució així com que s’incompleixen 
els principis generals de publicitat, concurrència i igualtat de tracte que regeixen la con
tractació pública. Les irregularitats descrites podrien donar lloc a fets perseguibles admi
nistrativament i judicialment. Aquesta afirmació es fa amb totes les reserves i posant de 
manifest que només es fa respecte a la possible existència d’indicis, ja que l’apreciació 
únicament correspon a la jurisdicció competent. 


Cal remarcar també que, el 14 de juny del 2013, la Subdirecció General de Control d’Em
preses i Entitats Públiques de la Intervenció General del Departament d’Economia i Co
neixement va emetre l’Informe especial de control financer en relació amb aquests fets. 
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Aquest informe considera suficientment acreditat que els fets exposats es podrien trobar 
en un supòsit de responsabilitat d’acord amb el que estableix el capítol VIII del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 
de desembre. 


5.3.2. Contractació d’estacions depuradores d’aigües residuals compactes 


En l’epígraf 4.2 s’han recollit les observacions resultants de la fiscalització de l’expedient 
de contractació i d’altres documents relacionats amb la contractació de l’EDAR de 
Llimiana. A continuació es remarquen les més rellevants: 


•	 El projecte preveia una EDAR no compacta i posteriorment, sense formalitzar la modi
ficació del projecte, s’ha canviat per una EDAR compacta. La variació del que estava 
projectat s’inclou en una acta de preus nous signada per la direcció de l’obra d’amb
dues parts. 


•	 Les relacions valorades que sustenten les certificacions fins a la certificació número 20 
(del 30 de juny del 2010) inclouen conceptes i imports (fins al 99,7% del pressupost del 
projecte) com si les obres s’haguessin anat construint com a una EDAR no compacta. 
En la certificació número 21 (del 30 de juliol del 2010), basant-se en l’acta de preus 
nous esmentada, es donen de baixa els conceptes i imports que responien a una 
EDAR no compacta i s’incorporen els nous conceptes, com a partides noves referits a 
l’EDAR compacta, que finalment es du a terme. Així i tot, resulta que el canvi d’una 
EDAR no compacta inicialment prevista, a una EDAR compacta, per a la qual caldria 
esperar un menor cost, no ha suposat a la pràctica cap decrement del cost previst ni 
del cost final. 


•	 El final de les obres estava previst per al maig del 2009 però s’ha prorrogat el termini i 
hi han hagut constants suspensions temporals que han portat a allargar el termini fins al 
febrer del 2011. Les proves per a la posada en funcionament fan que finalment, des
prés de l’acta d’inspecció de l’octubre del 2011, es formalitzi l’acta de recepció, el de
sembre del 2011. 


Malgrat tot el que s’ha esmentat, en les actes s’indica que les obres executades s’a
dapten bàsicament al projecte que ha servit per a la seva contractació i que s’ajusten 
sensiblement a les que figuren al projecte vigent. 


De les anteriors observacions en relació amb l’EDAR de Llimiana es desprèn que exis
teixen irregularitats en la pràctica contractual que, a més, representen un eventual risc de 
descertificació dels fons de la UE que cofinancen l’actuació i que es preveuen en un 
màxim de 0,18 M€. 
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6. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser 
tramès el 24 de febrer del 2014 a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 


Un cop conegut el contingut del projecte d’informe, l’ACA ha enviat la seva resposta a 
través de l’escrit amb registre d’entrada a la Sindicatura de Comptes número 735, de data 
7 de març del 2014, que es transcriu a continuació: 


Agència Catalana de l’Aigua 


Miquel Salazar Canalda 
Síndic 
Sindicatura de Comptes de Catalunya 
Av. Litoral 12-14 
08005 Barcelona 


Senyor, 


Em plau trametre-us les al·legacions de l’ACA al projecte d’informe de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya relatiu a l’Agència Catalana de l’Aigua referit a l’exercici 
2010, rebut el passat 24 de febrer de 2014, en el qual es concedia un termini de 15 
dies hàbils per formular al·legacions. 


Atentament, 


Jordi Agustí i Vergés



Director 



Barcelona, 4 de març de 2014 


Al·legacions al projecte d’informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a 
l’Agència Catalana de l’Aigua referit a l’exercici 2010. 


El passat 24 de febrer de 2014, la Sindicatura de Comptes de Catalunya va remetre 
a l’Agència Catalana de l’Aigua l’informe de referència, atorgant-li un termini de 15 
dies hàbils per a realitzar les al·legacions corresponents. 


Un cop revisat l’esmentat informe, l’Agència Catalana de l’Aigua considera conve
nient formular les al·legacions que es posen de manifest en aquest document.  
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Per a major claredat, per a cada al·legació en primer lloc es reprodueix l’obser-
vació/recomanació formulada per la Sindicatura i a continuació es formula l’al·le
gació pròpiament dita. 


1. Al·legació primera 


Observació de la Sindicatura (5.1.3 2)). Manca de reconeixement d’atribucions de 
fons a administracions locals. 


Manca de reconeixement d’atribucions de fons a administracions locals: A 31 de 
desembre del 2010 l’ACA no ha comptabilitzat 13,73M€ ni com a creditor ni com a 
despesa per subvencions de capital, en no reconèixer l’obligació del seu pagament 
a determinades administracions locals (a les quals per conveni havia de cofinançar 
determinades obres) ja que aquestes han certificat l’execució de les obres fora de 
termini. 


Malgrat que els convenis preveuen l’extinció anticipada quan la justificació es fa fora 
de termini, l’ACA no ha seguit els procediments previstos per notificar als interessats 
l’extinció. Per tant, hi ha una incertesa quant a les possibles reclamacions dels 
imports que puguin efectuar les administracions locals afectades. 


Al·legació de l’ACA 


A partir de l’any 2011, l’ACA ha aplicat de forma molt estricta els diferents supòsits 
d’extinció dels convenis formalitzats amb les administracions locals. Aquests su
pòsits es troben recollits explícitament en els propis convenis. Així, s’ha procedit a 
extingir diversos convenis si la justificació de les actuacions realitzades s’ha realitzat 
fora del termini establert, al ser aquest supòsit una de les causes d’extinció an
ticipada. 


D’acord amb allò establert en els diferents convenis, l’ACA va iniciar un procés d’ex
tinció d’aquells convenis que es trobessin en aquesta situació, sempre i quan l’ad
ministració local corresponent no hagués sol·licitat l’ampliació del termini abans de 
la finalització del termini establert. Els processos d’extinció de convenis realitzats per 
l’ACA s’han dut a terme seguint el que estableix la legislació de procediment ad
ministratiu. 


Així mateix, cal remarcar que els compromisos adquirits per l’ACA i no acomplerts 
per la contrapart no poden mantenir-se oberts més enllà del termini establert, tant 
per raons d’operativitat com d’equitat. Mantenir compromisos pendents més enllà 
dels terminis establerts inicialment suposa, per una banda, que no s’ha materialitzat 
l’actuació en el termini previst sens perjudici dels efectes que això pugui comportar 
i, per altra banda, impedeix poder destinar els recursos compromesos a altres fi
nalitats, que haguessin pogut ser destinatàries d’aquests recursos si aquests no 
s’haguessin compromès per les actuacions conveniades i no executades. Addicio
nalment, no aplicar els terminis establerts en determinats procediments concurrents 
provoca una manca d’equitat entre aquells que han complert els terminis en relació 
als que no els han complert i, especialment, entre aquells que han hagut de desistir 
d’un procediment quan els terminis establerts no eren assolibles. 
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Finalment, cal indicar que en els procediments administratius no és possible jurídi
cament atorgar una ampliació dels terminis establerts una vegada ja s’ha ultra
passat. 


En conseqüència, i per les raons exposades, les actuacions portades a terme per 
l’ACA per a l’extinció dels convenis s’han de considerar a tots els efectes ajustades 
a dret. I en conseqüència, la representació comptable és coherent amb els pro
cediments i accions realitzades per l’ACA, sens perjudici de les reclamacions que 
hagin pogut interposar les administracions locals. 


2. Al·legació segona 


Observació de la Sindicatura. Manca d’informació i controls per a la correlació entre 
l’immobilitzat i les subvencions o l’endeutament que el financen (5.1.3 5)) 


Manca d’informació i controls per a la correlació entre l’immobilitzat i les subven
cions o l’endeutament que el financen: Si bé l’ACA manté una correlació genèrica 
entre les subvencions i les inversions que aquestes financen, no disposa de la 
informació de detall ni dels controls suficients que permetin correlacionar totes i 
cadascuna de les subvencions de capital rebudes respecte del cost obra a obra de 
les inversions. Com a conseqüència d’això, els comptes anuals no inclouen infor
mació de les subvencions rebudes aplicades a l’immobilitzat, ni de l’import d’aquest 
immobilitzat finançat per subvencions, cosa que suposa una manca d’informació 
que l’ACA hauria de recollir en la memòria. 


D’altra banda, el sistema d’informació de l’ACA no permet identificar els actius 
immobilitzats que necessiten un període superior a l’any per estar en condicions de 
funcionament i per als quals, d’acord amb la normativa comptable, cal que incor
porin en el seu cost les despeses financeres que li són directament atribuïbles i que 
han estat meritades fins el moment de la seva posada en funcionament. La insu
ficiència de controls no permet correlacionar els recursos, en aquest cas provinents 
de l’endeutament, amb les inversions concretes que financen.  


Si bé l’activitat de l’ACA dificulta la implantació de controls suficients per assolir un 
correcte seguiment de la correlació tant entre les inversions i les subvencions rebu
des que les financen, com entre les inversions i els préstecs, cal, no obstant, que 
l’ACA implanti els procediments i controls al respecte. 


Al·legació de l’ACA 


El Pla General de Comptabilitat anterior a 2008 (RD 1643/1990) establia el criteri de 
capitalització de les despeses financeres en els immobilitzats en construcció sempre 
que hi hagués una plena identificació entre l’immobilitzat i els préstecs associats a la 
seva construcció o es pogués acreditar de forma explícita les despeses financeres 
incorregudes en la construcció de l’immobilitzat. Així mateix, aquest pla establia 
l’adopció d’aquest criteri amb caràcter voluntari (i per tant no obligatori) sempre que 
es donessin aquestes circumstàncies. 


El Pla General de Comptabilitat d’aplicació a partir de 2008 (RD 1514/2207) va esta
blir que les despeses financeres incorregudes en la construcció d’un immobilitzat 


65 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 5/2014



s’havien de tractar com a major cost de l’immobilitzat si el període de la seva cons
trucció era superior a un any. A diferència del pla anterior, aquest tractament va 
deixar de ser voluntari i va esdevenir preceptiu.  


El Pla General de Comptabilitat Pública de 2010 (Ordre EHA/1037/2010) estableix 
uns criteris molt similars als criteris previstos en el Pla General de Comptabilitat 
vigent a partir de 2008 en relació al tractament de l’activació de les despeses finan
ceres relatives als immobilitzats. No obstant això, el Pla General de Comptabilitat 
Pública de 2010 no estableix que el criteri d’activació de les despeses financeres 
sigui preceptiu sinó que el considera voluntari, de forma anàloga al que establia el 
PGC vigent fins 2007. 


Vist aquest context normatiu, l’ACA no ha capitalitzat les despeses financeres per les 
raons que s’exposen a continuació: 


a.	 En general, cap dels préstecs obtinguts per l’ACA detalla el seu destí espe
cífic i per tant, més enllà de l’afirmació genèrica del destí del finançament a 
les inversions, els préstecs no especifiquen quines inversions concretes fi
nancen. 


b.	 El finançament de les inversions no ha derivat només de préstecs i en una 
quantia preestablerta, sinó que aquest finançament ha anat modificant-se en 
el transcurs del temps i en el de la construcció de cada infraestructura, en 
funció d’altres mecanismes de finançament de les inversions efectuades. 


c.	 Ateses aquestes circumstàncies, la capitalització de les despeses financeres 
no s’hagués pogut portar a terme atenent a un criteri objectiu en els casos en 
què s’haguessin donat les circumstàncies per efectuar-la.  


En conseqüència, per les raons exposades, l’Agència Catalana de l’Aigua no ha 
incorporat com a major cost de les inversions executades les despeses financeres 
derivades de l’endeutament formalitzat. 


Finalment indicar, que a partir de l’any 2011 i següents, les inversions que ha portat 
a terme l’ACA ja no s’han finançat amb endeutament, i que d’acord amb el Pla 
Econòmic Financer aprovat per l’ACA pel període 2014-2018, està previst que totes 
les inversions a executar en aquest període es financin amb ingressos ordinaris. En 
conseqüència, més enllà de les diferents consideracions al respecte, aquesta pos
sible incidència ja no es produeix. 


3.	 Al·legació tercera 


Observació de la Sindicatura. Dietes d’assistència al Consell d’Administració (5.1.3 7)) 


Dietes d’assistència al Consell d’Administració: Segons l’establert en els estatuts de 
l’ACA i en l’Acord de Govern de 20 de març del 2000, un alt directiu assisteix a les 
sessions del Consell d’Administració però, en no ser-ne vocal membre, no hauria 
d’haver rebut dietes d’assistència. El total de dietes satisfetes a l’alt directiu per 
l’assistència a les sessions del Consell d’Administració de l’exercici 2010 ha estat de 
6.375,47€. 
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Al·legació ACA. 


La Llei 25/1998, de 31 de desembre de mesures administratives, fiscals i d’adap
tació a l’euro, va crear l’Agència Catalana de l’Aigua. Mitjançant el Decret 125/1999, 
de 4 de maig, es van aprovar els estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua. L’1 de 
gener de 2000, l’ACA va quedar formalment constituïda, subrogant-se en els béns 
drets i obligacions de les extingides Junta de Sanejament i Junta d’Aigües, iniciant, 
d’aquesta manera, l’exercici de les seves competències i activitats que se’n deriven.  


Els estatuts inicials de l’ACA, regulats mitjançant el Decret 125/1999 establia les fun
cions del Gerent de l’ACA en relació al Consell d’Administració. Tot i que els estatuts 
de l’ACA han estat modificats en diverses ocasions, les funcions del gerent en 
relació al Consell d’Administració no han estat modificades, tal com es desprèn dels 
diferents estatuts que han estat vigents, que es detallen a continuació. 


•	 Decret 218/1999, de 27 de juliol, de modificació del Decret 125/1999, de 4 de 
maig, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua. 


•	 Decret 73/2001, de 20 de febrer, de modificació del Decret 125/1999, de 4 de 
maig, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua. 


•	 Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana 
de l’Aigua i de modificació del Decret 175/2001, de 26 de juny, pel qual s’a
prova el desplegament territorial de l’Agència Catalana de l’Aigua. 


•	 Decret 153/2012, de 20 de novembre, de modificació dels Estatuts de l’A
gència Catalana de l’Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny. 


Per tant, la funció del gerent en relació al Consell d’Administració ha estat sempre la 
mateixa des de la pròpia creació de l’ACA, és a dir a haver d’assistir als corres
ponents consells d’administració amb veu però sense vot. 


Així doncs, la percepció de dietes per part del gerent de l’Agència Catalana de 
l’Aigua durant l’exercici 2010 està regulada no només pels Estatuts de l’ACA i per 
l’Acord de Govern de 20 de març de 2000, sinó també per l’Acord de Govern de 20 
de juny de 2006, pel qual s’autoritza determinats alts càrrecs del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge a pertànyer a més de dos consells d’administració d’or
ganismes o òrgans de govern d’empreses o entitats del sector públic.  


En aquest Acord s’autoritza expressament el gerent de l’ACA a pertànyer, entre 
d’altres, al Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua i a percebre les 
retribucions d’acord amb els límits previstos a la normativa vigent. Per aquest motiu, 
tot i que els Estatuts de l’ACA puguin donar suport a la tesi que el gerent no és 
membre del Consell d’Administració de l’ACA, aquesta exclusió només té efectes en 
allò referent a l’exercici del dret de vot –el gerent no tindria dret de vot– però, segons 
l’Acord de Govern de 20 de juny de 2006, el gerent pertany al Consell d’Admi
nistració, amb dret a les retribucions corresponents, i des d’aquesta pertinença 
desenvolupa funcions com la que li atribueix el Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, 
d’executar els acords del Consell d’Administració. 
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Per les raons exposades, no es pot concloure que la funció del gerent en el Consell 
d’Administració sigui la d’un simple assistent al Consell, sinó la persona que des de 
dins del Consell es responsabilitza de què les seves decisions es portin a terme. En 
conseqüència, les dietes satisfetes al gerent en concepte de drets d’assistència a 
les sessions del Consell d’Administració celebrades durant el 2010 s’han de con
siderar plenament procedents a tots els efectes.  


4. Al·legació quarta 


Observació de la Sindicatura. Estructura i contingut general de la liquidació del 
pressupost (5.2) 


Estructura i contingut general de la liquidació: El pressupost aprovat de l’ACA està 
detallat al nivell de concepte i aplicació i desglossat en tres programes. Tot i que 
l’ACA disposa d’informació de la liquidació al mateix nivell de detall i desglossament 
que el d’aprovació, la liquidació que presenta l’ACA es detalla a un nivell inferior, el 
d’articles, i no diferencia segons els tres programes. Malgrat que la informació de la 
liquidació del pressupost que l’ACA presenta en la Memòria pot considerar-se sufi
cient per a la seva interpretació i anàlisi, caldria que liquidés amb el mateix nivell de 
detall i desglossament amb què consta en la Llei de pressupostos. 


Al·legació ACA. 


El cicle de l’aigua té una naturalesa integral i per tant la distribució del pressupost de 
l’ACA en tres programes pressupostaris (abastament, sanejament i medi) no s’a
justava a la visió de conjunt que deriva de la Directiva Marc de l’Aigua. Així, tot i que 
formalment el pressupost aprovat de l’ACA pel 2010 va quedar distribuït en tres 
programes pressupostaris del Govern de la Generalitat (abastament, sanejament i 
medi), la seva liquidació es va realitzar a nivell del conjunt de l’ACA. 


Cal tenir present que a partir de l’any 2011, el pressupost de l’ACA ja va quedar 
integrat en un sol programa pressupostari (cicle de l’aigua), en lloc dels tres pro
grames pressupostaris establerts fins aleshores (abastament, sanejament i medi). La 
integració dels tres programes en un sol programa pressupostari permet l’adequar
se a la visió de cicle integral de l’aigua que propugna la Directiva Marc de l’Aigua. 


Així mateix, cal posar de manifest que a partir de 2012, l’ACA ja porta a terme la 
liquidació del pressupost amb el mateix nivell de desagregació que el pressupost 
aprovat, és a dir no només a nivell de capítols i articles, sinó també de conceptes.  


D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, les incidències que en aquest sentit 
es posen de manifest ja no es produeixen en les liquidacions pressupostàries por
tades a terme en els anys següents. 


Jordi Agustí i Vergés 
Director 
Barcelona, 4 de març de 2014 


FCX/fcx 
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7. RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS 


Un cop analitzades les al·legacions presentades per l’ACA, es fan els comentaris se
güents: 


•	 Les al·legacions primera i quarta són justificacions de les actuacions realitzades i expli
cacions de les accions dutes a terme en exercicis posteriors al corresponent a la fisca
lització. Per tant, no es modifica el text de l’informe. 


•	 Quant a l’al·legació segona: 


Atenent a les raons que l’ACA exposa per justificar el no haver capitalitzat les despeses 
financeres, s’ha suprimit l’observació continguda en el punt 7 de l’epígraf 2.2.3, Ob
servacions resultants de la fiscalització; el segon paràgraf del punt 5 de l’epígraf 5.1.3, 
Observacions i recomanacions de la fiscalització, i s’ha modificat lleugerament el 
redactat del tercer paràgraf del punt 5 esmentat. Vegeu la corresponent nota a peu de 
pàgina en el text de l’informe. 


•	 Quant a l’al·legació tercera: 


Atès que l’ACA en el tràmit d’al·legacions ha aportat nova documentació (un acord de 
Govern) que posa de manifest la inexactitud de la informació rebuda per la Sindicatura 
de Comptes en el període de la fiscalització, s’ha suprimit l’observació continguda en el 
punt 9 de l’epígraf 2.2.3, Observacions resultants de la fiscalització, i en el punt 7 de 
l’epígraf 5.1.3, Observacions i recomanacions de la fiscalització. Vegeu la corresponent 
nota a peu de pàgina en el text de l’informe. 


8. ANNEXOS 


8.1.	 ANNEX I: INFORME D’AUDITORIA DE GTACSA DELS COMPTES ANUALS DE 


L’EXERCICI 2010 DE L’ACA 


A continuació es transcriu l’Informe d’auditoria de comptes anuals emès per GTACSA. 


Al President de l’Agència Catalana de l’Aigua 


1. Hem auditat els comptes anuals de l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant 
també, l’ACA) que comprenen el balanç el 31 de desembre del 2010, el compte 
de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efec
tiu, la liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici anual fina
litzat en aquesta data. La Direcció és responsable de la formulació dels comptes 
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anuals de l’Entitat, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable 
a l’Entitat (que s’identifica en la Nota 2.1 de la memòria adjunta) i, en particular, 
amb els principis i criteris comptables que hi conté. La nostra responsabilitat és 
expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, 
basada en el treball realitzat. Llevat de l’excepció esmentada en el paràgraf 2, el 
treball s’ha realitzat d’acord amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria 
de comptes vigent a Espanya, que requereix l’examen, mitjançant la realització 
de proves selectives, de l’evidència justificativa dels comptes anuals i l’avaluació 
de si la seva presentació, els principis i criteris utilitzats i les estimacions rea
litzades, estan d’acord amb el marc normatiu d’informació financera que resulta 
d’aplicació. 


2. El sistema d’informació de l’ACA no permet identificar aquells actius immobilitzats 
que necessiten un període superior a un any per estar en condicions d’ús i per 
als quals, d’acord amb la norma de valoració segona que regula el Reial decret 
1.514/2007, cal que incorporin, en el preu d’adquisició, les despeses financeres 
meritades directament atribuïbles fins al moment de la seva posada en funcio
nament. En aquest sentit, cal indicar que els comptes anuals adjunts no inclouen 
aquest component de valoració en aquells actius immobilitzats que compleixen la 
premissa abans esmentada. Aquesta excepció ja es posava de manifest en 
l’exercici 2009, motiu pel qual la nostra opinió d’auditoria sobre els comptes 
anuals de l’esmentat exercici incloïa una limitació per aquesta qüestió. 


3. Els comptes anuals adjunts no inclouen informació relativa a les subvencions 
rebudes aplicades a l’immobilitzat material i intangible, ni l’import d’aquests ac
tius finançats per aquelles. Aquesta omissió d’informació també es donava en els 
comptes anuals de l’exercici 2009, fet que originà una excepció en la nostra 
opinió d’auditoria de l’esmentat exercici per aquesta qüestió. 


4. Tal com s’indica en la Nota 4.8 dels comptes anuals adjunts, l’ACA, en base a la 
disposició addicional catorzena introduïda en la Llei 16/2008, de 23 de desem
bre, de mesures fiscals i financeres, reconeix que els ingressos per cànon de 
l’aigua obtinguts de les entitats subministradores en el moment en què es 
produeix el compliment efectiu de les obligacions de declaració i pagament per 
part d’aquestes. No obstant això, l’article 8 del Decret 103/2000, de 6 de març, 
pel qual s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’ACA estableix que 
l’acreditament del cànon de l’aigua, coincideix amb el moment del consum real o 
potencial d’aigua, independentment que el compliment de l’obligació de paga
ment sigui exigible en el moment de la facturació. Aquest és el resultat d’una 
decisió presa per la Direcció amb anterioritat a l’exercici 2009 i, com a conse
qüència d’això, la nostra opinió d’auditoria sobre els comptes anuals relatius a 
l’esmentat exercici, va incloure una excepció per aquesta qüestió. El registre 
comptable dels ingressos corresponents al cànon de l’aigua en funció del criteri 
d’acreditament anterior hauria suposat, al 31 de desembre del 2010, un augment 
dels ingressos de dret públic i un augment de les periodificacions a curt termini 
per un import aproximat de 5,2 milions d’euros. 


5. El saldo d’“Infraestructures en funcionament” inclou un total de 12,7 milions d’eu
ros que correspon al valor, al 31 de desembre del 2010, dels materials que es 
van registrar en l’exercici 2009 com a conseqüència d’actuacions que, prèvia 
suspensió, foren objecte de desmantellament. Resta pendent a la data d’emissió 
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del present informe, la determinació per part de l’ACA del valor efectivament 
recuperable d’aquests materials i dels costos indirectes imputats. 


Addicionalment, cal indicar que el procediment de contractació d’una actuació 
desmantellada, d’import 15,5 milions d’euros, no es va ajustar a la normativa 
d’aplicació. Aquestes incidències ja es van posar de manifest en l’exercici 2009, 
fet que va comportar que la nostra opinió d’auditoria sobre els comptes anuals 
relatius a l’esmentat exercici incorporés una excepció per aquesta qüestió. 


6. Segons la nostra opinió, llevat dels efectes d’aquells ajustaments que podrien 
haver-se considerat necessaris si no hagués existit la limitació descrita en el pa
ràgraf 2 anterior i llevat dels efectes de les excepcions descrites en els paràgraf 
3, 4 i 5, els comptes anuals de l’exercici 2010 adjunts expressen, en tots els 
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de 
l’Agència Catalana de l’Aigua el 31 de desembre del 2010, així com dels resultats 
de les seves operacions reflectits en el compte de pèrdues i guanys i en la liqui
dació del pressupost adjunts i dels seus fluxos d’efectiu corresponents a l’exer
cici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’infor
mació financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris 
comptables en ell continguts. 


7. Sense que afecti a la nostra opinió, fem esment respecte de la Nota 2.2 de la 
memòria adjunta, en la que s’indica que l’ACA ha incorregut, en l’exercici 2010, 
en pèrdues de 54 milions d’euros (85 milions d’euros en l’exercici 2009) i al 31 de 
desembre del 2010 presenta un fons de maniobra negatiu de 281 milions d’euros 
(170 milions d’euros en l’exercici 2009) i un endeutament financer no corrent de 
1.192 milions d’euros (1.198 milions d’euros en l’exercici 2009). L’eventual reequi
libri d’aquesta situació requerirà que s’acompleixin, quantitativament i qualitati
vament, totes i cadascuna de les mesures que es preveuen portar a terme en el 
pla que l’ACA vol implementar, tal i com descriu, de manera preliminar, en l’es
mentada nota. Aquesta situació econòmico-financera i el caràcter preliminar del 
pla indiquen l’existència d’una incertesa significativa sobre la capacitat de l’ACA 
per continuar amb les seves operacions. 


8. Sense que afecti a la nostra opinió, fem esment respecte de la Nota 7.10 de la 
memòria adjunta, en la que s’indica que l’ACA no ha reconegut diverses certi
ficacions d’obra, així com d’altres despeses associades a les inversions cor
responents a atribucions de fons i convenis amb administracions locals i altres 
tercers, per un import total de 13,7 milions d’euros, que responen a actuacions 
dutes a terme per aquests però que, en la seva majoria, han estat justificades 
fora de termini. Aquesta circumstància, d’acord amb el que s’estableix en els 
convenis i atribucions, constitueix un dels supòsits de la seva extinció anticipada. 
No obstant això, a la data d’emissió del present informe, no resulta possible ava
luar de forma objectiva l’impacte de les eventuals reclamacions que, com a con
seqüència d’aquest fet, poden interposar els tercers afectats i, conseqüentment, 
els efectes d’aquestes sobre els comptes anuals adjunts. 


Barcelona, 25 de maig del 2011 
Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA 
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8.2. ANNEX II: MOVIMENT DURANT EL 2010 DE LES SUBVENCIONS DE CAPITAL, 
DONACIONS I LLEGATS 


Concepte 
Saldo 


31.12.2009 Reconegut 
Aplicació al resultat 


de l’exercici 
Saldo 


31.12.2010 


Aportacions d’entitats municipals 


Aportacions PUOSC 


Cerdanya


Conveni Pirineus 


Envireg


Fons cohesió 1997 


Fons cohesió 2000 


Fons cohesió 2001 


Fons cohesió Alt Maresme Nord 


Fons cohesió dessalinitzadora Tordera 


Fons cohesió petites aglomeracions urbanes 


Fons cohesió millora conca de Llobregat 


Fons cohesió PSARU 


Fons cohesió Costa Brava Centre 


Fons cohesió Tarragona 


Fons cohesió Sant Feliu - Gavà 


Interreg


MIMAM 


PO Objectiu 2 1992-1993 


Port Aventura 


Rechar 


Retex Objectiu 2 


Retex Objectiu 5b 


Convenis amb Administracions Públiques 


Subvencions FEDER 2000-2006 


Ensat


53 


3.434 


856 


4.129 


1.315 


11.368 


65.792 


57.458 


9.785 


17.335 


24.674 


12.051 


8.731 


21.940 


4.413 


154 


2.099 


329.528 


1.800 


2.370 


380 


1.615 


1.255 


27.022 


86.872 


-


-


-


-


-


-


-


-


-


7.303 


-


9.070 


7.816 


-


14.630 


26.201 


3.981 


12 


-


-


-


-


-


-


6.496 


-


33 


-


(98) 


(31) 


(147) 


-


(334) 


(2.294) 


(1.390) 


-


(536) 


(638) 


(233) 


(223) 


(54) 


-


-


-


(7.568) 


(76) 


(85) 


-


-


-


(672) 


(1.124) 


-


53 


3.336 


825 


3.982 


1.315 


11.034 


63.498 


56.068 


17.088 


16.799 


33.106 


19.634 


8.508 


36.516 


30.614 


4.135 


2.111 


321.960 


1.724 


2.285 


380 


1.615 


1.255 


32.846 


85.748 


33 


Totals 696.429 75.542 (15.503) 756.468 


Imports en milers d’euros.

Font: Memòria 2010 de l’ACA. 



8.3.	 ANNEX III: EVOLUCIÓ DELS PERFILS D’AMORTITZACIÓ EL 31 DE DESEMBRE DEL 


2010 I DEL 2011 ANTERIORS I POSTERIORS A LA REESTRUCTURACIÓ DE MARÇ 


DEL 2012 


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2028 Total 


31.12.2010 166,67 246,54 242,54 189,95 131,23 80,95 59,26 205,96 1.323,10 


31.12.2011 - 286,13 238,96 192,87 134,16 83,88 61,21 209,88 1.207,09 


31.12.2011 (reestructurat) - 127,49 122,72 138,06 193,88 222,20 199,89 202,85 1.207,09 


Imports en milions d’euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes segons documentació facilitada per l’ACA.  

Nota: Els imports inclouen els venciments de la totalitat de les operacions de préstec, hagin entrat o no en els contractes

de reestructuració de l’endeutament. A més, per tal de recollir dades homogènies, els imports inclouen els venciments de 

les operacions de préstec però no el venciment de les línies de crèdit, ja que aquestes caldria quantificar-les, no pels 

imports reals a retornar, sinó pel venciment dels límits màxims del crèdit.
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8.4. ANNEX IV: DETALL DELS CONTRACTES ADJUDICATS A LA UTE DMA-GESTIÓ



Codi contracte Títol del contracte 
Data del 
contracte 


Total 
facturat * 


1 CT-07002354 Treballs de redacció del Programa de mesures i del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 25.02.2008 3.750.573,00 


2 CTN-0801604 Anàlisi cost-eficàcia en el marc de la implantació de la DMA 20.10.2008 370.000,00 


3 CTN-0801773 Treballs de redacció del Pla de millora de la connectivitat fluvial 20.10.2008 132.416,59 


4 CTN-0801933 Programa de reducció de l’impacte al medi per efecte de descàrregues de col·lectors en temps de pluja 20.10.2008 420.000,00 


5 CTN-0801935 Treballs de redacció del Programa de recàrrega d’aqüífers de Catalunya 20.10.2008 109.930,40 


6 CTN-0801937 Estudi sobre els aspectes econòmics d’un possible centre d’intercanvi de drets d’aigua a la conca del Segre 17.11.2008 21.147,00 


7 CTN-0801938 Determinació del valor econòmic de l’aigua a l’agricultura a la conca del Segre 20.10.2008 20.600,02 


8 CTN-0801939 Diagnosi detallada del pes de la gestió de l’aigua (freda) en el sector elèctric català i anàlisi preliminar de les diverses opcions 20.10.2008 49.781,00 


9 CTN-0802103 Estudis de detall per compatibilitzar la programació aprovada del PSARU 2005 amb les realitats canviants del territori i l’afecció en les 
masses d’aigua receptores en el marc de la implantació de la DMA (inclou cinc estudis) 20.10.2008 255.228,00 


10 CTN-0802110 Treballs per a la predicció i assignació aproximada del cost d’aplicació de la DMA i de les millores ambientals associades 20.10.2008 134.000,00 


11 CTN-0802126 Disseny de criteris per a l’establiment del futur model de recuperació de costos 20.10.2008 177.820,00 


12 CTN-0802132 Desenvolupament dels treballs corresponents a l’anàlisi de la situació actual dels costos i ingressos dels operadors 20.10.2008 147.800,00 


13 CTN-0802140 Treballs de redacció del Pla zonal de la conca de la Muga 20.10.2008 67.121,28 


14 CTN-0802141 Treballs de redacció del Pla zonal de la conca del Baix Ter i Daró 20.10.2008 119.569,80 


15 CTN-0802142 Treballs de redacció del Pla zonal de la conca de l’Alt Llobregat i Cardener 20.10.2008 144.490,00 


16 CTN-0802143 Treballs de redacció del Pla zonal de la conca del Baix Llobregat i Anoia 20.10.2008 87.275,00 


17 CTN-0802146 Treballs de redacció del Pla de reducció de la contaminació salina a la conca del Llobregat 20.10.2008 130.000,00 


18 CTN-0802147 Treballs corresponents al seguiment de l’experiència d’aprofitament d’aigües grises a Sant Cugat 20.10.2008 14.187,50 


19 CTN-0802148 Treballs corresponents a l’actualització dels anàlisis de disponibilitat d’aigua a la conca del Segre 20.10.2008 55.452,80 


20 CTN-0802149 Treballs corresponents a la revisió del model hidrològic Sacramento, en base a les estacions meteorològiques SAIH i SMC en el marc de la 
implantació de la DMA 20.10.2008 54.010,00 
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Codi contracte Títol del contracte 
Data del 
contracte 


Total 
facturat * 


21 CTN-0802155 Treballs corresponents a l’anàlisi d’escenaris de gestió amb el model de simulació en el marc de la implantació de la DMA 20.10.2008 80.000,00 


22 CTN-0802157 Treballs corresponents a la consultoria per l’anàlisi de propostes de transport de cabals reutilitzats en el marc de la implantació de la DMA 20.10.2008 80.000,00 


23 CTN-0802158 Treballs de redacció del Programa d’àrees i perímetres de protecció de Catalunya 20.10.2008 120.000,00 


24 CTN-0802159 Treballs de redacció del Programa d’actualització dels aqüífers costaners de Catalunya 20.10.2008 60.200,00 


25 CTN-0802160 Treballs de redacció del Programa d’actualització dels aqüífers en medis al·luvials 20.10.2008 98.000,00 


26 CTN-0802161 Treballs de redacció del Programa d’actualització d’aqüífers en medis fissurats de Catalunya 20.10.2008 46.000,06 


27 CTN-0802164 Treballs de redacció del Programa d’actualització d’aqüífers en medis de baixa permeabilitat de Catalunya 20.10.2008 60.000,10 


28 CTN-0802166 Treballs de redacció del Programa d’actualització d’aqüífers en medis detrítics de Catalunya 20.10.2008 76.430,00 


29 CTN-0802167 Treballs de redacció del Programa d’identificació i disponibilitat de les aigües subterrànies salobres de Catalunya 20.10.2008 133.165,00 


30 CTN-0802168 Treballs de redacció dels criteris d’avaluació dels impactes d’infraestructures de Catalunya 20.10.2008 24.002,00 


31 CTN-0802169 Treballs de redacció del Programa d’establiment de criteris d’avaluació de les extraccions d’àrids a Catalunya 20.10.2008 60.000,00 


32 CTN-0802170 Treballs de redacció dels criteris tècnics d’actuació en episodis de contaminació d’aigües subterrànies per fonts d’origen puntual a Catalunya 20.10.2008 64.900,00 


33 CTN-0802468 Model a l’escala de conca: Estimació dels contaminants difusos, costos i optimització de mesures 17.11.2008 130.000,00 


34 CTN-0802714 Desenvolupament de coordinació i ordenació dels treballs de SIG i bases de dades derivats dels contractes complementaris 20.01.2009 38.250,00 


35 CTN-0802820 Estudi de viabilitat d’una artèria de reutilització Besòs-Ter en el marc de la implantació de la DMA 18.12.2008 70.000,00 


36 CTN-0802821 Elaboració d’aplicatiu de visualització de dades i informació de cabals ambientals i connectivitat fluvial a Catalunya 19.12.2008 16.200,00 


37 CTN-0802960 Anàlisi de la repercussió sobre el preu de l’aigua, en cadascun dels usos, derivat de l’aplicació de diferents criteris de recuperació de costos 19.12.2008 110.000,00 


38 CTN-0802976 Actuacions prèvies a la possible invasió del musclo zebrat als embassaments de les conques internes de Catalunya 19.12.2008 16.782,50 


39 CTN-0900287 Desenvolupament dels treballs de redacció del Programa de restauració d’aqüífers contaminats de Catalunya 03.03.2009 69.857,60 


Total  7.615.189,65 


Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la documentació obtinguda per a la fiscalització. 

* S’ha observat que per a dos casos, els dels contractes números 3 i 9, el total certificat no coincideix amb l’import del contracte. Així, en els contractes es preveia, respectivament, 132.628,15 € 
i 320.000,00 €, mentre que els totals certificats han estat de 132.416,59 € i 255.228,00 €. Com a conseqüència d’això, el total dels imports dels trenta-nou contractes és de 7.680.173,21 €, dels 
quals s’ha certificat un total de 7.615.189,65 €. 
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Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 


MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 15 d’abril del 2014, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, sota 
la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels síndics 
Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, 
Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras, i Sr. Miquel Salazar 
Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindicatura, Sr. Manel Rodrí-
guez Tió, i com a ponent el síndic H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, amb deliberació 
prèvia s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 8/2014, relatiu a l’Empresa d’Aigües i 
Serveis de Cervera i la Segarra, SL, comptes anuals, exercici 2011. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 14 de maig de 2014 
 


Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME 


1.1.1. Origen i finalitat 


De conformitat amb la normativa vigent, la Sindicatura de Comptes emet aquest informe de 
fiscalització relatiu a la societat mercantil mixta Empresa d’Aigües i Serveis de Cervera i la 
Segarra, SL (la Societat), participada en un 51% per la Paeria de Cervera i en un 49% per 
la Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, SA (SOREA). 


La fiscalització practicada a la Societat té l’origen en la iniciativa de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, fixada en el Programa anual d’activitats vigent, aprovat pel Ple de 
la institució. 


L’objecte del treball ha estat la fiscalització dels comptes anuals de l’exercici 2011 de 
l’Empresa d’Aigües i Serveis de Cervera i la Segarra, SL, així com la verificació que s’ha 
complert la normativa, en aquells aspectes revisats en el decurs del treball d’auditoria de 
comptes. 


Les limitacions que han afectat la fiscalització són les següents: 


•	 No s’ha obtingut confirmació de l’absència de passius per part dels assessors legals i 
laborals de la Societat. Podrien existir passius no reflectits comptablement o altres pos
sibles limitacions o restriccions als saldos de la Societat el 31 de desembre del 2011 
sobre els quals no es podria opinar.1 


•	 No s’ha obtingut evidència suficient per validar que les operacions fetes entre parts 
vinculades s’hagin registrat a preus de mercat i, per tant, no s’ha pogut fer cap mani
festació sobre la possible contingència fiscal que es podria originar per aquest con
cepte. 


1.1.2. Abast i metodologia 


L’abast i la metodologia del treball realitzat han estat els següents: 


•	 Auditoria de comptes anuals, referida a l’exercici 2011, d’acord amb els principis i 
normes d’auditoria del sector públic generalment acceptats, amb la finalitat de poder 


1. Paràgraf modificat un cop aportada documentació prèviament demanada i que finalment ha estat lliurada 
amb les al·legacions. 
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expressar una opinió sobre si els comptes anuals de la Societat expressen la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat, d’acord amb el 
marc normatiu d’informació financera que li és d’aplicació. 


•	 Emissió d’unes conclusions sobre el compliment, en tots els aspectes significatius, de 
les normes aplicables a les activitats, operacions financeres i documentació relacio
nada, analitzades en el decurs del treball. Per aquesta raó, les conclusions no es poden 
utilitzar fora d’aquest context, ni es poden extrapolar a la resta de l’activitat desen
volupada per la Societat durant el període examinat. 


En les conclusions del treball es fan constar tant les observacions de l’auditoria de comp
tes i els incompliments i anomalies detectats en el decurs del treball com les reco
manacions i mesures a emprendre per millorar el control intern, la gestió econòmica, 
financera, comptable i la prestació dels serveis que porta a terme la Societat. 


1.2. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT 


1.2.1. Ajuntament i Societat municipal 


El municipi de Cervera està situat a la comarca de la Segarra, a la província de Lleida. El 
seu territori és de 55,2 km2 i la població, segons el padró municipal, era de 9.390 habitants 
l’1 de gener del 2011. 


La Societat es va constituir sota la denominació Empresa Municipal d’Aigües de Cervera i 
la Segarra, SL, mitjançant escriptura pública, el dia 21 de juliol de 1993, amb un capital 
social de 60.101,00 €, totalment subscrit i desemborsat per la Paeria de Cervera. El dia 25 
d’octubre del 2001 es va transformar en una societat mercantil d’economia mixta amb 
l’entrada en el seu accionariat d’un soci privat: la societat SOREA. El capital social va 
ampliar-se en 57.899,00 €, assolint la xifra de 118.000,00 €. La Societat va passar a de
nominar-se Empresa d’Aigües i Serveis de Cervera i la Segarra, SL. 


En el període fiscalitzat, l’exercici 2011, la corporació municipal era la constituïda arran de 
les eleccions del 27 de maig del 2007 i de les eleccions del 22 de maig del 2011. L’alcalde 
va ser Joan Valldaura i Pujol, fins al dia 21 de maig del 2011, i Ramon Royes i Guàrdia, des 
del dia 11 de juny del 2011. El Ple municipal el formaven tretze regidors, incloent-hi 
l’alcalde. 


El nombre de regidors electes per candidatures, escollits en les esmentades eleccions era 
el que es mostra en els dos quadres següents: 
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Quadre 1. Eleccions del 27 de maig del 2007. Membres electes per candidatures 


Candidatura Nombre de membres 


Convergència i Unió (CiU) 3 


Plataforma per Catalunya (PxC) 2 


Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal – Independents per 
Cervera (PSC-PM-INCE) 2 


Solucions i Futur (SiF) 2 


Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal 2 


Independents de la Segarra (INSE) 1 


Partit Popular (PP) 1 


Font: Web www.municat.gencat.cat. 


Quadre 2. Eleccions del 22 de maig del 2011. Membres electes per candidatures 


Candidatura Nombre de membres 


Convergència i Unió (CiU) 


Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM) 


Solucions i Futur (SiF) 


Partit per Catalunya (PxCat) 


Acord Municipal per Cervera – Acord Municipal (AMC-AM) 


5 


4 


2 


1 


1 


Font: Web www.municat.gencat.cat. 


1.2.2. Activitat i organització de la Societat 


1.2.2.1. Activitat 


L’objecte social de la Societat és gestionar el cicle integral de l’aigua i prestar altres serveis 
de competència municipal. D’acord amb els Estatuts la Societat duu a terme les activitats 
següents: 


a) Gestió i administració del cicle integral de l’aigua, destinada a qualsevol ús, des de la 
captació, regulació i distribució dels recursos hidràulics necessaris fins al vessament 
d’aigües residuals. 


b) Prestació i realització de serveis de sanejament i neteja relacionats amb el cicle integral 
de l’aigua, així com la construcció, explotació, conservació i funcionament de plantes i 
instal·lacions destinades a aquest cicle, i el tractament, recollida i eliminació dels seus 
residus, i a la venda, compra i cessió de subproductes resultants. 
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c) Prestació i realització de serveis, obres, instal·lacions i mitjans per a la millora del medi 
ambient, a fi de garantir la qualitat de les aigües, tant superficials com subterrànies, tot 
tipus de vessaments, l’emissió d’efluents a l’atmosfera o contaminació sonora. 


d) Prestació de serveis i obres de competència municipal que se li puguin encarregar, com 
el manteniment de l’enllumenat públic, la neteja viària, el manteniment de vorades, 
voreres i calçades, jardins i fonts públiques, edificis municipals, etc. 


e) Realització, assistència i execució de projectes, estudis i informes d’enginyeria, cons
trucció i manteniment dins l’àmbit de les activitats anteriorment esmentades. 


1.2.2.2. Òrgans de govern 


A continuació es detallen els membres que formaven part del Consell d’Administració de la 
Societat en l’exercici fiscalitzat. 


Des de l’1 de gener fins al 28 de juliol: 


• Joan Valldaura i Pujol, president 


• Raimond Fusté i Boix, vocal 


• Jaume Garravé i Berengué, vocal 


• Josep Ortiz i Bernaus, vocal 


• Xavier Ventanyol i Carbonell, vocal 


• Joan Pinyol i Ribes, vocal (fins al 4 de febrer) 


• Francesc Xavier Garcés i Daniel, vocal (des del 15 de març) 


El nou Consell d’Administració, constituït el dia 28 de juliol del 2011, estava format pels 
membres següents: 


• Ramon Royes i Guàrdia, president 


• Jaume Carcasona i Vila, vocal 


• Antoni Oriol i Canamasas, vocal 


• Rosa Santana i Hernández, vocal 


• Xavier Ventanyol i Carbonell, vocal 


• Francesc Xavier Garcés i Daniel, vocal 


• David Gall i Martin, vocal 
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1.2.3. Informació objecte d’examen 


La informació objecte d’examen ha estat la continguda en els comptes anuals signats i 
presentats per la Societat, corresponents a l’exercici 2011 i que es mostren en els qua
dres que segueixen. Tot i que la Societat no està obligada legalment a sotmetre els seus 
comptes anuals a una auditoria, aquests han estat auditats per l’auditor Joan Baptista 
Sugrañes Liñana. L’opinió d’auditoria dels comptes anuals ha estat favorable amb excep
cions. 


De les excepcions incloses per l’auditor en el seu informe destaquem el següent: 


•	 Hi ha una manca d’evidència, a data de tancament de l’exercici 2011, de l’estat de les 
obres encara no finalitzades. 


•	 En relació amb els immobilitzats que integren la partida Concessions administratives 
destaca que: 


•	 No existeix un acord escrit sobre el pagament fet per la Societat a l’Ajuntament de 
Cervera per 601.012,10 €, corresponent a la concessió administrativa que dóna dret 
a l’explotació de l’activitat de subministrament d’aigua en el municipi; només existeix 
una acta municipal de l’Ajuntament de Cervera on figura aquesta possibilitat. 


•	 No s’ha dotat la provisió corresponent perquè a la finalització de la concessió es 
puguin deixar els elements que la formen en condició d’ús, si bé és cert que la com
panyia té un pla d’inversions i manteniment anual de les instal·lacions que formen la 
concessió. Fins a la data d’emissió de l’informe s’han efectuat les inversions neces
sàries per al seu correcte manteniment. 


•	 No s’han amortitzat els elements que formen la concessió administrativa en funció 
dels anys de duració que en queden, sinó segons els criteris de dotació dels ele
ments de l’immobilitzat material que la companyia havia estat dotant fins a la data de 
tancament de l’exercici 2011. 


•	 En relació amb els treballs fets per la companyia per a tercers i amb les previsions de 
despeses i ingressos previs al tancament de l’exercici, l’auditor manifesta que és ne
cessari que es depuri al màxim l’aplicació del principi comptable de correlació entre 
ingressos i despeses per tal que el resultat de l’exercici no es vegi afectat per excés o 
per defecte en aquells casos en què aquests treballs tenen una durada superior a un 
exercici, o bé no es coneguin a data de tancament els imports reals de les factures 
pendents de rebre o d’emetre. 
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Quadre 3. Balanç abreujat 


Actiu 
Exercici 


2011 
Exercici 


2010 Patrimoni net i passiu 
Exercici 


2011 
Exercici 


2010 


A) Actiu no corrent 


I. Immobilitzat intangible 


II. Immobilitzat material 


III. Inversions immobiliàries 


IV. Inversions a empreses del grup 
i associades a llarg termini 


V. Inversions financeres a llarg termini 


VI. Actius per impost diferit 


VII. Deutes comercials no corrents 


B) Actiu corrent 


I. Actius no corrents mantinguts per a 
la venda 


II. Existències 


III. Deutors comercials i altres 
comptes a cobrar 


IV. Inversions a empreses del grup 
i associades a curt termini 


V. Inversions financeres a curt termini 


VI. Periodificacions a curt termini 


VII. Efectiu i altres actius líquids 
equivalents 


1.486.711


1.276.756


50.346


0 


0 


159.419 


190 


0 


1.176.688 


0 


0 


887.602


0 


8.363 


0 


280.723


 1.564.440 


316.774 


 1.134.543 


0 


0 


112.933 


190 


0 


1.309.525 


0 


0 


 1.201.492 


0 


5.997 


0 


102.036 


A) Patrimoni net 


A-1) Fons propis 


I. Capital 


II. Prima d’emissió 


III. Reserves 


IV. (Accions i participacions en 
patrimoni pròpies) 


V. Resultats d’exercicis anteriors 


VI. Altres aportacions de socis 


VII. Resultat de l’exercici 


VIII. (Dividend a compte) 


IX. Altres instruments de patrimoni 


A-2)Ajustos per canvi de valor 


A-3)Subvencions, donacions i llegats 
rebuts 


B) Passiu no corrent 


I. Provisions a llarg termini 


II. Deutes a llarg termini 


III. Deutes amb empreses del grup i 
associades a llarg termini 


IV. Passius per impost diferit 


V. Periodificacions a llarg termini 


VI. Creditors comercials no corrents 


VII. Deutes amb característiques 
especials a llarg termini 


C) Passiu corrent 


I. Passius vinculats amb actius 
no corrents mantinguts per a 
la venda 


II. Provisions a curt termini 


III. Deutes a curt termini 


IV. Deutes amb empreses del grup 
i associades a curt termini 


V. Creditors comercials i altres 
comptes a pagar 


VI. Periodificacions a curt termini 


VII. Deutes amb característiques 
especials a curt termini 


1.107.664


1.107.664


118.000


843.619


101.855 


0 


0 


0 


44.190


0 


0 


0 


0 


158.431 


105.292


46.007


0 


7.132


0 


0 


0 


1.397.304 


0 


0 


28.079


865.357 


503.720 


148 


0 


 1.089.142 


 1.089.142 


118.000 


843.619 


101.855 


0 


0 


0 


25.668 


0 


0 


0 


0 


145.065 


94.630 


43.303 


0 


7.132 


0 


0 


0 


1.639.758 


0 


0 


28.079 


715.000 


894.915 


1.764 


0 


Total actiu (A+B) 2.663.399 2.873.965 Total patrimoni net i passiu (A+B+C) 2.663.399 2.873.965 


Imports arrodonits en euros.

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’ens local.



12 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 8/2014



Quadre 4. Compte de pèrdues i guanys abreujat 


Deure/Haver Exercici 2011 Exercici 2010 


1. Import net de la xifra de negocis 


2. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 


3. Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 


4. Aprovisionaments 


5. Altres ingressos d’explotació


6. Despeses de personal 


7. Altres despeses d’explotació


8. Amortització de l’immobilitzat 


9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 


10. Excessos de provisions 


11. Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat 


12. Diferència negativa de combinacions de negoci 


13. Altres resultats 


A) Resultat d’explotació (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 


14. Ingressos financers 


15. Despeses financeres 


16. Variació de valor raonable en instruments financers 


17. Diferències de canvi 


18. Deteriorament i resultat per venda d’instruments financers 


19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 


B) Resultat financer (14+15+16+17+18+19) 


C) Resultat abans d’impostos (A+B) 


20. Impostos sobre beneficis 


1.642.665 


0 


3.202 


(955.075) 


19.084 


(246.401) 


 (261.317) 


(131.917) 


0 


0 


(10.661) 


0 


0 


59.580 


18 


(947) 


0 


0 


0 


0 


(929) 


58.651 


(18.837) 


2.035.163 


0 


77.996 


(1.391.651) 


58.282 


(275.868) 


(242.835) 


(132.662) 


0 


0 


0 


0 


(88.947) 


39.478 


0 


(21) 


0 


0 


0 


0 


(21) 


39.457 


(13.789) 


D) Resultat de l’exercici (C+20) 39.814 25.668 


Imports arrodonits en euros.

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’ens local. 
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Quadre 5. Estat abreujat de canvis en el patrimoni net 


A) Estat d’ingressos i despeses reconeguts en l’exercici 


14



Exercici 2011 Exercici 2010 


A) Resultat del compte de pèrdues i guanys 


Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net 


I. Per valoració d’instruments financers 


II. Per cobertures de fluxos d’efectiu 


III. Subvencions, donacions i llegats rebuts 


IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos 


V. Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda 


VI. Diferències de conversió 


VII. Efecte impositiu 


B) Total ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net (I+II+III+IV+V+VI+VII) 


Transferències al compte de pèrdues i guanys 


VIII. Per valoració d’instruments financers 


IX. Per cobertures de fluxos d’efectiu 


X. Subvencions, donacions i llegats rebuts 


XI. Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda 


XII. Diferències de conversió 


XIII. Efecte impositiu 


C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys (VIII+IX+X+XI+XII+XIII) 


44.190


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


25.668


 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total d’ingressos i despeses reconeguts (A+B+C) 44.190 25.668 


Imports arrodonits en euros.

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’ens local. 








B) Estat total de canvis en el patrimoni net 
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(Accions i Altres Altres 
Capital particip. Resultats  aporta- Resultat (Dividend instrum. Ajustos Subvencions, 


Capital no Prima patrim. d’exercicis cions de a patrimoni per canvi donacions i 
escripturat exigit d’emissió Reserves pròpies) anteriors socis l’exercici compte) net de valor llegats rebuts Total 


A) Saldo final de l’any 2009 118.000 0 843.619 101.855 0 0 0 23.363 0 0 0 0 1.086.837 


I. Ajustos per canvi criteri 2009 i anteriors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


II. Ajustos per errors 2009 i anteriors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


B) Saldo ajustat, inici de l’any 2010 118.000 0 843.619 101.855 0 0 0 23.363 0 0 0 0 1.086.837 


I. Total ingressos i despeses reconeguts 0 0 0 0 0 0 0 25.668 0 0 0 0 25.668 


II. Operacions amb socis o propietaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


III. Altres variacions del patrimoni net 0 0 0 0 0 0 0 (23.363) 0 0 0 0 (23.363) 


C) Saldo final de l’any 2010 118.000 0 843.619 101.855 0 0 0 25.668 0 0 0 0 1.089.142 


I. Ajustos per canvi de criteri 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


II. Ajustos per errors 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


D) Saldo ajustat, inici de l’any 2011 118.000 0 843.619 101.855 0 0 0 25.668 0 0 0 0 1.089.142 


I. Total ingressos i despeses reconeguts 0 0 0 0 0 0 0 44.190 0 0 0 0 44.190 


II. Operacions amb socis o propietaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


III. Altres variacions del patrimoni net 0 0 0 0 0 0 0 (25.668) 0 0 0 0 (25.668) 


E) Saldo final de l’exercici 2011 118.000 0 843.619 101.855 0 0 0 44.190 0 0 0 0 1.107.664 


Imports arrodonits en euros.

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’ens local. 
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2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 


A continuació s’exposen els resultats del treball realitzat en relació amb l’auditoria dels 
comptes anuals de la Societat (apartats del 2.1 al 2.6) i amb la revisió limitada a deter
minades activitats, operacions financeres i documentació que hi està relacionada (apartat 
2.7), tot això referit a l’exercici 2011. 


Pel que fa a l’auditoria dels comptes anuals, per a cadascun dels comptes i estats només 
s’assenyalen les incidències detectades en el decurs del treball realitzat. 


2.1. BALANÇ 


Tot seguit es detallen les incidències detectades en els epígrafs Immobilitzat intangible, 
Efectiu i altres actius líquids equivalents, Provisions a llarg termini, Deutors, Deutes a curt 
termini, Creditors comercials i altres comptes a pagar i Administracions públiques del 
Balanç. 


2.1.1. Immobilitzat intangible 


El detall dels moviments comptables de l’epígraf Immobilitzat intangible durant l’exercici 
2011 és el que es mostra en el quadre següent. 


Quadre 6. Immobilitzat intangible 


Descripció 
Saldo 


31.12.2010 
Altes / baixes / 


traspassos 
Saldo 


31.12.2011 


Concessions administratives Ajuntament 


Concessions administratives IFRIC * 


Aplicacions informàtiques 


Total immobilitzat intangible brut


667.756,20 


10.843,85 


678.600,05 


1.556.905,55


1.556.905,55


667.756,20 


1.556.905,55 


10.843,85 


2.235.505,60 


Amortització acumulada concessions administratives Ajuntament 


Amortització acumulada concessions administratives IFRIC 


Amortització acumulada aplicacions informàtiques


Total amortització acumulada 


(350.982,46)


 (10.843,85) 


(361.826,31)


 (20.308,39) 


(581.115,33) 


 (601.423,72)


(371.290,85) 


(581.115,33) 


(10.843,85) 


(963.250,03) 


Valor net comptable concessions administratives Ajuntament 


Valor net comptable concessions administratives IFRIC 


Valor net comptable aplicacions informàtiques 


Total valor net comptable 


316.773,74


0,00 


316.773,74


 (20.308,39) 


975.790,22 


955.481,83


296.465,35 


975.790,22 


0,00 


1.272.255,57 


Bestretes immobilitzat intangible 4.500,00 


Total immobilitzat intangible 316.773,74 955.481,83 1.276.755,57 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a dels comptes anuals de l’exercici 2011. 

* International Financial Reporting Standards Interpretations Committee (Comitè d’Interpretació de les Normes 
Internacionals d’Informació Financera). 
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2.1.1.1. Concessions administratives 


El compte Concessions administratives està integrat per les denominades Concessions ad
ministratives de l’Ajuntament, per 667.756,20 €. Aquest import es compon de 601.012,10 €, 
corresponents al dret d’ús de l’explotació de l’activitat de subministrament d’aigua, i de 
66.744,10 €, en concepte de dret d’entrada del Canal de la Vall de Sió. Els imports esmen
tats ja estaven activats en el balanç de la Societat abans que es transformés en una socie
tat d’economia mixta a l’octubre del 2001 per un període de cinquanta anys. 


En aquell moment les concessions s’estaven amortitzant en un període de trenta-tres anys. 
La Societat ha continuat dotant l’amortització anual pel mateix import. Es considera que la 
Societat hauria d’amortitzar les concessions en funció de la vida útil, establerta en cin
quanta anys. És per això que s’estima que hi ha un excés d’amortització de 162.412,94 €, 
dels quals 153.623,87 € corresponen a exercicis anteriors, i 8.789,07 € a la dotació de 
l’exercici 2011. 


En l’epígraf Concessions administratives IFRIC s’inclouen aquelles que són elements de 
l’immobilitzat material que la Societat ha reclassificat com a concessions administratives, 
d’acord amb el que disposa l’Ordre EHA/3362/2010, del 23 de desembre, per la qual 
s’aproven les normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les empreses conces
sionàries d’infraestructures. 


2.1.2. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 


El detall de la partida Deutors comercials i altres comptes a cobrar el 31 de desembre del 
2011 es mostra en el quadre següent. 


Quadre 7. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 


Concepte Import 


Clients per vendes i prestació de serveis 


Clients, empreses del grup 


Altres deutors 


573.591,25 


241.600,62 


72.410,13 


Total 887.602,00 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de l’exercici 2011.



Les partides de Clients per vendes i prestació de serveis i d’Altres deutors, es troben 
infravalorades en 137.792,79 € i sobrevalorades en 9.388,30 €, respectivament. La Societat 
no ha pogut conciliar les diferències del balanç de sumes i saldos amb les partides que 
figuren als comptes anuals. Finalment, la Societat ha reconegut que les diferències cor
responen a un error en la confecció dels comptes anuals. La suma d’ambdós imports, 
128.404,49 €, ha estat recollida en un ajust de l’apartat 2.6 d’aquest informe com un aug
ment de l’actiu corrent. 
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2.1.3. Efectiu i altres actius líquids equivalents 


El detall de l’epígraf Efectiu i altres actius líquids equivalents es mostra en el quadre se
güent: 


Quadre 8. Efectiu i altres actius líquids equivalents 


Concepte Import 


Caixa 1.032,53 


Bancs 279.690,65 


Total 280.723,18 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de l’exercici 2011.



El saldo del compte corrent registrat en la comptabilitat de la Societat, a la data de tan
cament de l’exercici 2011, presenta una diferència de 37.059,94 € amb la resposta rebuda 
de l’entitat financera que s’ha circularitzat. La diferència està motivada pel fet que, de 
forma excepcional, la Societat no va comptabilitzar els moviments bancaris de l’últim tri
mestre, i posteriorment no es va ajustar la diferència. 


L’efecte de l’ajust necessari per registrar els moviments que manquen suposaria en els 
comptes de la Societat un decrement de la tresoreria per 43.739,51 €; un decrement del 
saldo de clients i de comptes a cobrar per 11.789,59 €; un decrement del resultat comp
table per 151,36 € i un decrement del saldo de proveïdors i de comptes a pagar per 
55.377,74 €. 


Mitjançant el treball d’auditoria fet en l’epígraf Efectiu i altres actius líquids equivalents, s’ha 
comprovat l’existència un nombre significatiu de cobraments per imports relativament 
elevats a través de la caixa de la Societat. 


Mitjançant la circularització feta a les entitats bancàries, s’ha detectat l’existència de signa
tures autoritzades de persones que en l’actualitat no tenen relació professional amb la 
Societat. 


2.1.4. Provisions a llarg termini 


Al tancament de l’exercici, la Societat registrava la dotació corresponent al fons de recu
peració del capital d’acord amb els criteris marcats en el moment de constituir-se la 
societat d’economia mixta. El 31 de desembre del 2011, les altes de l’exercici havien estat 
de 10.661,76 €, mentre que el saldo era de 105.291,76 €. 


El fons de reversió comptabilitzat al tancament de l’exercici 2011 està dotat en un import 
superior al que correspondria d’acord amb els criteris establerts en l’article 36 dels Estatuts 
de la Societat. L’esmentat article disposa que la dotació anual ha de correspondre al 
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quocient entre el patrimoni net a revertir menys la dotació acumulada del fons, i els anys 
restants de vida de la Societat. 


L’efecte d’adequar el valor del fons de reversió el 31 de desembre del 2011 suposaria 
incrementar el resultat de l’exercici en 1.077,62 € i incrementar les reserves en 6.802,16 € 
per l’excés de dotació d’exercicis anteriors. 


2.1.5. Deutes a curt termini 


El detall de l’epígraf Deutes a curt termini es presenta en el quadre següent: 


Quadre 9. Deutes a curt termini 


Concepte Import 


Altres passius financers 28.078,72 


Total 28.078,72 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de l’exercici 2011.



L’import registrat en la partida Altres passius financers fa referència a les fiances rebudes 
dels usuaris de la Societat. Aquest import caldria reclassificar-lo de curt a llarg termini. 


2.1.6. Creditors comercials i altres comptes a pagar 


A continuació es presenta el detall de l’epígraf Creditors comercials i altres comptes a 
pagar. 


Quadre 10. Creditors comercials i altres comptes a pagar 


Concepte Import 


Proveïdors per operacions comercials 


Proveïdors, empreses del grup 


Creditors diversos 


104.434,00 


105.030,77 


294.256,00 


Total 503.720,77 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de l’exercici 2011.



La partida Proveïdors per operacions comercials es troba infravalorada en 94.023,37 €, 
mentre que la partida Creditors diversos ho està en 34.277,15 €. La Societat no ha pogut 
conciliar les diferències del balanç de sumes i saldos amb les partides que figuren als 
comptes anuals. Finalment, la Societat ha reconegut que les diferències corresponen a un 
error en la confecció dels comptes anuals. La suma d’ambdós imports, 128.300,52 €, ha 
estat recollida en un ajust de l’apartat 2.6 d’aquest informe com un augment del passiu 
corrent. 
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2.1.7. Administracions públiques 


2.1.7.1. Impost sobre societats 


En analitzar la liquidació de l’Impost sobre societats i comparar-la amb els comptes anuals, 
s’ha detectat una diferència de 103,97 €. Aquesta diferència no afecta la quantitat a pagar i 
no resulta significativa quant a l’opinió d’auditoria. L’import ha estat recollit en un ajust de 
l’apartat 2.6 d’aquest informe com un augment del patrimoni net. 


2.2. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 


2.2.1. Xifra de negocis 


[...]2 


2.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 


S’ha verificat que l’Estat de canvis en el patrimoni net de la Societat, presentat de forma 
abreujada, no presenta cap incidència ni incorrecció en la seva confecció. 


2.4. MEMÒRIA 


A continuació es detallen les incidències detectades en la revisió de la Memòria dels 
comptes anuals de la Societat. 


2.4.1. Contingut de la Memòria 


De la revisió del contingut de la Memòria s’ha observat que, en general, els diferents apar
tats són poc extensos i aporten poca informació. En alguns casos, no s’inclou la totalitat del 
contingut mínim establert per la normativa mercantil. Concretament, no hi consta la quan
tificació de l’efecte de la transició a les noves normes comptables establert per l’Ordre 
EHA/3362/2010, del 23 de desembre, per la qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla 
general de comptabilitat a les empreses concessionàries d’infraestructures públiques.3 


Tampoc no hi ha informació relativa a avals rebuts, arrendaments operatius, retribució del 
personal d’alta direcció i venciment dels passius financers. 


2. Apartat eliminat un cop vist el redactat de l’al·legació presentada. 


3. Paràgraf modificat per clarificar el seu sentit un cop vist el redactat de l’al·legació presentada. 
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2.4.2. Operacions amb parts vinculades 


S’han detectat diferències entre les transaccions declarades en la Memòria dels comptes 
anuals i les registrades en els majors comptables de la Societat. La diferència més 
rellevant és una transacció per import de 17.119,61 € amb la Paeria de Cervera que no 
apareix en la Memòria. Aquest import faria que les transaccions amb parts vinculades 
superessin els 250.000,00 €. Concretament, i d’acord amb la informació facilitada per la 
Societat, l’import de les operacions amb parts vinculades és de 258.720,61 €. Això su
posaria que la Societat estaria obligada a preparar la documentació relativa a operacions 
vinculades establerta pel Reial decret 897/2010, del 9 de juliol, pel qual es modifica el 
Reglament de l’Impost sobre societats.4 


S’ha verificat l’existència de dues operacions que no es van fer a preu de mercat: 


•	 La Societat va tenir les seves dependències a l’interior de l’edifici de la Paeria de 
Cervera, sense satisfer cap tipus de lloguer per l’ús del local.  


•	 El soci privat, SOREA, no percep cap quantitat en concepte d’interessos per un préstec 
concedit a la Societat, registrat en l’epígraf Deutes amb empreses del grup i associades 
a curt termini, per 865.000,00 €. Tot i que el contracte de préstec estableix explícitament 
que el tipus d’interès aplicable és del 0% la realitat comptable de l’operació faria neces
sari que els interessos financers que no es cobren es registressin, segons el tipus 
d’interès de mercat, com una aportació del soci privat. 


2.5. FETS POSTERIORS 


En l’anàlisi dels estats financers posteriors al tancament de l’exercici 2011 i de la revisió 
dels extractes bancaris dels primers mesos de l’exercici 2012, s’ha detectat l’existència de 
càrrecs i abonaments a l’any 2012 que pertanyen al 2011. Aquests imports es troben 
incorporats a l’ajust de l’apartat 2.6 derivat de l’epígraf 2.1.3 d’aquest informe. 


2.6. AJUSTOS I RECLASSIFICACIONS 


El resum dels ajustos per errors i reclassificacions detectats, així com el seu efecte en el 
resultat de l’exercici, en el patrimoni net, en l’actiu i en el passiu el 31 de desembre del 
2011 és el que es presenta en el quadre següent: 


4. Paràgraf modificat per clarificar el seu sentit un cop vist el redactat de l’al·legació presentada. 
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Quadre 11. Sumari d’ajustos i reclassificacions 
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Actiu Passiu Patrimoni net 
Patrimoni  


Exercici net total el 
Apartat Concepte No corrent Corrent No corrent Corrent Altres corrent 31.12.2011 


 Ajustos: 


2.1.1.1 Excés amortització concessions administratives 162.412,94 (153.623,87) (8.789,07) (162.412,94) 


2.1.3 Conciliació bancària (55.529,10) 55.377,74 151,36 151,36 


2.1.4 Fons de reversió 7.879,78  (6.802,16) (1.077,62) (7.879,78) 


2.1.2 Diferències no identificades 128.404,49 (128.300,52) (103,97) (103,97) 
2.1.6 
2.1.7.1 


2.2.1 [...] *


 Reclassificacions: 


2.1.5 Fiances: Reclassificació curt a llarg termini (28.078,72) 28.078,72


 Total ajustos 170.292,72 72.875,39 (28.078,72) (44.844,06) (160.426,03) (9.819,30) (170.245,33) 


Total saldos presentats en els comptes anuals 86.711,00 1.176.688,00 (158.431,00) (1.397.304,00) (1.063.474,00) (44.190,00) (1.107.664,00) 


Total saldos ajustats 1.657.003,72 1.249.563,39 (186.509,72) (1.442.148,06) (1.223.900,03) (54.009,30) (1.277.909,33) 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

* Ajust eliminat un cop vist el redactat de l’al·legació presentada. 
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2.7. REVISIÓ DE COMPLIMENT 


2.7.1.	 Contractació administrativa 


2.7.1.1. Condició de mitjà propi de l’Ajuntament 


La Societat té un soci privat, per la qual cosa no pot ser considerada mitjà propi de 
l’Ajuntament i fer ús de la figura de l’encàrrec de gestió per fer obres i prestar serveis no 
inclosos en l’objecte de la Societat. 


La Societat ha fet obres per a l’Ajuntament que tenen una certa relació amb els serveis 
gestionats però que no poden considerar-se inversions pròpies del servei, atès que en 
aquest cas, haurien estat incloses en l’immobilitzat propi de la Societat i la seva recupe
ració s’hauria produït via incorporació de la corresponent amortització a la tarifa. En l’exer
cici 2011 aquesta activitat ha suposat una facturació de 80.500,00 €, que corresponen a 
tres projectes, i pels quals en exercicis anteriors s’havien facturat 413.600,00 € en total. 


2.7.1.2. Despeses no sotmeses a procediments de contractació 


La Societat ha manifestat que durant l’exercici 2011 no ha aplicat cap procediment de 
licitació diferent de l’adjudicació directa, s’ha pogut observar que determinats serveis 
contractats i materials adquirits són de caràcter previsible i recurrents en el temps. Alguns 
exemples són: lloguer de vehicles, energia elèctrica, subministrament de materials, serveis 
de gerència i suport tècnic. 


Atenent a l’import contractat, es posa de manifest que no s’han aplicat els procediments 
d’adjudicació pertinents i per tant, no s’han articulat procediments que compleixin els 
principis de concurrència i publicitat. 


La Societat també ha fet contractes amb dues empreses del grup del soci privat per 
184.399,82 €: amb Aqualogy Services Company, SA, 54.529,46 € i amb SOREA, SA, 
129.870,36 €. En relació amb aquestes contractacions, la Societat no disposa de la docu
mentació justificativa de la valoració de les operacions amb parts vinculades que acrediti 
la seva realització a preus de mercat. 


2.7.2.	 Elaboració i seguiment del pressupost anuals i del Pla d’actuacions, 
inversions i finançament 


No consta que la Societat elabori i tramiti el corresponent Pla d’actuacions, inversions i 
finançament. Així mateix no hi ha constància que s’hagi fet un seguiment de l’execució del 
pressupost anual i una anàlisi de les possibles desviacions. 
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2.7.3. Controls en relació amb la prestació del servei 


No s’ha obtingut cap evidència de la implementació de controls específics per part de 
l’Ajuntament en relació amb la prestació del servei per tal de verificar el compliment de les 
condicions pactades, així com si la prestació del servei es fa amb uns paràmetres tècnics 
d’eficiència i de costos òptims. 


2.7.4. Incompliment de clàusules contractuals 


La societat SOREA va proposar en la seva oferta per a la licitació de l’elecció del soci 
privat, implantar en el termini d’un any un laboratori analític que prestés serveis a nivell 
comarcal; així consta en el contracte signat entre l’Ajuntament de Cervera i SOREA per a la 
constitució de la societat d’economia mixta. La Societat ha manifestat que la inversió 
corresponent al laboratori comarcal no es va fer, i l’import es va destinar a altres inversions. 


2.8. PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM 


Com a complement de la revisió feta, s’ha fet una anàlisi específica relativa al sector on 
opera la Societat en relació amb la prestació del servei d’aigua potable i clavegueram. 


Segons les dades facilitades per la Societat, l’exercici 2011 la xarxa del servei d’aigua del 
municipi de Cervera tenia un rendiment del 70%, sensiblement inferior a la mitjana de 
Catalunya, que era del 78,1%. Un baix rendiment de la xarxa implica un malbaratament de 
recursos que suposa costos que s’incorporen a les tarifes. Especialment onerós és el baix 
rendiment en el cas que el subministrament de l’aigua provingui de la seva adquisició. 


Entre els motius pels quals una xarxa pot presentar un baix rendiment hidràulic destaquen 
el mal estat de la xarxa, generalitzat o limitat a una zona, i l’obsolescència o mal estat en 
què poden trobar-se els cabalímetres o els comptadors. En el primer cas es produeix un 
excés de consum per malbaratament i en el segon un increment nominal de l’aigua 
adquirida o un decrement de la distribuïda; en qualsevol dels casos es genera un incre
ment dels costos que s’incorpora a les tarifes. 


El rendiment d’una xarxa és millorable amb una bona gestió. Es poden dur a terme me-
sures de gestió que no suposen grans despeses en inversió, com la substitució de caba
límetres i comptadors, o la sectorialització de la xarxa per facilitar la localització de fuites, 
entre d’altres. 


Com que el rendiment de la xarxa és millorable amb una bona gestió, cal que el gestor del 
servei tingui incentius per fer-ho. Caldria doncs establir un rendiment esperat de la xarxa i 
en cas que no s’assolís i es generés un sobrecost, aquest fos suportat pel gestor.  
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Per aquestes raons la Sindicatura considera que caldria estudiar les causes del baix ren
diment de la xarxa i adoptar mesures que tendissin a millorar-lo i consegüentment a reduir 
el cost del servei d’aigua d’ús domèstic i del de clavegueram per situar-lo més proper a la 
mitjana de referència. 


3. CONCLUSIONS 


La Sindicatura ha fiscalitzat el Balanç, el Compte de pèrdues i guanys, l’Estat de canvis en 
el patrimoni net i la Memòria corresponents a l’exercici 2011 de l’Empresa d’Aigües i 
Serveis de Cervera i la Segarra, SL. Els administradors de la Societat són els responsables 
de la formulació i presentació d’aquests documents, d’acord amb el marc normatiu d’infor
mació financera aplicable a la Societat. 


Excepte pels efectes d’aquells ajustaments que es podrien haver considerat necessaris si 
s’hagués disposat de la informació que es descriu en l’apartat 3.1, Observacions, els 
comptes anuals de l’exercici 2011 expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge 
fidel del patrimoni i de la situació financera de l’Empresa d’Aigües i Serveis de Cervera i la 
Segarra, SL el 31 de desembre del 2011, així com dels resultats de les seves operacions 
corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc 
normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis i 
criteris comptables que conté. 


3.1. OBSERVACIONS 


A continuació es fa un resum dels aspectes més significatius que s’han posat de manifest 
en la fiscalització realitzada, els quals caldria tenir present i esmenar, si escau, en la me
sura que encara no s’hagi fet. 


Auditoria dels comptes anuals 


1) Limitacions a l’abast 


Les limitacions a l’abast al treball d’auditoria realitzat són les següents: 


•	 No s’ha obtingut confirmació de l’absència de passius per part dels assessors legals i 
laborals de la Societat. Podrien existir passius no reflectits comptablement o altres pos
sibles limitacions o restriccions als saldos de la Societat el 31 de desembre del 2011 
sobre els qual no es pot opinar.5 


5. Paràgraf modificat un cop aportada documentació prèviament demanada i que finalment ha estat lliurada 
amb les al·legacions. 
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•	 No s’ha obtingut evidència suficient per validar que les operacions fetes entre parts 
vinculades s’hagin registrat a preus de mercat. Tampoc no es pot opinar sobre la 
possible contingència fiscal que es podria originar per aquest concepte (vegeu l’apartat 
2.3.2). 


2) Incompliment de principis, normes i criteris comptables 


Els incompliments de principis, normes i criteris comptables detectats en el treball que han 
donat lloc a reserves en l’opinió (vegeu l’apartat 2.6, quadre 11), són els següents: 


•	 Les concessions administratives no s’estan amortitzant en funció de la seva durada. 
L’efecte d’amortitzar-les en cinquanta anys suposaria un increment del valor net de l’im
mobilitzat intangible de 162.412,94 €, un increment del resultat d’explotació de l’exercici 
2011 en 8.789,07 € i un increment del resultat d’exercicis anteriors de 153.623,87 € (ve
geu l’apartat 2.1.1.1). 


•	 L’efecte del registre dels apunts bancaris amb data valor a l’exercici 2011 i que no han 
estat comptabilitzats per la Societat en el període corresponent, suposaria una dismi
nució de la partida Efectiu i altres actius líquids equivalents de 43.739,51 €, una dis
minució de la partida Deutors comercials i altres comptes a cobrar d’11.789,59 €, una 
disminució de Creditors comercials i altres comptes a pagar de 55.377,74 €, i una 
disminució del resultat de 151,36 € (vegeu l’apartat 2.1.3). 


•	 El fons de reversió comptabilitzat el 31 de desembre del 2011 està registrat per un 
import superior al que correspondria. L’efecte d’adequar-lo suposaria un decrement de 
la provisió a llarg termini del fons de reversió per 7.879,78 €, un increment del resultat de 
l’exercici en 1.077,62 € i un increment de les reserves de 6.802,16 € (vegeu l’apartat 
2.1.4). 


•	 S’han detectat errors en el procés de confecció dels comptes anuals el 31 de desembre 
del 2011 a través dels registres comptables de la Societat. La correcció d’aquests errors 
suposaria un increment de la partida Deutors comercials i altres comptes a cobrar en 
128.404,49 €, un increment de la partida Creditors comercials i altres comptes a pagar 
de 128.300,52 €, i un increment del resultat de l’exercici de 103,97 € (vegeu els apartats 
2.1.2, 2.1.6, i 2.1.7.1). 


•	 Dins del Passiu corrent s’hi inclou la partida Deutes a curt termini per un total de 
28.078,72 €. Per la seva naturalesa, aquest import hauria de figurar dins de la partida de 
Deutes a llarg termini (vegeu l’apartat 2.1.5). 


•	 [...]6 


6. Observació eliminada un cop vist el redactat de l’al·legació presentada. 
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Revisió de compliment 


A continuació es detallen les principals anomalies detectades en la revisió de les activitats 
de la Societat, operacions financeres i documentació justificativa, efectuada en el decurs 
del treball d’auditoria. 


3) Omissió d’informació sobre operacions entre parts vinculades 


La Memòria dels comptes anuals no inclou la totalitat de la informació requerida per la 
normativa vigent. Entre les dades omeses més rellevants hi figuren la informació relativa al 
lloguer del local on estava ubicada la Societat i el préstec sense interès atorgat a la 
Societat per part del soci privat (vegeu l’apartat 2.4.2). 


4) Condició de mitjà propi de l’Ajuntament 


L’empresa d’aigües en ser una societat d’economia mixta, no pot ser considerada mitjà 
propi de l’Ajuntament per tal de fer ús de la figura de l’encàrrec de gestió per fer obres i 
prestar serveis. Tot i això, la Societat ha fet obres per a l’Ajuntament que tenen una certa 
relació amb els serveis gestionats però que no poden considerar-se inversions pròpies del 
servei (vegeu l’apartat 2.7.1.1). 


5) Despeses no sotmeses a procediments de contractació 


La Societat al llarg de l’exercici 2011 ha registrat despeses en concepte de serveis pre
visibles i recurrents en el temps sense aplicar cap procediment de licitació que complís els 
principis de publicitat i concurrència (vegeu l’apartat 2.7.1.2). 


6) Pressupost anual i Pla d’actuacions, inversions i finançament 


La Societat no elabora anualment un Pla d’actuacions, inversions i finançament. Tampoc no 
hi ha constància del seguiment de l’execució del pressupost anual i de les seves des
viacions (vegeu l’apartat 2.7.2). 


7) Controls del servei prestat 


No hi ha constància de la implementació i execució de controls per part de l’Ajuntament 
que permetin verificar el compliment de les condicions pactades, així com l’anàlisi del 
servei prestat sota uns paràmetres tècnics d’eficiència i d’optimització de costos (vegeu 
l’apartat 2.7.3). 


8) Incompliment de clàusules contractuals 


No s’ha complert una clàusula del contracte signat entre l’Ajuntament de Cervera i SOREA 
segons la qual SOREA havia de crear un laboratori analític per prestar serveis a la comarca 
(vegeu l’apartat 2.7.4). 
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9) Cobraments a través de la tresoreria de la Societat i situació dels comptes bancaris 


En el decurs del treball s’ha constatat que la Societat ha tingut un nombre significatiu de 
cobraments en efectiu per imports elevats a través de la seva caixa. 


S’ha constatat que el 31 de desembre del 2011 en els comptes bancaris hi ha signatures 
autoritzades corresponents a persones que en aquell moment ja no tenien relació profes
sional amb la Societat (vegeu l’apartat 2.1.3). 


3.2. RECOMANACIONS 


Per tal de millorar la gestió, caldria que la Societat apliqués les recomanacions que s’ex
posen a continuació: 


1) Registre auxiliar de l’immobilitzat 


Es recomana incloure en el registre extracomptable relatiu a immobilitzat de què ja disposa 
la Societat tota la informació dels diferents elements que el conformen. Amb l’objectiu de 
preservar convenientment els elements que integren l’esmentat registre, es recomana 
implantar controls que permetin identificar de forma individualitzada els diferents elements 
que el conformen i fer inventaris i conciliacions periòdiques amb els registres comptables 
per tal de verificar l’existència de béns, la seva valoració, ubicació i estat de conservació. 


2) Previsions 


A l’hora del tancament dels exercicis comptables, la Societat dota moltes previsions, tant 
de compres com de facturació que, un cop analitzades, no s’ajusten a la realitat. Es reco
mana un major rigor en l’elaboració d’aquestes previsions per tal que s’adiguin el màxim 
possible a la realitat. 


3) Cobraments a través de la tresoreria de la Societat i situació dels comptes bancaris 


Atès que s’ha comprovat que s’ha realitzat un nombre significatiu de cobraments a través 
de la caixa de la Societat per imports relativament elevats, es recomana que s’elabori i 
aprovi un reglament de caràcter intern que estableixi els tipus de cobraments i pagaments 
a efectuar en metàl·lic i els procediments de control intern a aplicar a aquests tipus d’ope
racions, amb la finalitat de limitar-les al mínim possible. 


S’ha detectat que el 31 de desembre del 2011, persones autoritzades en els comptes 
corrents de la Societat no tenien càrrecs en la mateixa empresa. Per tant, caldria fer els 
tràmits necessaris perquè els titulars fossin les persones autoritzades d’acord amb els 
estatuts i altra normativa interna de la Societat i tenir curar en mantenir actualitzats els 
apoderaments. 
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4) Rendiment de la xarxa del servei 


Atès que el rendiment de la xarxa és millorable, es recomana que s’estudiïn les causes del 
baix rendiment de la xarxa i que s’adoptin mesures que tendissin a millorar-lo i con
següentment reduir el cost del servei d’aigua d’ús domèstic i del de clavegueram per 
situar-lo més proper a la mitjana de referència. 


4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


De conformitat amb la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, el pro
jecte d’aquest informe de fiscalització va ser tramès, el dia 19 de febrer del 2014, a l’Ajun
tament de Cervera. 


La resposta de l’Ajuntament de Cervera, enviada a través de l’EACAT, registre d’entrada a 
la Sindicatura de Comptes número 952, del 28 de març del 2014, una vegada conegut el 
projecte d’informe, és la que es reprodueix a continuació: 


Els annexos que acompanyaven les al·legacions estan dipositats a l’arxiu de la Sindicatura 
de Comptes. 


Títol: Al·legacions a un projecte d’informe 

Cos de la tramesa: 



Data de recepció del projecte d’informe: 20/02/2014 


En data 20/02/2014, vam rebre el projecte d’informe 62/2011-E de l’Empresa Aigües i 
Serveis de Cervera i la Segarra, SL, comptes anuals. Exercici 2011. 


En data 10/03/2014, se’ns comunicà l’ampliació del termini de presentació d’al·le
gacions, fins al dia 27 de març. 


Mitjançant aquest escrit us faig arribar les al·legacions formulades per la gerència de 
l’empresa al projecte d’informe. 


Atentament, 


El Paer en Cap, i 

President de l’ESACS SL 



Ramon Royes Guardia. 

Cervera, 27 de març de 2014 



Data de la signatura: 14:44:34 27/03/2014 

Signant: CPISR-1 C Ester Abellana Mogues 
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INFORME RELATIU A LA FISCALITZACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE 
L’EXERCICI 2011 DE “EMPRESA D’AIGÜES I SERVEIS DE CERVERA I SEGARRA, 
S.L.” DUTA A TERME PER LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 
(PROJECTE D’INFORME 62/2011-E). 


I. Objecte i estructura del present informe. 


El present informe té per objecte donar compliment al requeriment d’informació de la 
Paeria de Cervera a EMPRESA D’AIGÜES I SERVEIS DE CERVERA I SEGARRA, S.L. 
(“EASCS”) mitjançant notificació de data 25 de febrer de 2014, formulat en el marc de 
la fiscalització dels comptes d’aquesta companyia corresponents a l’exercici 2011 
que està realitzant la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 


Per a l’elaboració d’aquest informe s’ha seguit la mateixa estructura del projecte d’in
forme emès per la Sindicatura de Comptes, amb referència núm. 62/2011-E, en la 
mesura que amb les consideracions que s’exposen al llarg d’aquest informe en rela
ció amb les diferents qüestions plantejades per l’esmentada institució es dóna res-
posta als diversos extrems sobre els que la Paeria de Cervera sol·licita informació. 


Per tant, en els següents apartats del present informe s’exposen les consideracions i 
observacions d’EASCS en relació amb les incidències detectades per la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya en el decurs del treball de fiscalització realitzat per la ma
teixa, diferenciant aquelles qüestions relatives al compliment dels principis, normes i 
criteris comptables (apartats 2.1 a 2.6 del projecte d’informe 62/2011-E), d’aquelles 
altres observades en relació amb les activitats, operacions financeres i documentació 
justificativa relacionada (apartat 2.7), tal i com es fa en el projecte d’informe de refe
rència. 


Finalment, s’aborden les recomanacions efectuades per la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya que figuren a l’apartat 3.2 del seu projecte d’informe.  


II. Qüestions prèvies. 


Amb caràcter previ a entrar en els diversos aspectes detallats al projecte d’informe 
elaborat per la Sindicatura de Comptes, creiem convenient fer referència a les limita
cions que, a tenor del projecte d’informe de l’esmentada entitat, haurien afectat la fis
calització realitzada per la mateixa, consistents en què:  


• “No s’ha obtingut confirmació sobre l’absència de passius per part dels assessors 
legals i laborals de la Societat, ni tampoc no han estat facilitades les actes de la Junta 
general d’accionistes anteriors a novembre de 2007. Podrien existir passius no re
flectits comptablement o altres possibles limitacions o restriccions als saldos de la 
Societat a 31 de desembre del 2011 sobre els quals no es podria opinar.” 


En relació amb la confirmació sobre l’absència de passius, s’adjunta com Annex 1 
carta de manifestacions del Conseller Delegat d’EASCS i carta signada pel Secretari 
del Consell d’Administració de la societat, així com còpia de les actes de la Junta Ge
neral de Socis d’EASCS anteriors al novembre de 2007.  
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• “No s’ha obtingut evidència suficient per validar que les operacions fetes entre 
parts vinculades s’hagin registrat a preus de mercat. Tampoc no es pot fer un pro
nunciament sobre la possible contingència fiscal que es podria originar per aquest 
concepte.” 


Al respecte d’aquest punt, ens remetem a les consideracions efectuades en relació 
amb els apartats 2.4.2 i 2.7.1.2 del projecte d’informe 62/2011-E, que es contenen en 
els següents apartats III i IV del present informe.  


III. Qüestions relatives al compliment dels principis, normes i criteris comptables 
(apartats 2.1 a 2.6 del projecte d’informe 62/2011-E). 


2.1.1.1. Concessions administratives. 


Segons resulta del projecte d’informe 62/2011-E, la Sindicatura de Comptes de Cata
lunya considera que EASCS hauria d’amortitzar les concessions en funció de la vida 
útil, establerta en 50 anys, mentre que s’està fent a 33 anys. 


Al respecte, cal indicar que per part d’EASCS es van mantenir els mateixos anys en 
què estava amortitzant la Paeria de Cervera quan la companyia es va transformar en 
una societat d’economia mixta. En efecte, així figura en el balanç integrant dels 
comptes anuals presentats per la societat que, tal i com es reconeix al projecte d’in
forme de la Sindicatura de Comptes, han estat auditats per un auditor extern, sense 
que s’hagi efectuat per part de l’auditor cap observació en relació al període d’amor
tització de les referides concessions administratives. 


No obstant l’anterior, a la vista del que s’assenyala sobre aquesta qüestió al projecte 
d’informe 62/2011-E, es valorarà per a l’actual exercici l’opció d’efectuar un canvi de 
criteri en el sentit indicat per la Sindicatura de Comptes. 


2.1.2. Deutors comercials i altres comptes a cobrar. 


En aquest apartat s’assenyala que les partides de “Clients per vendes i prestació de 
serveis” i “Altres deutors” es troben infravalorades en 137.792,79€ i sobrevalorades 
en 9.388,30€ respectivament. Al respecte, cal indicar que la valoració de les esmen
tades partides es conté al balanç que va ser objecte d’auditoria, sense que s’hagi 
assenyalat cap incidència al respecte. Sense perjudici de l’anterior, assenyalar que 
es tracta d’un tema puntual que ha estat corregit per EASCS en els comptes anuals 
dels posteriors exercicis. 


2.1.3. Efectiu i altres actius líquids equivalents. 


En relació amb aquest epígraf del balanç, el projecte d’informe 62/2011-E assenyala 
que el saldo del compte corrent registrat a la comptabilitat d’EASCS, a la data de tan
cament de l’exercici 2011, presentava una diferència de 37.059,94€ respecte la res-
posta rebuda de l’entitat financera circularitzada. 


Tal i com s’indica al propi projecte d’informe, l’esmentada diferència ve motivada pel 
fet que, de forma excepcional, aquesta companyia no va comptabilitzar els movi
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ments bancaris de l’últim trimestre, el que va ser degut a una contingència puntual 
del 2011 que no s’ha tornat a produir. 


A banda de l’anterior, en el projecte d’informe de la Sindicatura de Comptes es fa es
ment a la detecció de signatures autoritzades de persones que en l’actualitat no te
nen relació professional amb la companyia. Al respecte, convé destacar que en l’ac
tualitat ja ha estat regularitzada l’esmentada situació, tal i com s’acredita mitjançant el 
certificat expedit per CAIXABANK, S.A. que s’acompanya com Annex 2, en què es 
detallen els actuals apoderats en relació amb el compte corrent del que és titular 
EASCS. D’entre les persones autoritzades que figuren a l’esmentat certificat, un d’ells 
és Conseller Delegat d’EASCS i els altres dos són apoderats de la societat, segons 
resulta de les escriptures d’apoderament que s’acompanyen en còpia com Annex 3 
al present informe. 


2.1.4. Provisions a llarg termini.  


Segons es fa constar en el projecte d’informe 62/2011-E, el fons de reversió compta
bilitzat al tancament de l’exercici 2011 estaria dotat en un import superior al que cor
respondria d’acord amb els criteris establerts a l’article 36 dels Estatuts Socials 
d’EASCS, en virtut del qual la dotació anual ha de correspondre al quocient entre el 
patrimoni net a revertir menys la dotació acumulada del fons i els anys restants de 
vida de la societat. 


Tal i com s’assenyala al projecte d’informe de referència, per a l’exercici 2011 l’es
mentat fons de reversió s’ha dotat en 10.661,76€. S’acompanya com Annex 4 taula 
que mostra el càlcul efectuat per obtenir el referit import en què s’ha dotat el fons de 
reversió, que considerem que s’ajusta a allò que estableix el citat article 36 dels Es
tatuts de la societat. 


En qualsevol cas, a la vista dels efectes que suposaria adequar el valor del fons de 
reversió a 31 de desembre de 2011 segons resulta del propi projecte d’informe, cal 
fer notar que es tractaria de diferències de càlcul d’imports poc significatius, havent 
de recordar que l’import en què s’ha dotat el fons de reversió és el que consta en els 
comptes anuals de 2011 que varen ser objecte d’auditoria en el seu moment, sense 
que en l’informe emès per l’auditor es fes constar cap observació al respecte. 


2.1.5. Deutes a curt termini. 


A tenor del projecte d’informe de la Sindicatura de Comptes, l’import registrat en la 
partida “Altres passius financers”, corresponent a les fiances rebudes dels usuaris de 
la societat, s’hauria de reclassificar de curt a llarg termini. 


Com succeeix amb la resta de partides analitzades, la classificació de l’esmentat im
port com a deutes a curt termini no va ser qüestionada per l’auditoria a què es van 
sotmetre els comptes anuals de l’exercici 2011 de la societat.  


No obstant això, cal posar de manifest que s’ha procedit a la seva reclassificació en 
els comptes anuals de l’exercici 2013, d’acord amb el criteri manifestat per la Sin
dicatura de Comptes en el seu projecte d’informe. 
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2.1.6. Creditors comercials i altres comptes a pagar. 


En relació amb aquest epígraf del balanç, la Sindicatura de Comptes assenyala que 
la partida de “Proveïdors per operacions comercials” es troba infravalorada en 
94.023,37€, mentre que la partida de “Creditors diversos” ho està en 34.277,15€. 


Al respecte, cal assenyalar que si bé el valor en què s’han registrat ambdues partides 
en el balanç de la societat no va suscitar cap observació ni objecció en l’auditoria a 
què van ser sotmesos el comptes anuals d’EASCS de l’exercici 2011, la infravaloració 
de les esmentades partides a què es fa referència en el projecte d’informe de la Sin
dicatura de Comptes ha estat puntual i s’ha corregit en els comptes anuals pos
teriors. 


2.2.1. Xifra de negocis. 


En relació amb aquesta partida, la Sindicatura de Comptes fa referència a l’existència 
d’ingressos per comissions i gestió d’aigua per un import d’11.325,84€ que han estat 
comptabilitzats en l’exercici 2011, quan van ser meritats en l’exercici 2010.  


Al respecte, procedeix indicar que l’any 2011 EASCS va emetre una factura a l’A
gència Catalana de l’Aigua pel “premi de cobrança” corresponent a l’any 2010, per 
import d’11.325,84 €, còpia de la qual s’acompanya com Annex 5. L’any 2010 hi havia 
una previsió d’ingrés feta per aquest concepte per import de 10.401,55 €, que es va 
retrocedir en el moment d’emetre la referida factura. Per tant, en tot cas l’import 
comptabilitzat l´exercici 2011 i meritat en el 2010 seria de 924,29 € i no d’11.325,84 € 
com s’assenyala al projecte d’informe 62/2011-E, tal i com resulta de la còpia de l’as
sentament de previsió corresponent al 2010 i de l’extracte comptable que reflecteix el 
diferencial entre la previsió del 2010 i la realitat, que s’acompanyen com Annex 6 al 
present Informe. 


Al marge de l’anterior, convé assenyalar que l’esmentat import d’11.325,84 € consta al 
compte de resultats de l’exercici 2011, que ha estat auditat sense que s’hagi fet 
constar cap observació al respecte per part de l’auditor. 


2.4.1. Contingut de la Memòria.  


Al respecte d’aquest document integrant dels comptes anuals, el projecte d’informe 
62/2011-E destaca que, amb caràcter general, els diferents apartats continguts en el 
mateix són poc extensos i aporten poca informació. Així mateix, s’assenyala que a la 
Memòria hi manca la nota relativa a aspectes derivats de la transició a noves normes 
comptables, així com informació relativa a avals, rebuts, arrendaments operatius, 
retribució del personal d’alta direcció i venciment dels passius financers. 


Al respecte, convé fer notar que a la Memòria sí que es fa referència als aspectes de
rivats de la transició comptable, concretament a l’apartat 2.3 de la mateixa al qual 
ens remetem. 


Pel que fa a la informació relativa a la retribució del personal d’alta direcció, en 
l’apartat 11.3 de la Memòria ja s’indica que el personal del Consell d’Administració 
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d’EASCS no ha meritat retribucions ni dietes ni atencions estatutàries. Així mateix, in
dicar que EASCS no té subscrit cap contracte especial de treball del personal d’alta 
direcció dels previstos al Reial Decret 1382/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la 
relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció. 


En relació amb els venciments dels passius a llarg termini, aquests són superiors a 5 
anys, motiu pel qual a la Memòria no es detallen els venciments dels propers 5 anys. 


En qualsevol cas, cal indicar que per a l’elaboració de la Memòria s’ha seguit com a 
criteri no incloure nota en relació amb aquelles partides que o bé no són rellevants o 
bé són inexistents, criteri que hauria estat validat per l’auditoria a què es van sotmetre 
els comptes anuals de 2011 en no ser objecte de cap observació al respecte, sense 
que tampoc hagi motivat la denegació del dipòsit dels referits comptes per part del 
Registre Mercantil. 


No obstant, ateses les observacions efectuades al respecte en el projecte d’informe 
de la Sindicatura de Comptes, les mateixes seran preses en consideració per part 
d’EASCS a l’objecte d’elaboració les memòries dels propers exercicis. 


2.4.2. Operacions amb parts vinculades. 


En relació amb aquesta qüestió, en el projecte d’informe 62/2011-E s’assenyalen 
diferències entre les transaccions declarades en la Memòria dels comptes anuals i 
les registrades en els majors comptables d’EASCS, identificant com la més rellevant 
d’aquestes diferències una venda per import de 17.000€ a la Paeria de Cervera que 
no apareix a la Memòria. Segons s’indica en el projecte d’informe de referència, 
aquest fet suposaria que les operacions amb parts vinculades superessin els 
250.000€ i, per tant, que EASCS estigués obligada a preparar la documentació 
relativa a operacions vinculades establerta pel Reial Decret 897/2010, de 9 de juliol, 
pel qual es modifica el Reglament de l’Impost sobre Societats. 


Doncs bé, revisats els registres de la societat, no tenim constància que a l’exercici 
2011 ni al 2012 s’hagi realitzat cap venda a la Paeria de Cervera per import de 
17.000€. Per tant, no se superaria la quantitat de 250.000€ que determinaria l’obli
gació per part d’EASCS d’elaborar la documentació relativa a operacions entre parts 
vinculades regulada a l’article 18 del Reglament de l’Impost sobre Societats, modi
ficat pel Reial Decret 897/2010 a què fa referència el projecte d’informe de la Sin
dicatura de Comptes de Catalunya. 


Així mateix, es fa referència a dues operacions que, segons la Sindicatura de Comp
tes de Catalunya, no es farien a preu de mercat, concretament: (i) la instal·lació de 
les dependències de la societat a l’interior de l’edifici de la Paeria de Cervera, sense 
que es satisfaci cap lloguer per l’ús del local; i (ii) el fet que el soci privat de la com
panyia no percebi interessos per un préstec concedit a EASCS registrat a l’epígraf 
“Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini”, d’acord amb allò esti
pulat expressament en el corresponent contracte de préstec, quan segons la Sin
dicatura de Comptes els interessos financers que no es cobren s’haurien d’haver 
registrat com una aportació del soci privat, segons el tipus d’interès de mercat. 
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Pel que fa a la manca de lloguer per la instal·lació de les dependències d’EASCS a 
l’edifici de la Paeria, val a dir que actualment l’oficina d’atenció al client de la com
panyia es troba en una altra ubicació, a l’empara d’un contracte de lloguer entre 
EASCS i el propietari del local on s’ha instal·lat l’esmentada oficina, i a canvi de la 
corresponent contraprestació. Així queda acreditat mitjançant còpia del contracte de 
lloguer que s’acompanya a aquest informe com Annex 7. 


D’altra banda, convé fer notar que el fet que el soci privat d’EASCS no cobri inte
ressos per un préstec atorgat a la companyia, no suposa en cap cas un perjudici pel 
soci públic de la mateixa. Malgrat això, ateses les observacions efectuades al res
pecte en el projecte d’informe de la Sindicatura de Comptes, les mateixes seran 
preses en consideració per part d’EASCS a l’objecte de l’elaboració de les memòries 
dels propers exercicis. 


IV. Qüestions relatives a la revisió de compliment de les activitats, operacions finan
ceres i documentació justificativa relacionada (apartat 2.7 del projecte d’informe 
62/2011-E). 


2.7.1. Contractació administrativa. 


2.7.1.1. i 2. Condició de mitjà propi de l’Ajuntament. Despeses no sotmeses a proce
diments de contractació. 


Segons s’assenyala en aquest apartat del projecte d’informe de la Sindicatura de 
Comptes, EASCS, en tenir un soci privat, no pot ser considerada com un mitjà propi 
de la Paeria de Cervera i, per tant, no pot fer ús de la figura de l’encàrrec de gestió 
per fer obres i prestar serveis no inclosos en l’objecte de la societat. 


L’esmentada consideració s’efectua per la Sindicatura de Comptes en constatar que 
EASCS ha fet obres per a la Paeria, respecte de les quals assenyala que si bé tenen 
una certa relació amb els serveis gestionats per la companyia, no poden considerar
se inversions pròpies del servei, atès que en aquest cas haurien estat incloses en 
l’immobilitzat de la societat recuperant-se via incorporació de la corresponent amor
tització a la tarifa. 


Naturalment no podem compartir aquesta consideració de la Sindicatura de Comp
tes, perquè obvia per complert quina és la naturalesa i el règim jurídic del contracte 
que habilita a EASCS a realitzar totes aquests actuacions, sense necessitat d’haver
se de realitzar cap nova licitació. 


En efecte, com és sabut, l’administració pot gestionar directa o indirectament els 
serveis de la seva competència. En aquest cas concret, la Paeria de Cervera va optar 
per gestionar de forma indirecta diversos serveis públics de la seva competència, 
entre els quals es trobaven els serveis relatius al cicle integral de l’aigua, en el seu 
sentit mes ampli, i d’altres serveis i obres com l’enllumenat públic, la neteja viària, el 
manteniment de vorades, voreres i calçades, jardins i fonts públiques, edificis muni
cipals, etc. 


Per a la contractació d’aquests serveis públics, d’entre les modalitats recollides en la 
legislació de contractes, la Paeria de Cervera va optar per la constitució d’una “so
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cietat d’economia mixta”, EASCS, i va procedir a la licitació del corresponent concurs 
públic, per a la selecció del soci privat d’aquesta societat. 


Tenint en compte que aquesta societat s’hauria de fer-se càrrec de la gestió de ser-
veis públics i de l’execució d’obres, com a durada de la societat es va establir el 
termini màxim permès per la legislació vigent, és a dir, 50 anys. Així doncs, el fet 
determinant perquè el contracte de gestió de serveis públic d’EASCS pogués arribar 
fins a un termini de 50 anys, es deu, precisament, a l’execució d’obres, en cas con
trari, és a dir, si el contracte només hagués comportat l’explotació del servei, aquest 
termini només s’hauria pogut fixar en 25 anys. 


Doncs bé, si anem a veure la documentació que va regir la licitació del concurs per a 
la selecció del soci privat de EASCS i, concretament, parem atenció en el punt 3 del 
Plec de Condicions Tècniques “Objecte i àmbit del servei” es pot constatar que 
s’expressa amb absoluta claredat, i sense cap gènere de dubtes, quin és l’objecte i 
àmbit del servei: 


“3.1. La societat té per objecte la gestió del servei relatiu al cicle integral de 
l’aigua i la prestació dels serveis i obres de competència municipal que puguin 
ser-li encarregats”. 


S’adjunta una còpia de l’esmentat punt 3 del Plec de Condicions Tècniques (en 
endavant PCT) com Annex 8 en el que es detallen les activitats que entrarien dins de 
la gestió del servei del cicle integral de l’aigua, i de la prestació de serveis i obres de 
competència municipal que podrien ser encarregades a EASCS. 


D’altra banda, i pel que fa referència a l’àmbit territorial de la prestació del servei en 
aquest mateix punt 3 del PCT es va recollir, expressament, que: 


“3.4. L’àmbit territorial de la prestació del servei és la totalitat del terme mu
nicipal de Cervera. Així i tot, l’empresa podrà estendre l’àmbit territorial del 
servei, ja sigui per gestió, conveni, participació en altres empreses i/o qualsevol 
altra forma admesa en dret de conformitat amb el que disposen els Estatuts, a 
tot el territori de la Comarca de la Segarra i/o pobles que rebin aigua del servei 
d’alta del Consell Comarcal de la Segarra”. 


Així doncs, en aquest procediment de licitació ja es va preveure, expressament, la 
possibilitat que EASCS pogués estendre la seva activitat als municipis de la Comarca 
de la Segarra, i fins i tot mes enllà, en virtut de l’abast del servei d’abastament d’aigua 
en alta del Consell Comarcal.  


Doncs bé, fent ús d’aquesta potestat, EASCS va passar a fer-se càrrec del servei 
d’abastament d’aigua en alta, amb motiu dels Convenis de cooperació que el Consell 
Comarcal de la Segarra va formalitzar amb la Paeria de Cervera, amb plena confor
mitat tant a la normativa d’aplicació en matèria de règim local, com de contractació 
pública, i a l’empara de la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió 
Europea sobre cooperació entre ens locals en la prestació de serveis públics (Sen
tència de 9 de juny de 2009, C-480/06). 
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Ens trobem, per tant, davant d’un contracte complex, que inclou tant la gestió de 
serveis públics, relacionats amb el cicle integral de l’aigua, com l’execució d’obres i 
la prestació d’altres serveis que essent de competència municipal li siguin encar
regats expressament per la Paeria de Cervera. 


D’altra banda, ens troben davant d’un contracte amb un àmbit territorial molt ampli, 
que abasta no només el municipi de Cervera sinó a d’altres municipis de la Comarca 
de la Segarra i, fins i tot, de més enllà, sempre que siguin abastits pel servei co
marcal d’abastament d’aigua en alta. 


Per tant, hem de concloure que les obres i els serveis realitzats per EASCS serien 
conseqüència directa de la pròpia execució del contracte de gestió del cicle integral 
de l’aigua i d’altres serveis municipals, i que l’execució d’obres per EASCS, no vul
nera, conseqüentment, els principis de publicitat, lliure competència i igualtat que 
han de regir tota contractació administrativa, en el benentès que tots aquests prin
cipis ja es van respectar en el moment de licitació del contracte per a la selecció del 
soci privat de l’empresa mixta, en el que es va fixar, amb claredat, el seu objecte i 
àmbit de servei, que van ser coneguts per tots els licitadors. 


En aquest mateix sentit, hem de dir que inclús l’actual disposició addicional vigèsima 
novena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en una modificació 
introduïda per la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible, preveu expres
sament que: “1. Los contratos públicos y concesiones podrán adjudicarse directa
mente a una sociedad de economía mixta en la que concurra capital público y 
privado, siempre que la elección del socio privado se haya efectuado de confor
midad con las normas establecidas en esta Ley para la adjudicación del contrato 
cuya ejecución constituya su objeto, y en su caso, las relativas al contrato de cola
boración entre el sector público y el sector privado, y siempre que no se introduzcan 
modificaciones en el objeto y las condiciones del contrato que se tuvieron en cuenta 
en la selección del socio privado.” 


D’altra banda, tampoc podem compartir el criteri sostingut per la Sindicatura de 
Comptes, en el sentit que la recuperació de les obres executades per EASCS 
s’hauria d’haver fet, necessàriament, per mitjà de la tarifa, en tant que inversió del 
servei. 


Si s’executessin unes obres del Pla d’Inversions la seva amortització es faria amb 
càrrec a la tarifa del servei. Succeeix, no obstant, que no totes les obres incloses dins 
del contracte, a executar per EASCS, han de tenir, necessàriament aquest tracta
ment. Aquest, segurament, serà el cas de les obres a les quals fa referència el pro
jecte d’informe de la Sindicatura de Comptes, per import de 80.500,00€, si bé des
coneixem d’on surt, ja que a l’esmentat projecte d’informe no s’especifica. 


En efecte, tal i com disposa el punt 2 del PCT: 


“Correspon a la Corporació, com a titular del servei, dirigir-lo. Pot adoptar les 
mesures necessàries per a l’adequada prestació i ordenar a l’empresa (EASCS) 
la realització de les obres o serveis que calgui, facilitant simultàniament els 
mitjans econòmics adients”. 
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I en aquest mateix sentit, però en relació al soci privat, el punt 8 d) del PCT disposa 
que: 


“En desenvolupament de l’aportació que li correspon efectuar, seran obligacions 
del soci privat: (...) d) Executar, mitjançant l’empresa mixta, totes les obres i 
actuacions que es derivin de les necessitats del servei, i proposar-ne el finan
çament adient”. 


És a dir, serà la Paeria de Cervera i el soci privat, segons correspongui, els qui esta
bliran, en tot cas, la forma de finançar les obres i serveis derivats de l’execució del 
contracte. 


El punt 14 del PCT resulta, encara, més aclaridor, quan al parlar de la contraprestació 
que rebrà EASCS per la prestació d’aquests serveis, disposa que: 


“(...) l’empresa Mixta rebrà les contraprestacions pecuniàries que satisfacin els 
usuaris per la prestació dels serveis de subministrament d’aigua potable a do
micili i clavegueram que seran recaptades directament per l’empresa mixta; 
transferències pressupostaries pel que fa als serveis municipals que li puguin 
ser encarregats (...)” 


Aquest sistema de contraprestació no suposa cap novetat, ja que és el previst a la 
normativa d’aplicació: o bé una contraprestació a percebre directament dels usuaris 
per mitjà de la tarifa del servei, i/o una contraprestació a satisfer per la pròpia Ad
ministració, en aquest cas, com recull expressament el punt 14 del PCT, amb càrrec 
als pressupostos municipals. No hem d’oblidar, tampoc, la potestat de l’Administració 
local d’atorgar subvencions al concessionari per tal de no gravar en excés les tarifes 
del servei. 


Així doncs, hem de concloure que no es troba regulat a cap lloc de la normativa 
d’aplicació, ni molt menys al PCT (llei del contracte) que les obres que s’executin per 
EASCS s’hagin de retribuir, necessàriament, amb càrrec a les tarifes del Servei. 
Naturalment, en aquests casos, en els que aquestes obres no tindran la naturalesa 
d’inversió, s’haurà d’emetre la corresponent factura, i les obres no s’inclouran en l’im
mobilitzat de la Societat, com ha estat el cas. 


Per tant, no podem més que afirmar, que les actuacions dutes a terme per EASCS, 
atenent a l’encàrrec que li ha estat efectuat per la Paeria de Cervera, i amb total sub
jecció al contracte adjudicat, són plenament ajustades a Dret. 


En quant a les factures de SOREA, per import de 129.870,36€, a les que fa referència 
el projecte d’informe de la Sindicatura de Comptes, hem de dir que es corresponen 
amb la retribució pactada amb la Paeria de Cervera, fruit de la seva relació 
contractual, per dur a terme les actuacions necessàries per a la correcta gestió dels 
serveis i obres encarregats, que només pot realitzar el soci privat de l’empresa mixta, 
que és el que aporta a la Societat el seu coneixement i know how. Així doncs, 
aquests serveis no es trobarien subjectes a cap procediment de contractació, per la 
senzilla però contundent raó que en el seu dia ja va ser objecte de licitació, essent 
SOREA l’empresa qui va resultar ser l’adjudicatària del concurs. 
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Pel que fa a les despeses incorregudes amb Aqualogy Services Company, societat 
pertanyent al grup de societats al que pertany el soci privat d’EASCS, s’ha d’indicar 
que es procedirà a encarregar un estudi de mercat que s’aportarà a aquesta Paeria 
de Cervera, tan aviat estigui en disposició d’aquesta companyia.  


Al marge de l’anterior, procedeix assenyalar que EASCS disposa d’unes instruccions 
internes de contractació aprovades pel Consell d’Administració de la societat en data 
31 de març de 2009, d’acord amb allò establert a la llavors vigent Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic. S’acompanya com Annex 9 còpia de 
l’acta de la reunió del Consell d’Administració en què s’aprovaren les esmentades 
instruccions, les qual es troben publicades al perfil de contractant d’EASCS acces
sible a través del seu web (www.aiguesdecervera.cat). 


2.7.2. Elaboració i seguiment del pressupost anual i del Pla d’actuacions, inversions i 
finançament. 


Sobre aquest punt, en el projecte d’informe 62/2011-E s’indica que no hi ha cons
tància que s’hagi fet un seguiment de l’execució del pressupost anual i una anàlisi de 
les possibles desviacions. 


Al respecte, cal ressaltar que a finals de cada any, es reuneix el Consell d’Admi
nistració d’EASCS per a presentar el pressupost per a l’any següent, sobre el que es 
realitza un seguiment en les diverses reunions del Consell d’Administració de la so
cietat que tenen lloc al llarg de l’any, efectuant al final d’any una previsió de tan
cament en què s’analitzen i s’expliquen les desviacions produïdes, que posteriorment 
es ratifiquen en la formulació dels comptes anuals. Existint per tant un efectiu se
guiment de l’execució del pressupost i un anàlisi de les desviacions que s’hagin 
pogut produir, les consideracions que efectua la Sindicatura de Comptes de Cata
lunya sobre aquest punt evidencien que potser no s’ha reflectit adequadament 
aquest treball a les corresponents actes de les reunions del Consell d’Administració, 
el que es tindrà en compte a partir d’ara. 


S’acompanya com Annex 10 la comparació entre el pressupost anual aprovat i el 
pressupost executat, amb una anàlisi de les desviacions produïdes.  


2.7.3. Controls en relació amb la prestació del servei. 


La Sindicatura de Comptes assenyala en aquest punt del seu projecte d’informe que 
no consta que s’hagin implementat controls per part de la Paeria de Cervera en 
relació amb la prestació del servei. 


Doncs bé, cal posar de manifest que el gerent de la societat informa en tots els 
Consells d’Administració d’EASCS, on es troben membres pertanyents a la Paeria de 
Cervera en tant que soci públic d’aquesta, del funcionament de la companyia, si bé 
les consideracions contingudes al respecte en el projecte d’informe 62/2011-E fan 
pensar que potser no s’ha sabut reflectir adequadament aquest treball a les actes de 
les reunions del Consell d’Administració. 


Per tant, la Paeria de Cervera té un efectiu coneixement de les condicions en què es 
presta el servei per part d’EASCS, essent en qualsevol cas potestat de la mateixa 
realitzar la fiscalització del funcionament de la societat si així ho considerés oportú.  


39 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 8/2014



2.7.4. Incompliment de clàusules contractuals. 


En aquest punt el projecte d’informe de la Sindicatura de Comptes es refereix a la 
manca d’implantació d’un laboratori que el soci privat de la companyia va preveure a 
la oferta presentada en la licitació per a la selecció del soci privat d’EASCS. 


Al respecte, cal indicar que la implantació del laboratori era una millora prevista a 
l’oferta presentada per SOREA en el procediment de licitació per a la selecció del 
soci privat d’EASCS i, com a tal, pot ser modificada per la Paeria de Cervera per 
raons d’interès general. 


Això és precisament el que ha succeït en aquest cas, havent-se executat de con
formitat amb la Paeria altres inversions que s’han considerat prioritàries i per un 
import superior, tal i com es pot veure en les següents taules, en les que es fa una 
comparativa entre el Pla d’Inversions previstes a l’oferta i les inversions realment exe
cutades. 


Pla d’inversions de l’oferta de licitació 


Descripció actuació Import (€) 


Millores sistema d’abastament d’aigua 210.354,24 


Millores xarxa de clavegueram 300.506,05 


Edifici seu companyia 563.148,34 


Equipament del nou laboratori comarcal 27.045,54 


Mobiliari i equipament noves oficines 72.121,45 


Impost de transmissions patrimonials i ampliació de capital 9.015,18 


TOTAL 1.182.190,81 


Relació d’inversions executades 


Inversions executades Import (€) 


Millores sistema d’abastament d’aigua 650.989,13 


Millores xarxa de clavegueram 722.330,45 


Mobiliari i equipament noves oficines 60,117,96 


Equipaments, maquinària, i altres mitjans 91.843,15 


Impost de transmissions patrimonials i ampliació de capital 9.015,18 


TOTAL 1.534.295,87 


Per tant, no es tracta de cap incompliment contractual, sinó d’una modificació d’una 
millora per unes altres inversions considerades prioritàries, havent-se superat amb 
escreix l’import de les inversions contemplat a l’oferta presentada per SOREA. 


D’altra banda, s’ha de dir que les inversions que s’han anat executant han estat pre
sentades prèviament a les diferents reunions del Consell d’Administració d’EASCS, si 
bé potser no s’ha reflectit adequadament la seva aprovació en les corresponents 
actes, i s’han inclòs en els estudis de tarifes que s’han anat tramitant davant de la 
Paeria de Cervera. 
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2.8. Prestació del servei d’aigua potable i clavegueram. 


En aquest punt del projecte d’informe 62/2011-E, la Sindicatura de Comptes de Cata
lunya efectua una sèrie de consideracions en relació amb el rendiment hidràulic de la 
xarxa de distribució del municipi de Cervera. A criteri d’aquesta institució, el ren
diment de la xarxa l’any 2011 era sensiblement inferior a la mitjana de Catalunya, el 
que segons la Sindicatura de Comptes és millorable amb una bona gestió. 


A aquest respecte, convé fer notar que durant l’any 2008, es va posar en funcio
nament un nou dipòsit de capçalera que deixava fora d’ús l’antic dipòsit situat a 
l’Avinguda Manresa de Cervera. Aquest fet va suposar que automàticament la pres
sió de la xarxa augmentés considerablement, al estar aquest nou dipòsit a una cota 
superior a l’equivalent a la pressió manomètrica que donava el grup de pressió de 
l’antic dipòsit. Aquest canvi va provocar de forma automàtica que alguns trams de 
xarxa a cotes més baixes se’n ressentissin i augmentés el nombre d’avaries i, con
seqüentment, que el rendiment baixés de forma notable. 


Malgrat l’anterior, cal destacar que des del canvi de dipòsit l’any 2008 el rendiment 
de la xarxa s’ha millorat de forma constant, situant-se a l’actualitat al 71%, rendiment 
molt semblant a poblacions de similars característiques (població, longitud de xarxa, 
etc.). A la següent taula es mostra l’evolució del rendiment de la xarxa en els darrers 
anys, podent observar la notable millora del rendiment posterior al 2008: 


Any Rendiment hidràulic 


2007 67% 


2008 56% 


2011 70% 


2013 71% 


Així mateix, és necessari destacar que en el rendiment mitjà de Catalunya a què fa 
referència el projecte d’informe, amb el que es compara el rendiment de la xarxa de 
Cervera, s’inclou la xarxa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (“AMB”), àrea de 
característiques diferents a la resta de poblacions de Catalunya, de manera que si 
s’exclou l’AMB el rendiment mitjà que s’obté és sensiblement inferior.  


En qualsevol cas, cal assenyalar que des de l’inici de la constitució d’EASCS com 
empresa mixta, s’han emprat molts mitjans tècnics i econòmics per a aconseguir una 
millora constant del rendiment de la xarxa. Així, a tall d’exemple, s’han invertit més de 
450.000€ en obres de renovació o substitució de canonades, s’han adquirit mitjans 
tècnics per a poder fer campanyes preventives i correctives de detecció de fuites, 
s’han realitzat tasques de sectorització a la xarxa i, recentment, s’ha sol·licitat a la 
Diputació de Lleida una subvenció per a poder instal·lar una vàlvula reguladora de 
pressió, per disminuir la pressió de subministra al sector amb una pressió més ele
vada. S’acompanya com Annex 11 detall de les inversions efectuades per EASCS 
orientades a la millora del rendiment de la xarxa. 


Pel que respecta al canvi de comptadors, des de l’any 2008 i fins al 2011 es va 
renovar entorn un 25% del parc de comptadors (1.032 ut). Des de llavors i fins a 
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l’any 2013, es va renovar aproximadament un altre 25% del parc de comptadors 
(1.082 ut). 


En paral·lel amb aquestes actuacions, des de EASCS sempre s’ha cercat l’opti
mització de les despeses, i concretament, pel que respecta al cost de l’aigua, s’ha 
buscat la màxima utilització possible, complint sempre amb la normativa sanitària vi
gent, dels pous per tal de reduir al màxim possible l’impacte del cost de la compra 
d’aigua. 


Per tot l’exposat, EASCS ha apostat sempre per la millora de l’eficiència en els seus 
processos, entre els quals, i com ha destacat, hi ha la millora del rendiment hidràulic. 
En aquest sentit, i tal i com es pot constatar a les actes de les reunions del Consell 
d’Administració de l’empresa, hi ha hagut, de forma regular, actuacions o adquisi
cions de mitjans materials buscant la millora del rendiment del sistema de distribució. 
Val a dir, en aquest sentit, que en els darrers anys, i tenint en compte l’entorn eco
nòmic, des de la Paeria de Cervera s’ha demanat una contenció en actuacions d’in
versió per tal de moderar l’increment de la tarifa de subministrament. Cal comentar 
també que arribats a un llindar de rendiment, no totes les inversions tenen una amor
tització ràpida pels estalvis associats que poden suposar, i més tenint en compte que 
l’actual estructura tarifària amb què el Consell Comarcal de la Segarra factura als 
seus usuaris, té un fort component fix. 


V. Recomanacions (apartat 3.2 del projecte d’informe 62/2011-E). 


El projecte d’informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya conclou amb al
gunes recomanacions adreçades a EASCS, amb l’objecte de millorar la gestió efec
tuada per aquesta companyia. 


En particular, es fa referència a les següents qüestions: 


1) Registre auxiliar de l’immobilitzat. 


Si bé es reconeix que EASCS disposa d’un registre extracomptable relatiu a l’im
mobilitzat, la Sindicatura de Comptes de Catalunya recomana incloure en ell tota la 
informació dels diferents elements que el conformen, així com implantar controls que 
permetin identificar-los de forma individualitzada i fer inventaris i conciliacions periò
diques per tal de verificar l’existència de béns, la seva valoració, ubicació i estat de 
conservació. 


Al respecte, cal assenyalar que l’aplicatiu emprat per EASCS contempla de forma 
individualitzada els actius. Així es pot observar al document que s’acompanya com 
Annex 12, corresponent a una de les pàgines del detall d’actius en què es pot cons
tatar que hi figura la següent informació: número de l’actiu, descripció de l’actiu, 
classe d’actiu, cost del mateix, data adquisició, data d’inici de l’amortització, durada 
de l’amortització, amortització acumulada, amortització de l’any, etc. Addicionalment 
clicant a sobre d’un actiu es pot veure més detalls sobre el mateix. 


Pel que fa l’elaboració d’inventaris, es pren nota d’aquesta recomanació de cara als 
propers exercicis. 
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2) Previsions. 


La Sindicatura de Comptes de Catalunya considera que al tancament del exercicis 
comptables, EASCS dota moltes previsions de compres i de facturació que després 
no s’ajusten a la realitat. En base a aquesta consideració, es recomana un major rigor 
en l’elaboració d’aquestes previsions per tal que s’ajustin en la major mesura possible 
a la realitat. 


Sobre aquesta qüestió convé assenyalar que les previsions sempre es fan per 
EASCS amb el màxim rigor possible, havent de tenir en compte que en el tancament 
es fan moltes estimacions per manca de dades reals.  


3) Cobraments a través de la tresoreria de la Societat i situació dels comptes 
bancaris. 


A la vista dels cobraments efectuats a través de la caixa de la societat, la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya recomana l’elaboració d’un reglament intern que reguli el 
tipus de cobraments i pagaments a efectuar en metàl·lic així com els procediments 
de control intern d’aquest tipus d’operacions, per tal de limitar-les al màxim possible. 


En quant als comptes bancaris, es recomana mantenir actualitzats els apoderaments 
per tal que no hi hagi persones autoritzades en els comptes corrents de la societat 
sense vinculació amb la mateixa.  


Al respecte, convé ressaltar que els dos aspectes indicats han estat solucionats a 
data d’avui. 


Així, seguint indicacions internes, EASCS ja no té efectiu a la seva oficina des del 
mes de maig del 2013. Sense perjudici d’això, convé indicar que els imports elevats 
en la caixa de la companyia eren conseqüència del cobrament de rebuts d’aigua. 


Pel que fa a les persones autoritzades en els comptes corrents, es tracta d’una qües
tió actualment ja resolta, tal i com resulta d’allò exposat a l’apartat III d’aquest informe 
en relació amb el punt 2.1.3 “Efectiu i altres actius líquids equivalents” del projecte 
d’informe 62/2011-E, al qual ens remetem. 


4) Rendiment de la xarxa del servei. 


En relació amb el rendiment hidràulic de la xarxa, la Sindicatura de Comptes as
senyala la necessitat d’adoptar mesures que tendeixin a millorar-lo, en atenció al que 
s’estableix a l’apartat 2.8 del projecte d’informe 62/2011-E. 


Al respecte, ens remetem a les consideracions recollides en el present Informe en 
relació amb l’esmentat apartat 2.8. “Prestació del servei d’aigua potable i clave
gueram”. 


Cervera, març de 2014. 


Signat: Sr. David Gall Martin 
Gerent d’EASCS 
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5. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 


Totes les al·legacions formulades han estat analitzades i valorades. Com a conseqüència 
de les al·legacions presentades s’ha modificat puntualment el text, segons s’indica en les 
notes a peu de pàgina corresponents. 


Analitzada la documentació aportada, prèviament demanada i que finalment ha estat lliu
rada amb les al·legacions, s’han modificat els paràgrafs relatius a les limitacions que han 
afectat la fiscalització, de l’apartat 1.1.1, Origen i finalitat, i de l’apartat 3.1, punt 1, Limita
cions a l’abast. 


També s’han eliminat, un cop vist el redactat de l’al·legació presentada, l’apartat 2.2.1, 
Xifra de negocis, l’ajust corresponent del quadre 11, Sumari d’ajustos i reclassificacions, i 
l’observació de l’apartat 3.1, Observacions. 


Finalment s’han modificat els apartats 2.4.1 i 2.4.2 per tal de clarificar-ne el sentit, un cop 
vist el redactat de l’al·legació presentada. 


La resta del text inicial de l’informe no s’ha alterat, perquè s’entén que les al·legacions tra
meses són explicacions que confirmen la situació descrita en l’informe o perquè no es 
comparteixen els judicis que s’hi exposen. 


44 








Sindicatura de Comptes de Catalunya
Av. Litoral, 12-14 
08005 Barcelona 


Tel. +34 93 270 11 61 
Fax +34 93 270 15 70 


sindicatura@sindicatura.cat 
www.sindicatura.cat 


 
Elaboració del document PDF: maig de 2014 


 
Número de dipòsit legal de la versió enquadernada 


d’aquest informe: DL B 13145-2014 





		COBERTA

		PORTADA

		CERTIFICAT

		ÍNDEX

		1. INTRODUCCIÓ

		1.1. Introducció a l'informe

		1.1.1. Origen i finalitat

		1.1.2. Abast i metodologia



		1.2. Introducció a l'ens fiscalitzat

		1.2.1. Ajuntament i Societat municipal

		1.2.2. Activitat i organització de la Societat

		1.2.2.1. Activitat

		1.2.2.2. Òrgans de govern



		1.2.3. Informació objecte d’examen





		2. FISCALITZACIÓ REALITZADA

		2.1. Balanç

		2.1.1. Immobilitzat intangible

		2.1.1.1. Concessions administratives



		2.1.2. Deutors comercials i altres comptes a cobrar

		2.1.3. Efectiu i altres actius líquids equivalents

		2.1.4. Provisions a llarg termini

		2.1.5. Deutes a curt termini

		2.1.6. Creditors comercials i altres comptes a pagar

		2.1.7. Administracions públiques

		2.1.7.1. Impost sobre societats





		2.2. Compte de pèrdues i guanys

		2.2.1. Xifra de negocis



		2.3. Estat de canvis en el patrimoni net

		2.4. Memòria

		2.4.1. Contingut de la Memòria

		2.4.2. Operacions amb parts vinculades



		2.5. Fets posteriors

		2.6. Ajustos i reclassificacions

		2.7. Revisió de compliment

		2.7.1. Contractació administrativa

		2.7.1.1. Condició de mitjà propi de l’Ajuntament

		2.7.1.2. Despeses no sotmeses a procediments de contractació



		2.7.2. Elaboració i seguiment del pressupost anuals i del Pla d’actuacions, inversions i finançament

		2.7.3. Controls en relació amb la prestació del servei

		2.7.4. Incompliment de clàusules contractuals



		2.8. Prestació del servei d'aigua potable i clavegueram



		3. CONCLUSIONS

		3.1. Observacions

		3.2. Recomanacions



		4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS

		5. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES

		PÀGINA DE CRÈDITS





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice










INFORME  7/2014 


SUBVENCIONS 
NOMINATIVES 
PREVISTES  EN ELS 
ARTICLES  48 I 78 
DEL PRESSUPOST 
DE DESPESES DE 
LA  GENERALITAT 
DE CATALUNYA 
EXERCICIS  2010  I 2011 







INFORME 7/2014



SUBVENCIONS 
NOMINATIVES 
PREVISTES EN ELS 
ARTICLES 48 I 78 
DEL PRESSUPOST 
DE DESPESES DE  
LA GENERALITAT  
DE CATALUNYA 
EXERCICIS 2010 I 2011








 
 
 
 
 
 


Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 


 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 15 d’abril del 2014, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, sota 
la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels síndics 
Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i 
Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras, i Sr. Miquel Salazar Canalda, actuant-hi com a 
secretari el secretari general de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el 
síndic major, I. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe 
de fiscalització 7/2014, relatiu a les subvencions nominatives previstes en els articles 48 i 
78 del pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya, exercicis 2010 i 2011. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 14 de maig de 2014 


Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 
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ABREVIACIONS 



ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques  
BIOCAT Fundació Privada Bioregió de Catalunya 
FMC Federació de Municipis de Catalunya 
FOCASA Forestal Catalana, SA 
Fundació CIDOB Fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals a 


Barcelona 
LGS Llei general de subvencions 
PEF Pla econòmic i financer 
RLGS Reglament de la Llei general de subvencions 
TRLFPC Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. OBJECTE I ABAST 


De conformitat amb la normativa vigent i d’acord amb el Programa anual d’activitats de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, s’emet aquest informe de fiscalització, relatiu a les 
subvencions nominatives previstes en els articles 48 i 78 del pressupost de despeses de la 
Generalitat de Catalunya dels exercicis 2010 i 2011. 


L’objecte d’aquest informe ha estat la fiscalització de les subvencions nominatives del 
pressupost de despeses de la Generalitat. L’abast de la fiscalització té un caràcter limitat, 
ja que s’ha restringit a la revisió de les subvencions nominatives incloses en els articles 48 i 
78, transferències corrents i de capital, respectivament, a famílies i institucions sense fi de 
lucre i altres ens corporatius, del pressupost de la Generalitat. 


Els objectius de la fiscalització són els següents: 


•	 Verificar que s’han respectat els principis de transparència, no discriminació, objectivitat 
i publicitat. 


•	 Comprovar que els actes administratius que s’han dictat estan degudament motivats i 
justificats. 


•	 Analitzar el compliment de la normativa reguladora. 


•	 Comprovar si la subvenció està correctament justificada i si ha estat destinada a la 
finalitat per a la qual va ser concedida. 


L’àmbit temporal d’aquest informe ha estat els exercicis 2010 i 2011. 


1.2. METODOLOGIA I LIMITACIONS 


Per tal de dur a terme la fiscalització de les subvencions previstes nominativament en el 
pressupost de la Generalitat, s’ha verificat i analitzat tota la documentació sol·licitada per 
la Sindicatura de Comptes i que li va ser tramesa pels departaments de la Generalitat i 
pels beneficiaris de les subvencions, i s’han efectuat totes les proves que han estat ne
cessàries per obtenir evidències suficients i adients en què poder basar les conclusions 
d’aquest informe. Així mateix, s’ha comprovat si s’han complert els aspectes legals que 
són d’aplicació. 
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1.3. NORMATIVA APLICABLE 


Les normes aplicables tingudes en compte en el treball realitzat han estat les següents: 


•	 Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions (LGS) en tot allò que té 
caràcter bàsic. 


•	 Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2010. 


•	 Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives. 


•	 Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 


•	 Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011. 


•	 Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 


•	 Reial decret legislatiu 887/2006, del 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions (RLGS) en tot allò que té 
caràcter bàsic. 


•	 Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya (TRLFPC). 


•	 Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en 
matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic. 


•	 Decret 200/2010, del 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àm
bit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Cata
lunya. 


•	 Ordre del Departament d’Economia i Finances de l’1 d’octubre de 1997 sobre trami
tació, justificació i control d’ajuts i de subvencions. 


•	 Acord de Govern de l’1 de juny pel qual s’adopten mesures complementàries a les 
previstes en el Decret llei 3/2010, del 29 de maig, en matèria de despeses de fun
cionament, transferències, inversions, millora de l’eficàcia en l’àmbit del sector públic de 
la Generalitat i lluita contra el frau fiscal. 
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2.	 MARC LEGAL DE LES SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES PREVISTES 
NOMINATIVAMENT EN EL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 


A l’hora d’establir el marc legal pel qual es regeix la concessió de subvencions, en 
particular les que tenen assignació nominativa en el pressupost de despeses, s’han de 
tenir en compte els articles de caràcter bàsic inclosos en la LGS i en el RLGS així com la 
regulació específica establerta per la Generalitat de Catalunya en aquells aspectes que no 
estan regulats per la normativa estatal amb caràcter bàsic. 


A continuació es descriuen els conceptes següents: 


Subvenció 


L’article 2.1 de la LGS considera subvenció qualsevol disposició dinerària realitzada per 
les administracions públiques a favor de persones públiques o privades, que compleixi els 
requisits següents: 


•	 Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris. 


•	 Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució 
d’un projecte o la realització d’una activitat, i que el beneficiari hagi de complir les 
obligacions materials i formals que s’hagin establert. 


•	 Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment 
d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública. 


Transferència 


L’article 2.2 de la LGS disposa el següent:  


No estan compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei les aportacions dineràries 
entre diferents administracions públiques, per a finançar globalment les activitats de 
l’Administració a les que vagin destinades i les que es realitzin entre els diferents 
agents d’una administració els pressupostos de les quals s’integrin en els pressu
postos generals de l’Administració a la que pertanyi tant si es destinen a finançar 
globalment l’activitat de cada ens com a la realització d’actuacions concretes a des
envolupar en el marc de les funcions que tingui atribuïdes, sempre que no resultin 
d’una convocatòria pública. 


D’altra banda, cal prendre en consideració l’article 2.2 del RLGS, que disposa el que 
segueix: 
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Als efectes del que disposa l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei general de subven
cions, s’entén per finançament global les aportacions destinades a finançar total
ment o parcialment, amb caràcter indiferenciat, la totalitat o un sector de l’activitat 
d’una Administració pública o d’un organisme o entitat pública que en depengui. 


Dels anteriors articles en resulta que, per tal que una aportació dinerària de la Generalitat 
de Catalunya pugui rebre la qualificació jurídica de transferència, i no de subvenció, han 
de concórrer els tres requisits següents:  


a) Que les aportacions dineràries es realitzin entre agents d’una mateixa administració els 
pressupostos de la qual quedin integrats dins els pressupostos generals de l’admi
nistració a la qual pertanyin. 


Cal considerar agents de l’Administració de la Generalitat aquells ens i entitats amb 
capacitat d’obrar i que pertanyen a l’Administració de la Generalitat, amb independèn
cia de la seva denominació. 


També s’exigeix que els pressupostos d’ambdues entitats (entitat concedent, és a dir, la 
Generalitat, i la beneficiària o beneficiàries de les aportacions) estiguin integrats en els 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya.  


b) Que l’aportació dinerària es destini a finançar globalment l’activitat del seu destinatari o 
una actuació concreta. 


c) Que l’aportació no resulti d’una convocatòria pública. En conseqüència, si l’aportació 
dinerària és en l’àmbit d’una convocatòria pública feta d’acord amb la LGS, aques
ta aportació té la consideració de subvenció i, en conseqüència, li és d’aplicació la 
LGS. 


Així, en l’apartat 3 d’aquest informe s’analitza si les aportacions dineràries realitzades per 
la Generalitat de Catalunya a diferents entitats han de rebre la qualificació jurídica de 
transferència sempre que els seus pressupostos estiguin integrats en els de la Generalitat. 
En cas contrari –si no estan integrats en els de la Generalitat– reben la qualificació jurídica 
de subvenció i en conseqüència queden subjectes a la LGS i al RLGS (en tot allò que 
tingui el caràcter de legislació bàsica) i al TRLFPC. 


Subvencions previstes nominativament en el pressupost de la Generalitat 


L’apartat a de l’article 22.2 de la LGS estableix que es poden atorgar de forma directa les 
subvencions previstes nominativament en els pressupostos, en els termes recollits en els 
convenis i en la normativa reguladora de les subvencions. 
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L’article 65.1 del RLGS disposa que són subvencions previstes nominativament en el pres
supost de l’Administració pública corresponent, aquelles l’objecte, la dotació pressu
postaria i el beneficiari de les quals estiguin determinats expressament en l’estat de des-
peses del pressupost. 


Per tant, les subvencions previstes nominativament en el pressupost que no incloguin 
en l’estat de despeses del pressupost de la Generalitat l’objecte, la dotació pressu
postària i el beneficiari no poden considerar-se de les previstes nominativament en el 
pressupost i, per tant, queden subjectes al procediment ordinari d’atorgament de sub
vencions. 


La normativa que regula les subvencions nominatives previstes en els pressupostos ha 
estat modificada amb efectes 1 de gener del 2013 de manera que l’objecte de les sub
vencions nominatives pugui determinar-se en el conveni o en la resolució sense haver-se 
d’incloure en l’estat de despeses del pressupost, d’acord amb la disposició addicional 
dotzena de la Llei 17/2012, del 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 
2013, que modifica l’apartat a de l’article 22.2 de la LGS. 


En l’apartat 3 d’aquest informe s’analitza si les aportacions dineràries realitzades per la 
Generalitat poden ser considerades subvencions nominatives. 


Convenis 


L’article 65.3 del RLGS, que no és bàsic, estableix el procediment de concessió de les 
subvencions previstes nominativament en els pressupostos. El procediment per a la con
cessió d’aquestes subvencions l’inicia d’ofici el centre gestor del crèdit pressupostari al 
qual s’imputa la subvenció, o s’inicia a instància de l’interessat, i s’acaba amb la resolució 
de concessió o el conveni. 


L’apartat 5 de l’article 94 del TRLFPC, introduït per l’article 38 de la Llei 26/2009, del 23 de 
desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives estableix que les transferències, 
les subvencions directes i les subvencions establertes amb caràcter nominatiu en la Llei de 
pressupostos de la Generalitat que es facin a favor de consorcis, fundacions i altres 
persones jurídiques per una quantia superior a 50.000 € s’han de formalitzar mitjançant 
convenis. 


L’article 110 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, disposa la forma i el contingut mínim del con
veni que deriva de l’atorgament d’una subvenció per part de les administracions públi
ques. 
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En l’apartat 3 d’aquest informe s’analitza si el contingut dels convenis analitzats s’adequa a 
la normativa aplicable a les administracions públiques catalanes. 


Articles 48 i 78, a famílies i institucions sense fi de lucre del pressupost de despeses 
de la Generalitat de Catalunya 


Segons la classificació econòmica del pressupost de la Generalitat, la despesa pressu
postada en els articles 48 i 78 han d’incloure les transferències corrents (article 48) o les 
transferències de capital (article 78) que l’Administració de la Generalitat i les seves en
titats públiques efectuen a favor de persones físiques i jurídiques, sense finalitat de lucre, 
incloent-hi fundacions privades, institucions, associacions, entitats benèfiques i qualsevol 
altra entitat sense fi de lucre. 


3. FISCALITZACIÓ REALITZADA 


El treball de fiscalització ha consistit en el següent: 


•	 Identificar les aplicacions amb assignació nominativa incloses en els articles 48 i 78 del 
pressupost de despeses dels departaments de la Generalitat. 


•	 Circularitzar els beneficiaris de les subvencions previstes nominativament en el pres
supost. 


•	 Revisar els expedients tramitats pels departaments per comprovar el compliment, per 
part dels beneficiaris i de l’organisme atorgant, dels requisits establerts en la normativa 
reguladora de cada subvenció. 


3.1.	 IDENTIFICACIÓ DE LES APLICACIONS AMB ASSIGNACIÓ NOMINATIVA INCLOSES EN 


ELS ARTICLES 48 I 78 DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE LA GENERALITAT 


Amb l’objectiu d’obtenir la relació de beneficiaris s’ha demanat informació a la Direcció 
General de Pressupostos de la Generalitat sobre les aplicacions dels articles 48 i 78 amb 
assignació nominativa en el pressupost de despeses de la Generalitat. 


A continuació es presenten les obligacions reconegudes de les subvencions previstes 
nominativament en els articles 48 i 78 del pressupost de despeses de la Generalitat per 
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als exercicis 2010 i 2011, facilitades per la Intervenció General de la Generalitat de Ca
talunya. 


Quadre 1. Obligacions reconegudes: articles 48 i 78 


Perceptor 


Import 2011 Import 2010 


Article 48 Article 78 Article 48 Article 78 


Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 


Associació Catalana de Municipis i Comarques 


Centre UNESCO 


Col·legi d’Advocats 


Consell Català del Moviment Europeu 


Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya 


Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya 


Consorci Patronat Monestir de Poblet 


Federació Catalana de Municipis 


Forestal Catalana, SA 


Fundació CIDOB * 


Fundació del Gran Teatre del Liceu *


Fundació Fòrum Ambiental *


Fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya *


Fundació Jaume Balmes de Vic 


Fundació Joan Miró * 


Fundació Privada Antoni Tàpies 


Fundació Privada. Barcelona Graduate School of 
Economics * 


Fundació Privada Bioregió de Catalunya *


Fundació Privada Casa Amèrica * 


Fundació Privada Creafutur * 


Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau 


Fundació Teatre Lliure * 


Institut d’Estudis Catalans 


67.653,00 


386.374,97 


472.690,53 


1.386.069,80 


52.000,00 


68.933.409,30 


7.006.902,49 


86.818,00 


386.374,97 


-


-


-


-





6.837.348,64 


-


478.550,00 


-


-


-


-


-


-


5.594.172,21 


-


-


-


-


-


-


-


-


-


453.020,77 


-


-


-


-


-


-


-





-


-


-


-


-


78.361,03 


75.922,00 


456.710,50 


595.684,21 


1.483.759,85 


65.000,00 


46.984.471,74 


4.277.023,58 


86.818,00 


406.710,50 


-


604.088,73 


10.933.471,81 


15.000,00 


646.185,84 


7.661.489,07 


431.425,61 


535.550,00 


100.000,00 


1.300.000,00 


498.738,00 


500.000,00 


-


2.951.096,03 


7.059.175,00 


-


-


-


-


-


-


-


-


-


1.434.010,50 


-


340.915,18 


-


-


-


262.988,26 


-


-


-


-


-


12.332.556,00 


433.562,72 


70.990,34 


Total subvencions nominatives 91.688.363,91 531.381,80 87.668.320,47 14.875.023,00 


Total executat de l’article  1.773.242.386,93 70.103.599,59 1.895.278.430,60 68.135,690,13 


Percentatge subvencions nominatives / total subvencions 5,17 0,76 4,63 21,83 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

* Entitats participades minoritàriament per la Generalitat i reclassificades en els articles 44 i 74 en el pressupost de l’exercici 2011. 
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En l’exercici 2011 les aportacions a les entitats participades minoritàriament per la Gene
ralitat s’han pressupostat en els articles 44 i 74, Transferències corrents i de capital, res
pectivament, a altres ens del sector públic i altres entitats participades, fet pel qual queden 
fora de l’àmbit de fiscalització. 


L’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, la Fundació Jaume Balmes de Vic i la 
Fundació Privada Antoni Tàpies són entitats participades minoritàriament per la Generalitat 
i no s’han reclassificat en els articles 44 i 74 en l’exercici 2011. 


D’altra banda, la societat mercantil Forestal Catalana, SA (FOCASA) està participada majo
ritàriament i el seu pressupost està integrat en el de la Generalitat. 


3.2. CIRCULARITZACIÓ DELS BENEFICIARIS DE LES SUBVENCIONS NOMINATIVES 


Un cop determinats els beneficiaris, la Sindicatura els ha circularitzat per obtenir informació 
sobre l’import de la subvenció, el departament atorgant, l’objecte de la subvenció, l’import 
cobrat i els imports pendents de cobrament dels exercicis 2010 i 2011. 


El nombre de respostes rebudes de la circularització es mostra en el quadre següent: 


Quadre 2. Resultat de la circularització 


Sol·licituds Respostes Percentatge 
trameses rebudes de resposta 


24 21 87,5 


Font: Elaboració pròpia. 


Les partides nominatives Consorci Patronat Monestir de Poblet i Fundació Jaume Balmes 
de Vic no coincideixen exactament amb els noms dels beneficiaris que han subscrit els 
convenis, que en concret són Patronat del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet i Fun
dació Universitària Balmes. 


La Fundació del Gran Teatre del Liceu, la Fundació Privada Antoni Tàpies i el Consorci Pa
tronat Monestir de Poblet no han contestat les cartes enviades per la Sindicatura. 


La distribució de les subvencions nominatives atorgades, agrupades per l’ens concedent, 
és la següent: 
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Quadre 3. Distribució de les subvencions per departaments dels article 48 i 78 


Ens concedent Total 


Import 2011 Import 2010 


Article 48 Article 78 Article 48 Article 78 


Departament de la Presidència 


Departament de Governació i Relacions 
Institucionals


Departament d’Economia i Coneixement 


Departament de Salut 


Departament de Territori i Sostenibilitat 


Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 


Departament de Cultura 


Departament de Justícia 


3.986.837,47 


 1.636.170,94 


25.910.939,08 


12.657.556,00 


661.185,84 


1.887.031,27 


17.951.731,82 


130.071.636,76 


611.508,53 


772.749,94 


11.405.001,64 


-


-


-


1.572.722,21 


77.326.381,59 


-


-


78.361,03 


-


-


453.020,77 


-


-


3.375.328,94 


863.421,00 


14.356.586,07 


325.000,00 


661.185,84 


-


15.341.543,45 


52.745.255,17


-


-


70.990,34 


12.332.556,00 


-


1.434.010,50 


1.037.466,16 


-


Total 194.763.089,18 91.688.363,91 531.381,80 87.668.320,47 14.875.023,00 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.

Nota: Denominació dels departaments d’acord amb el pressupost de l’exercici 2011. 



En els apartats següents es mostra el resultat de la fiscalització per departaments. 


3.3. SUBVENCIONS ATORGADES PEL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 


Per a l’exercici 2011 el Departament de la Presidència assumeix les competències, els 
recursos humans i materials vinculats a l’anterior Departament de la Vicepresidència que 
no hagin estat traspassats a cap altre departament. Per tant les subvencions analitzades i 
atorgades l’exercici 2010 han estat tramitades pel Departament de la Presidència o pel de 
la Vicepresidència (vegeu el quadre 5).  


Les subvencions atorgades són les següents: 


Quadre 4. Distribució de les subvencions del Departament de la Presidència i del de la Vicepresidència 


Perceptor Total 


Import 2011 Import 2010 


Article 48 Article 78 Article 48 Article 78 


Centre UNESCO  


Consell Català del Moviment Europeu 


Consorci Patronat Monestir de Poblet 


Fundació Centre d’Informació i Documentació Inter
nacionals a Barcelona (Fundació CIDOB)*


Fundació Privada Bioregió de Catalunya (BIOCAT)* 


Fundació Privada Casa Amèrica* 


Institut d’Estudis Catalans 


1.068.374,74 


117.000,00 


173.636,00 


 604.088,73 


700.000,00 


498.738,00 


825.000,00 


472.690,53 


52.000,00 


86.818,00 


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


595.684,21 


65.000,00 


86.818,00 


604.088,73 


700.000,00 


498.738,00 


825.000,00 


-


-


-


-


-


-


-


Total 3.986.837,47 611.508,53 - 3.375.328,94 -


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.

* Entitats participades minoritàriament per la Generalitat i reclassificades en els articles 44 i 74 en el pressupost de l’exercici 2011. 


El detall de les subvencions nominatives atorgades és el següent: 


17 







18



Quadre 5. Detall de les subvencions i transferències atorgades pel Departament de la Presidència i pel de la Vicepresidència 
Procediment  Import del Data del conveni Obligacions Termini 


Perceptor Objecte d’atorgament pressupost o resolució reconegudes Justificació justificat 


Centro UNESCO Contribuir a les despeses de les activitats pròpies del centre pre- Subvenció nominativa. 595.684,21 17.03.2010 * 585.684,21 Factures i memòria Dins de 
vistes per a l’any 2010 Conveni d’activitats termini 


Programar activitats conjuntes amb la Xarxa Civil UNESCO a Cata- Subvenció directa. 12.07.2010 * 10.000,00 Factures i memòria Dins de 
lunya Resolució d’activitats termini 


Contribuir a les despeses de les activitats pròpies del centre per a Subvenció nominativa. 472.960,53 21.07.2011 87.852,63 Factures i memòria Dins de 
l’exercici 2011 Conveni d’activitats termini 


Contribuir a les despeses de les activitats pròpies del centre per a Subvenció nominativa. 10.10.2011 374.837,90 Factures i memòria Dins de 
l’exercici 2011 Conveni d’activitats termini 


Contribuir a les despeses del Curs de comunicadors per al desen- Subvenció nominativa. 26.11.2011 10.000,00 Factures i memòria Dins de 
volupament sostenible Resolució d’activitats termini 


Consell Català del Moviment Contribuir al finançament de les despeses relatives a activats prò- Subvenció nominativa. 65.000,00 06.05.2010 65.000,00 Factures i memòria Dins de 
Europeu pies de l’entitat per a l’any 2010 Conveni d’activitats termini 


Contribuir al finançament de les despeses relatives a activats prò- Subvenció directa. 52.000,00 26.07.2011 15.600,00 Factures i memòria Dins de 
pies de l’entitat. per a l’any 2011 Resolució d’activitats termini 


Contribuir al finançament de les despeses relatives a activats prò- Subvenció nominativa. 06.10.2011 36.400,00 Factures i memòria Dins de 
pies de l’entitat per a l’any 2011 Conveni d’activitats termini 


Consorci Patronat Monestir Contribuir a les despeses destinades a serveis i manteniment per als Subvenció nominativa. 86.818,00 29.07.2010 86.818,00 Factures i memòria Fora de 
de Poblet diferents espais i usos del monestir, exercici 2010 conveni d’activitats termini 


Contribuir al finançament de les despeses relatives a activats prò- Subvenció nominativa. 86.818,00 10.11.2011 86.818,00 Factures i memòria Fora de 
pies de l’entitat, exercici 2011 Conveni d’activitats termini 


Fundació Centre d’Infor- Transferència nominativa per finançar les despeses de funciona- Transferència nominativa. 640.000,00 12.02.2010 * 484.088,73 No establert en el conveni 
mació i Documentació ment durant l’any 2010 Conveni 
Internacionals a Barcelona 
(Fundació CIDOB) 


Despeses del cicle d’activitat: Primer any del tractat de Lisboa. 
Polítiques de la Unió Europea i ciutadans: impactes, idees opera
tives i difusió comunicació 


Subvenció directa. 
Conveni 


07.09.2010 120.000,00 Factures i memòria 
d’actuacions 


Dins de 
termini 


Fundació Privada Bioregió 
de Catalunya (BIOCAT) 


Transferència nominativa per finançar les despeses de funciona
ment durant l’any 2010 


Transferència nominativa. 
Conveni 


300.000,00 05.03.2010 * 300.000,00 No establert en el conveni 


Increment de la transferència nominativa per a la preparació de la Modificació transferència - 26.11.2010 * 400.000,00 No establert en el conveni 
candidatura de Catalunya per acollir la seu i liderar la comunitat de nominativa. Resolució 
Coneixement o Innovació (KIC)  


Fundació Privada Casa 
Amèrica de Catalunya 


Transferència nominativa per finançar les despeses de funciona
ment durant l’any 2010 


Transferència nominativa. 
Conveni 


401.405,30 16.02.2010 * 498.738,00 No establert en el conveni 


Institut d’Estudis Catalans Finançament de les despeses de funcionament durant l’any 2010, Subvenció directa. - 03.05.2010 * 25.000,00 Justificació de despe- Dins de 
programades en el marc de la Càtedra UNESCO Resolució ses i pagaments i me termini 


mòria d’actuacions 


Transferència nominativa per finançar les despeses de funciona
ment durant l’any 2010 


Transferència nominativa. 
Conveni 


724.500,21 17.09.2010 * 800.000,00 No establert en el conveni 


Total 3.986.837,47 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

* Expedients tramitats pel Departament de la Vicepresidència. 
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De la revisió dels expedients tramitats pel Departament de la Presidència i pel de la Vice
presidència cal destacar les observacions següents: 


1) Naturalesa de l’aportació 


Les aportacions dineràries tramitades com a transferències pel Departament de la Vice
presidència l’exercici 2010 no poden rebre la qualificació jurídica de transferència ja que 
s’han efectuat a entitats els pressupostos de les quals no estan integrats en els de la 
Generalitat; per tant han de rebre la qualificació jurídica de subvenció i en conseqüència 
queden subjectes a la seva normativa. 


2) Subvencions previstes nominativament 


Les subvencions previstes nominativament en l’estat de despeses del pressupost del 
Departament de la Presidència i del de la Vicepresidència no inclouen l’objecte de la sub-
venció, per la qual cosa no poden considerar-se de les previstes nominativament en el 
pressupost i, per tant, haurien de quedar subjectes al procediment ordinari d’atorgament 
de subvencions. 


3) Justificació de l’aportació 


Pel que fa a la justificació de les aportacions: 


•	 L’article 30 de la LGS disposa que la justificació del compliment de les condicions im
posades i de la consecució dels objectius previstos en l’acte de concessió de la sub-
venció s’ha de documentar de la manera que es determini per reglament, i pot tenir la 
forma de compte justificatiu de la despesa efectuada o acreditar la despesa per mòduls 
o mitjançant la presentació d’estats comptables. 


Els convenis signats entre el Departament de la Vicepresidència i les entitats Fundació 
Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (Fundació CIDOB), 
Fundació Privada Bioregió de Catalunya (BIOCAT), Fundació Privada Casa Amèrica 
de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans en la seva clàusula tercera disposa que els 
fons percebuts s’han d’aplicar d’acord amb el que fixin els seus pressupostos anuals i 
els seus Estatuts. El conveni no estableix ni la forma ni el termini de justificació de 
l’activitat. 
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De la revisió dels expedients no es desprèn que les aportacions s’hagin justificat 
d’acord amb la normativa vigent, ja que s’han tramitat com a transferències.  


•	 El Patronat del Reial Monestir de Poblet va presentar la justificació definitiva i la Memòria 
d’actuacions fora del termini establert. 


4) Declaració de responsabilitat 


La Fundació BIOCAT i la Fundació Privada Casa Amèrica de Catalunya no presenten la 
declaració responsable en què es comprometen a donar publicitat a les remuneracions 
que percep el personal directiu que preveu l’apartat i de l’article 92.21del TRLFPC. Aquest 
fet impossibilita a l’Administració declarar si les remuneracions que percep el personal 
directiu de BIOCAT i de la Fundació Privada Casa Amèrica no són manifestament des
proporcionades per complir l’apartat e 2 de l’article 90 bis del TRLFPC. 


5) Nomenclatura de la partida nominativa del pressupost 


El pressupost de la Generalitat té la partida nominativa Consorci Patronat Monestir de 
Poblet, mentre que el nom del beneficiari és Patronat del Reial Monestir de Santa Maria de 
Poblet, d’acord amb el conveni revisat per la Sindicatura de Comptes. 


6) Modificació pressupostària de la partida nominativa 


El Departament ha tramitat tres expedients de modificacions pressupostàries, mitjançant 
transferències de crèdit, per 400.000 €, 103.494,70 € i 100.499,79 €, respectivament, ja que 
l’import pressupostat inicialment va ser insuficient per fer front a les despeses de la 
Fundació BIOCAT, la Fundació Privada Casa Amèrica i l’Institut d’Estudis Catalans. 


7) Subvenció directa 


Pel que fa a les subvencions directes: 


1. Aquest article ha estat derogat per la disposició derogatòria c de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures 
fiscals i financeres. 


2. Aquest apartat de l’article ha estat derogat per la disposició derogatòria tercera de la Llei 5/2012, del 20 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establi
ments turístics. 
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• Fundació CIDOB 


El 7 de setembre del 2010 es va signar un conveni de col·laboració entre el Depar
tament de la Presidència i la Fundació CIDOB per regular la concessió d’una subvenció 
directa, sense concurrència, d’acord amb l’apartat c de l’article 90.3 del TRLFPC, per 
120.000 € per a les despeses del cicle d’activitats “Primer any del tractat de Lisboa: 
Polítiques de la Unió Europea i ciutadans: impactes, idees operatives i difusió comu
nicació” realitzat durant l’exercici 2010. 


Aquest cicle d’activitats té com a objectiu millorar la capacitat d’anàlisi, coneixe
ment, reflexió i capacitat de proposta sobre aspectes de polítiques europees que 
afecten els ciutadans i els diversos nivells de l’Administració, amb especial accent a 
Catalunya. 


La naturalesa del projecte consisteix en l’organització d’un cicle d’activitats, confe
rències i estudis, i la celebració del Fòrum de think tanks europeus. 


• Institut d’Estudis Catalans 


El 3 de maig de 2010 es va atorgar a l’Institut d’Estudis Catalans una subvenció directa 
exclosa de concurrència pública, d’acord amb l’apartat c de l’article 90.3 del TRLFPC, 
per la realització d’una sèrie d’activitats programades per al 2010 en el marc de la 
Càtedra UNESCO de Llengües i Educació per 25.000 €. 


El projecte consisteix en la gestió dels blocs, organitzacions de cicles, seminaris per a 
lingüistes, docents i tècnics en gestió cultural i empresarial. 


La Sindicatura de Comptes considera que no queda degudament justificada la concessió 
de les subvencions directes sense concurrència emparant-se en l’apartat c de l’article 90.3 
del TRLFPC, quan per les característiques de l’activitat no és possible de forma objec
tivable promoure’n la concurrència. 


8) Partida pressupostària 


En la mateixa partida amb assignació nominativa Centre UNESCO, Fundació CIDOB i 
Institut d’Estudis Catalans s’inclouen subvencions que tenen naturalesa diferent i amb 
objectes diferents. La Sindicatura no considera oportú que en la mateixa partida pres
supostària nominativa es vinculin subvencions atorgades de forma directa emparant-se en 
l’apartat c de l’article 90.3 i la resta com a subvencions nominatives regulades en l’apartat 
a de l’article 90.3 del TRLFPC. 
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3.4.	 SUBVENCIONS ATORGADES PEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS 


INSTITUCIONALS 


Les subvencions atorgades pel Departament de Governació i Relacions Institucionals que 
han estat objecte de fiscalització són les següents: 


Quadre 6. Distribució de les subvencions del Departament de Governació i Relacions Institucionals 


Perceptor Total 


Import 2011 Import 2010 


Article 48 Article 78 Article 48 Article 78 


Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) 


Federació de Municipis de Catalunya (FMC) 


843.085,47 


793.085,47 


386.374,97 


386.374,97 


-


-


456.710,50 


406.710,50 


-


-


Total 1.636.170,94 772.749,94 - 863.421,00 -


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.



El detall de les subvencions nominatives atorgades és el següent: 


Quadre  7.  Detall de les subvencions atorgades pel Departament de Governació i Relacions Insti- 
tucionals 


Data del 
Procediment Import del conveni o Obligacions Termini 


Perceptor Objecte d’atorgament pressupost resolució reconegudes  Justificació justificat 


ACM Impulsar i afavorir les activitats 
de col·laboració, formació i as
sistència de l’ACM amb els ens 


Subvenció 
nominativa. 
Conveni 


406.710,50 29.07.2010 406.710,50 Memòria 
justificativa 


Fora de 
termini 


locals durant l’exercici 2010 


Fer una aportació extraordinària Subvenció - 28.07.2010 50.000,00 Factures Fora de 
per la commemoració del 30è directa. termini 
aniversari de l’ACM Resolució 


Impulsar i afavorir les activitats Subvenció 386.374,97 30.11.2011 386.374,97 Memòria Fora de 
de col·laboració, formació i as- nominativa. justificativa termini 
sistència de l’ACM amb els ens Conveni  i factures 
locals durant l’exercici 2011 


FMC Impulsar i afavorir les activitats 
de col·laboració, formació i as
sistència de la FMC amb els ens 


Subvenció 
nominativa. 
Conveni 


406.710,50 29.07.2010 406.710,50 Memòria 
justificativa 


Fora de 
termini 


locals durant l’exercici 2010 


Impulsar i afavorir les activitats Subvenció 386.374,97 30.11.2011 386.374,97 Memòria Fora de 
de col·laboració, formació i as- nominativa. justificativa termini 
sistència de la FMC amb els ens Conveni i factures 
locals durant l’exercici 2011 


Total 1.636.170,94 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.
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De la revisió dels expedients tramitats pel Departament de Governació i Relacions Institu
cionals cal destacar les observacions següents: 


1) Subvencions previstes nominativament 


Les subvencions previstes nominativament en l’estat de despeses del pressupost del De
partament de Governació i Relacions Institucionals no inclouen l’objecte de la subvenció, 
per la qual cosa no poden considerar-se de les previstes nominativament en el pressupost 
i, per tant, haurien de quedar subjectes al procediment ordinari d’atorgament de subven
cions. 


2) Justificació de l’aportació 


La clàusula tercera del conveni signat per a l’exercici 2010 estableix la justificació de la 
subvenció mitjançant la presentació d’una memòria justificativa de les activitats i projectes 
realitzats durant l’any i la liquidació definitiva del pressupost. Aquesta clàusula va ser am
pliada per l’exercici 2011 amb la incorporació de la relació de factures i rebuts cor
responents. 


L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC) van presentar la justificació de les aportacions fora de termini. 


3) Modificació pressupostària de la partida nominativa 


El Departament ha tramitat un expedient de modificació pressupostària, mitjançant trans
ferència de crèdit per 50.000 €, ja que l’import pressupostat inicialment va ser insuficient 
per fer front a les despeses de l’ACM. 


4) Subvenció directa 


El 28 de juliol de 2010 es va atorgar una subvenció directa exclosa de concurrència 
pública a l’ACM per 50.000 €, d’acord amb l’apartat c de l’article 90.3 del TRLFPC com a 
aportació extraordinària. Aquesta aportació es destina a finançar l’organització d’un con
grés de petits municipis, l’assessorament específic en dret administratiu, la gestió docu
mental i la digitalització dels arxius i del material fotogràfic, la commemoració del 30è 
aniversari de la constitució de l’ACM i l’elaboració del Directori d’institucions. 


La Sindicatura de Comptes considera que no queda degudament justificada la concessió 
de les subvencions directes sense concurrència emparant-se en l’apartat c de l’article 90.3 
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del TRLFPC, quan per les característiques de l’activitat no és possible de forma objec
tivable promoure’n la concurrència. 


5) Partida pressupostària 


En la mateixa partida amb assignació nominativa de l’ACM s’inclouen subvencions que 
tenen naturalesa diferent i amb objectes diferents. La Sindicatura no considera oportú que 
en la mateixa partida pressupostària nominativa es vinculin subvencions atorgades de 
forma directa emparant-se en l’apartat c de l’article 90.3 i la resta, com a subvencions 
nominatives regulades en l’apartat a de l’article 90.3 del TRLFPC. 


3.5. SUBVENCIONS ATORGADES PEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT 


Les subvencions atorgades pel Departament d’Economia i Coneixement que han estat ob
jecte de fiscalització són les següents: 


Quadre 8. Distribució de les subvencions del Departament d’Economia i Coneixement 


Perceptor Total 


Import 2011 Import 2010 


Article 48 Article 78 Article 48 Article 78 


Associació Pla Estratègic Metropolità 
de Barcelona 


Fundació Privada Barcelona Graduate 
School of Economics * 


Fundació Privada Bioregió de 
Catalunya (BIOCAT) * 


Fundació Privada Creafutur * 


Fundació Jaume Balmes de Vic 


Institut d’Estudis Catalans 


143.575,00 


100.000,00 


275.000,00 


500.000,00 


14.498.837,71 


10.393.526,37 


67.653,00 


-


-


-


6.837.348,64 


4.500.000,00 


-


-


-


-


-


78.361,03 


75.922,00 


100.000,00 


275.000,00 


500.000,00 


7.661.489,07 


5.744.175,00 


-


-


-


-


-


70.990,34 


Total 25.910.939,08 11.405.001,64 78.361,03 14.356.586,07 70.990,34 


Imports en euros. 



Font: Elaboració pròpia.



* Entitats participades minoritàriament per la Generalitat i reclassificades en els articles 44 i 74 en el pressupost de 
l’exercici 2011. 


El detall de les transferències nominatives atorgades pel Departament d’Economia i Co
neixement corresponents a la Secretaria d’Economia i Finances és el següent: 
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Data del 
Procediment Import del conveni o Obligacions 


Perceptor Objecte d’atorgament  pressupost resolució reconegudes Justificació Termini justificat 


Associació Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona 


Regular les condicions en què es durà a 
terme la transferència prevista en la Llei 
25/2009, del 23 de desembre, de pressu
postos de la Generalitat de Catalunya per al 
2010 


Transferència 
nominativa. 
Conveni 


75.922,00 21.09.2010 75.922,00 Memòria justi
ficativa i estats 
comptables 


Dins de termini 


Regular les condicions en què es durà a Transferència 67.653,00 08.11.2011 67.653,00 Memòria justi- Dins de termini 
terme la transferència prevista en la Llei nominativa. ficativa i estats 
6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de Conveni comptables 
la Generalitat de Catalunya per al 2011 


Fundació Privada Barcelona 
Graduate School of Econo
mics 


Regular les condicions en què es durà a 
terme la transferència prevista en la Llei 
25/2009, del 23 de desembre, de pressu
postos de la Generalitat de Catalunya per al 
2010 


Transferència 
nominativa. 
Conveni 


100.000,00 22.06.2010 100.000,00 Memòria justi
ficativa i estats 
comptables 


Fora de termini la 
documentació 
provisional i dins 
de termini la do
cumentació defi
nitiva * 


Fundació Privada Bioregió 
de Catalunya (BIOCAT) 


Regular les condicions en què es durà a 
terme la transferència prevista en la Llei 
25/2009, del 23 de desembre, de pressu
postos de la Generalitat de Catalunya per al 
2010 


Transferència 
nominativa. 
Conveni 


275.000,00 09.09.2010 275.000,00 Memòria justi
ficativa i estats 
comptables 


Dins de termini * 


Fundació Privada Creafutur Regular les condicions en què es durà a 
terme la transferència prevista en la Llei 
25/2009, del 23 de desembre, de pressu
postos de la Generalitat de Catalunya per al 
2010 


Transferència 
nominativa. 
Conveni 


500.000,00 28.05.2010 500.000,00 Memòria justi
ficativa i estats 
comptables 


Fora de termini la 
documentació 
provisional i dins 
de termini la do
cumentació defi
nitiva * 


Total 1.018.575,00 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

* Aquesta casella ha estat modificada com a conseqüència de les al·legacions presentades. 
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De la revisió dels expedients tramitats per la Secretaria d’Economia i Finances cal destacar 
les observacions següents: 


1) Naturalesa de l’aportació 


Les aportacions dineràries tramitades com a transferències pel Departament d’Economia i 
Coneixement no poden rebre la qualificació jurídica de transferència, ja que s’han efectuat 
a entitats els pressupostos de les quals no estan integrats en els de la Generalitat; per tant 
han de rebre la qualificació jurídica de subvencions i en conseqüència queden subjectes a 
la seva normativa. 


2) Objecte del conveni 


Pel que fa a l’objecte dels convenis: 


•	 La Secretaria d’Economia i Finances té un model de conveni en què no es defineix quin 
és l’objecte concret del conveni, tot i que de la seva lectura es desprèn que la finalitat 
de la subvenció és el finançament de les despeses corrents de les entitats. 


•	 L’apartat tercer de la clàusula quarta dels convenis tramitats per la Secretaria d’Eco
nomia i Finances estableix que l’entitat es compromet a no fer donacions, aportacions o 
prestacions de serveis a títol gratuït a favor de partits polítics, fundacions o associacions 
que hi estiguin vinculades, en els termes previstos en l’apartat primer de l’article 92 bis 
del TRLFPC. 


En la fiscalització dels expedients no s’ha trobat cap document que acrediti que els be
neficiaris han complert aquesta obligació. 


3) Justificació de l’aportació 


La Fundació Privada Barcelona Graduate School of Economics i la Fundació Privada Crea
futur no van presentar la documentació provisional en el primer trimestre de l’any, com 
estableix la primera part de la clàusula cinquena del conveni. En ambdós casos van pre
sentar directament els comptes definitius aprovats pels òrgans de govern, dins del termini 
establert en la segona part de la clàusula del conveni.3 


El detall de les transferències nominatives atorgades pel Departament d’Economia i Co
neixement corresponents a la Secretaria d’Universitats i Recerca és el següent: 


3. Aquest paràgraf ha estat modificat com a conseqüència de les al·legacions presentades. 
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Quadre 10. Detall de les transferències atorgades per la Secretaria d’Universitats i Recerca 
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Data del 
Procediment Import del conveni o Obligacions 


Perceptor Objecte d’atorgament pressupost resolució reconegudes Justificació Termini justificat 


Fundació Jaume Finançar les despeses de funcionament de la Transferència 7.429.950,00 20.01.2010 7.661.489,07 Memòria justificativa i estats No consta la 
Balmes de Vic Universitat de Vic, segons el contracte programa nominativa. comptables data de registre 


2009-2012, exercici 2010 Conveni d’entrada 


Finançar les despeses de funcionament de la Transferència 6.397.348, 64 20.01.2011 6.837.348,64 Memòria justificativa i estats No consta la 
Universitat de Vic, segons el contracte programa nominativa. comptables data de registre 
2009-2012, exercici 2011 Conveni d’entrada 


Institut d’Estudis Regular les condicions en què es durà a terme Transferència 5.744.175,00 26.03.2010 5.744.175,00 Memòria detallada d’activitats Fora de termini 
Catalans la transferència prevista en la Llei 25/2009, del nominativa. justificativa i estats comptables 


23 de desembre, de pressupostos de la Gene- Conveni 
ralitat de Catalunya per al 2010 


Finançar les càrregues financeres derivades de Transferència 95.572,77 08.07.2010 70.990,34 Justificants bancaris i certificat Dins de termini 
l’operació de crèdit pel finançament de les in- nominativa. de despeses 
versions realitzades per l’Institut  Conveni 


Finançar les càrregues financeres derivades de Transferència 95.572.77 19.07.2011 78.361,03 Justificants bancaris i certificat Dins de termini 
l’operació de crèdit pel finançament de les in- nominativa. de despeses 
versions realitzades per l’Institut  Conveni 


Regular les condicions en què es durà a terme Transferència 4.500.000,00 04.10.2011 4.500.000,00 Memòria econòmica de les ac- Dins de termini 
la transferència prevista en la Llei 6/2011, del 27 nominativa. tivitats, liquidació provisional i 
de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Conveni els comptes d’explotació i es-
Catalunya per al 2011 tats comptables 


Total 24.892.364,08 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.
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De la revisió dels expedients tramitats per la Secretaria d’Universitats i Recerca cal des
tacar les observacions següents: 


1) Naturalesa de l’aportació 


Les aportacions dineràries tramitades com a transferències pel Departament d’Economia i 
Coneixement no poden rebre la qualificació jurídica de transferència, ja que s’han efectuat 
a entitats els pressupostos de les quals no estan integrats en els de la Generalitat; per tant 
han de rebre la qualificació jurídica de subvencions i en conseqüència queden subjectes a 
la seva normativa. 


2) Objecte del conveni 


El conveni signat amb l’Institut d’Estudis Catalans no defineix quin és el seu objecte, tot i 
que de la seva lectura es desprèn que la finalitat de la transferència és el finançament de 
les despeses corrents de l’Institut. 


3) Justificació de l’aportació 


Pel que fa a la justificació de les aportacions: 


•	 La Sindicatura no té coneixement de si la justificació de la Fundació Jaume Balmes de 
Vic s’ha presentat dins de termini atès que en la documentació aportada per l’entitat no 
hi consta la data de registre d’entrada. 


•	 L’Institut d’Estudis Catalans va presentar la documentació justificativa de l’exercici 2010 
fora de termini. 


4) Declaració de responsabilitat 


La Fundació Jaume Balmes de Vic no presenta la declaració responsable en què es com
promet a donar publicitat a les remuneracions que percep el personal directiu que preveu 
l’apartat i de l’article 92.24 del TRLFPC. Aquest fet impossibilita a l’Administració declarar si 
les remuneracions que percep el personal directiu de la Fundació no són manifestament 
desproporcionades per complir l’apartat e 5 de l’article 90 bis del TRLFPC. 


4. Aquest article ha estat derogat per la disposició derogatòria c de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures 
fiscals i financeres. 


5. Aquest apartat de l’article ha estat derogat per la disposició derogatòria tercera de la Llei 5/2012, del 20 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establi
ments turístics. 
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5) Nomenclatura de la partida nominativa del pressupost 


El pressupost de la Generalitat té la partida nominativa Fundació Jaume Balmes de Vic, 
mentre que el nom del beneficiari és Fundació Universitària Balmes, d’acord amb l’Ordre 
pel qual es constitueix, del 18 d’abril de 1985. 


6) Modificació pressupostària de la partida nominativa 


El Departament ha tramitat dos expedients de modificació pressupostària mitjançant trans
ferència de crèdit per 415.600 € i 440.000 €, ja que l’import pressupostat inicialment va ser 
insuficient per fer front a les despeses corresponents els exercicis 2010 i 2011 de la Fun
dació Jaume Balmes de Vic. 


3.6. SUBVENCIONS ATORGADES PEL DEPARTAMENT DE SALUT 


Les subvencions atorgades pel Departament de Salut que han estat objecte de fisca
lització són les següents: 


Quadre 11. Distribució de les subvencions del Departament de Salut 


Perceptor Total 


Import 2011 Import 2010 


Article 48 Article 78 Article 48 Article 78 


Fundació Privada Bioregió de Catalunya (BIOCAT) 


Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 


325.000,00 


12.332.556,00


-


-


-


-


325.000,00 


- 12.332.556,00 


Total 12.657.556,00 - - 325.000,00 12.332.556,00 


Imports en euros. 

Elaboració pròpia. 



El detall de les subvencions nominatives atorgades pel Departament de Salut és el se
güent: 


Quadre 12. Detall de les subvencions atorgades pel Departament de Salut 


Data del 
Procediment Import del conveni o Obligacions Termini 


Perceptor Objecte d’atorgament  pressupost resolució reconegudes  Justificació justificat 


Fundació Coadjuvar en les des- Transferència 275.000,00 17.05.2010 325.000,00 Memòria Fora de 
Bioregió de peses de funcionament nominativa. d’activitats  termini 
Catalunya de l’entitat Conveni 
(BIOCAT) 


Fundació Sufragar la càrrega fi- Transferència 12.332.556,00 01.03.2008 12.332.556,00 No establert en el con-
Privada nancera i el retorn del nominativa. veni ni el termini ni la 
Hospital  principal del préstec Conveni forma de justificació 
de la Santa per la construcció i 
Creu i Sant equipament del nou 
Pau  hospital de la Santa 


Creu i Sant Pau 


Total 12.657.556,00 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.
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De la revisió dels expedients tramitats pel Departament de Salut cal destacar les obser
vacions següents: 


1) Naturalesa de l’aportació 


Les aportacions dineràries tramitades com a transferències pel Departament de Salut no 
poden rebre la qualificació jurídica de transferència, ja que s’han efectuat a entitats els 
pressupostos de les quals no estan integrats en els de la Generalitat; per tant han de rebre 
la qualificació jurídica de subvencions i, en conseqüència, queden subjectes a la seva 
normativa. 


2) Justificació de l’aportació 


Pel que fa a la justificació de les aportacions: 


•	 La Fundació BIOCAT va presentar la documentació justificativa fora de termini. 


•	 El conveni signat amb la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau no 
estableix ni el termini ni la forma per justificar les despeses subvencionables, ja que 
l’aportació s’ha tramitat com una transferència. 


3) Modificació pressupostària de la partida nominativa 


El Departament ha tramitat un expedient de modificació pressupostària, mitjançant trans
ferència de crèdit per 50.000 €, ja que l’import pressupostat inicialment va ser insuficient 
per fer front a les despeses de la Fundació BIOCAT.  


4) Classificació en l’estat de despeses 


La transferència nominativa de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es 
troba imputada en l’article 78, en el capítol 7, Transferències de capital, del pressupost de 
despeses com a despeses de capital. L’import de 12,33 M€ de l’exercici 2010 correspon al 
pagament dels interessos del préstec per a la construcció de l’Hospital. Aquestes des-
peses s’haurien de comptabilitzar al capítol 4, Transferències corrents. 


3.7. SUBVENCIONS ATORGADES PEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 


Les subvencions nominatives atorgades pel Departament de Territori i Sostenibilitat són les 
següents: 
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Quadre 13. Distribució de les subvencions del Departament de Territori i Sostenibilitat 


Perceptor Total 


Import 2011 Import 2010 


Article 48 Article 78 Article 48 Article 78 


Fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya *


Fundació Fòrum Ambiental *


 646.185,84 


15.000,00 


-


-


-


-


646.185,84 


15.000,00 


-


-


Total 661.185,84 - - 661.185,84 -


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.

* Entitats participades minoritàriament per la Generalitat i reclassificades en els articles 44 i 74 en el pressupost de l’exercici 
2011. 


El detall de les subvencions nominatives és el següent: 


Quadre 14. Detall de les subvencions atorgades pel Departament de Territori i Sostenibilitat 


Data del 
Procediment Import del conveni o Obligacions Termini 


Perceptor Objecte d’atorgament pressupost resolució reconegudes  Justificació justificat 


Fundació Institut Contribuir al finança- Transferència 649.950,00 16.03.2010 646.185,84 Certificació Dins de 
de Tecnologia de ment de les seves acti nominativa. justificativa termini 
la Construcció de vitats durant l’exercici Conveni del Director 
Catalunya 2010 


Fundació Fòrum Contribuir a les despe- Transferència 15.000,00 26.01.2010 15.000,0 No establert 
Ambiental ses de les activitats nominativa. 


pròpies de la Fundació Resolució 
durant l’exercici 2010 


Total 661.185,84  


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.



De la revisió dels expedients tramitats pel Departament de Territori i Sostenibilitat cal 
destacar les observacions següents: 


1) Naturalesa de l’aportació 


Les aportacions dineràries tramitades com a transferències pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat no poden rebre la qualificació jurídica de transferència, ja que s’han efectuat 
a entitats els pressupostos de les quals no estan integrats en els de la Generalitat; per tant 
han de rebre la qualificació jurídica de subvencions i, en conseqüència, queden subjectes 
a la seva normativa. 


2) Justificació de l’aportació 


Pel que fa a la justificació de les aportacions: 


•	 La Sindicatura de Comptes considera que la justificació de l’aportació econòmica a la 
Fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya no queda suficientment 
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acreditada amb la presentació d’un certificat del director, sinó que és necessari, tal com 
estableix l’article 30 de la LGS, aportar el compte justificatiu de la despesa efectuada o 
acreditar la despesa per mòduls o mitjançant la presentació d’estats comptables. 


•	 L’aportació realitzada a la Fundació Fòrum Ambiental s’ha tramitat com a transferència i, 
per tant, no s’ha establert cap procediment de justificació. 


3.8.	 SUBVENCIONS ATORGADES PEL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, 
PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL 


Les subvencions atorgades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural que han estat objecte de fiscalització són les següents: 


Quadre 15. Distribució de les subvencions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen
tació i Medi Natural 


Perceptor Total 


Import 2011 Import 2010 


Article 48 Article 78 Article 48 Article 78 


Forestal Catalana, SA 1.887.031,27 - 453.020,77 - 1.434.010,50 


Total 1.887.031,27 - 453.020,77 - 1.434.010,50 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.



La societat mercantil FOCASA està participada majoritàriament per l’Administració de la 
Generalitat i el seu pressupost està integrat en el de la Generalitat; per tant les aportacions 
dineràries tenen la consideració de transferència.  


El detall de les transferències nominatives és el següent: 


Quadre 16. Detall de les transferències atorgades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural 


Tipus de Data del 
subvenció Import del conveni o Obligacions Termini 


Perceptor Objecte conveni pressupost resolució reconegudes Justificació justificat 


Forestal Aportacions al Pla econòmic Transferència 1.434.010,50 08.02.2010 1.434.010,50 Acta Dins de 
Catalana, i financer d’acord amb el nominativa comissió de termini 
SA conveni signat el 13.11.2008 Resolució seguiment 


Forestal Aportacions al Pla econòmic Transferència 453.020,77 09.09.2011 453.020,77 Acta Dins de 
Catalana, i financer d’acord amb el nominativa comissió de termini 
SA conveni signat el 13.11.2008 Resolució seguiment 


Total 1.887.031,27 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.
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El 13 de novembre del 2008 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre el Depar
tament i l’empresa pública FOCASA. Aquesta col·laboració se centra en dues grans àrees: 
la gestió d’obres i la prestació de determinats serveis en espais naturals, gestió de la fauna 
i la flora i altres programes d’interès general. 


Per la gestió d’obres es configura el Pla econòmic i financer (PEF) aprovat per l’Acord de 
Govern del 13 de maig del 2008 per al període 2008-2011, amb un import total de 
24.171.626,01 €. 


El Departament ha gestionat mitjançant resolució els pagaments de les actuacions apro
vades pel PEF corresponents als beneficiaris dels terrenys de titularitat privada on s’han 
realitzat les obres. 


La clàusula tercera del conveni estableix que l’aportació del Departament corresponent a 
l’any en curs ha de ser la totalitat de l’import previst, sempre que el grau d’execució de 
l’any anterior sigui del 75% o superior del total import adjudicat. La clàusula setena esta
bleix una comissió de seguiment que s’encarregarà d’informar periòdicament de l’estat de 
situació del PEF. El grau d’execució ha estat superior al 75% i la informació justificativa s’ha 
presentat en el termini establert. 


3.9. SUBVENCIONS ATORGADES PEL DEPARTAMENT DE CULTURA 


Les subvencions nominatives atorgades pel Departament de Cultura que han estat objecte 
de fiscalització són les següents: 


Quadre 17. Distribució de les subvencions del Departament de Cultura 


Perceptor Total 


Import 2011 Import 2010 


Article 48 Article 78 Article 48 Article 78 


Fundació del Gran Teatre del Liceu * 


Fundació Joan Miró * 


Fundació Privada Antoni Tàpies 


Fundació Teatre Lliure *


Institut d’Estudis Catalans  


11.274.386,99 


694.413,87 


1.014.100,00 


3.384.658,75 


1.584.172,21 


-


-


478.550,00 


-


1.094.172,21 


-


-


-


-


-


10.933.471,81 


431.425,61 


535.550,00 


2.951.096,03 


490.000,00 


340.915,18 


262.988,26 


-


433.562,72 


-


Total 17.951.731,82 1.572.722,21 - 15.341.543,45 1.037.466,16 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.

* Entitats participades minoritàriament per la Generalitat i reclassificades en els articles 44 i 74 en el pressupost de 
l’exercici 2011. 


El detall de les transferències nominatives és el següent: 
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Procediment  Import del Data conveni Obligacions Termini 
Perceptor Objecte d’atorgament  pressupost o resolució reconegudes Justificació justificat 


Fundació del Contribuir a les despeses de les activitats pròpies de la Fundació, Transferència nominativa. 11.090.976,03 03.03.2010 10.933.471,81 No hi ha justificació ni termini establert en el 
Gran Teatre del exercici 2010 Conveni conveni 
Liceu 


Contribuir al finançament del dèficit acumulat d’acord amb el per- Transferència nominativa. 340.915,18 03.03.2010 340.915,18 No hi ha justificació ni termini establert en el 
centatge establert en els Estatuts de la Fundació Conveni conveni 


Fundació Joan 
Miró 


Contribuir a les despeses de funcionament  Transferència nominativa. 
Conveni 


499.841,67 19.02.2010 373.097,11 No hi ha justificació ni termini establert en el 
conveni 


Regularitzar els interessos financers Transferència nominativa. 
Conveni 


26.11.2010 58.328,50 No hi ha justificació ni termini establert en el 
conveni 


Contribuir a les despeses per fer front a un crèdit formalitzat entre Transferència nominativa. 307.020,83 19.02.2010 262.988,26 No hi ha justificació ni termini establert en el 
el BBVA i la fundació per a la realització d’inversions Conveni conveni 


Fundació Contribuir a les despeses de les activitats pròpies de la Fundació, Transferència nominativa. 535.550,00 08.03.2010 380.000,00 No hi ha justificació ni termini establert en el 
Privada Antoni exercici 2010 Conveni conveni 
Tàpies 


Fer una addenda al conveni per fer front a les obligacions deriva- Transferència nominativa. 24.07.2011 155.550,00 No hi ha justificació ni termini establert en el 
des del finançament de les obres realitzades a la Fundació Conveni conveni 


Contribuir a les despeses de les activitats pròpies de la Fundació Transferència nominativa. 478.550,00 23.02.2011 323.425,00 No hi ha justificació ni termini establert en el 
exercici 2011 Conveni conveni 


Fer una addenda al conveni per fer front a les obligacions deriva- Transferència nominativa. 24.07.2011 155.125,00 No hi ha justificació ni termini establert en el 
des del finançament de les obres realitzades a la Fundació Conveni conveni 


Fundació Teatre 
Lliure 


Contribuir a les despeses de funcionament  Transferència nominativa. 
Conveni 


2.966.124,00 17.03.2010 2.951.096,03 No hi ha justificació ni termini establert en el 
conveni 


Contribuir a despeses de capital del crèdit formalitzat amb el Transferència nominativa. 433.562,72 17.03.2010 433.562,72 No hi ha justificació ni termini establert en el 
BBVA Conveni conveni 


Institut d’Estudis Contribuir a les despeses de funcionament, exercici 2010 Transferència nominativa. 490.000,00 03.11.2010 490.000,00 Memòria econòmica, liquidació pro- Fora de 
Catalans Conveni visional i definitiva del pressupost termini 


Contribuir a les despeses de funcionament, exercici 2011 Transferència nominativa. 
Conveni 


615.825,18 26.09.2011 1.094.172,21 Memòria econòmica, liquidació pro
visional i definitiva del pressupost 


Dins de 
termini * 


Total 17.951.731,82 


Imports en euros.

Font: Elaboració pròpia.

* Aquesta casella ha estat modificada com a conseqüència de les al·legacions presentades. 
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De la revisió dels expedients tramitats pel Departament de Cultura cal destacar les obser
vacions següents: 


1) Naturalesa de l’aportació 


Les aportacions dineràries tramitades com a transferències pel Departament de Cultura no 
poden rebre la qualificació jurídica de transferència, ja que s’han efectuat a entitats els 
pressupostos de les quals no estan integrats en els de la Generalitat; per tant han de rebre 
la qualificació jurídica de subvencions i, en conseqüència, queden subjectes a la seva 
normativa. 


2) Justificació de l’aportació 


Pel que fa a la justificació de les aportacions: 


•	 L’article 30 de la LGS disposa que la justificació del compliment de les condicions impo
sades i de la consecució dels objectius previstos en l’acte de concessió de la subvenció 
s’ha de documentar de la manera que es determini per reglament, i pot tenir la forma de 
compte justificatiu de la despesa efectuada o acreditar la despesa per mòduls o 
mitjançant la presentació d’estats comptables. 


El Departament de Cultura té un model de conveni que fa servir per totes les fundacions 
a què atorga transferències nominatives. La clàusula tercera d’aquest conveni estableix 
que la Fundació ha d’aplicar els fons percebuts d’acord amb el que estableixin els seus 
pressupostos i els seus Estatuts. El conveni no estableix ni la forma ni el termini de 
justificació de l’activitat. 


De la revisió dels expedients de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, de la Fundació 
Joan Miró, de la Fundació Privada Antoni Tàpies i de la Fundació Teatre Lliure no es 
desprèn que l’aportació s’hagi justificat, d’acord amb la normativa vigent, ja que s’ha 
tramitat com a transferència. 


•	 L’Institut d’Estudis Catalans va presentar la documentació justificativa de l’exercici 2010 
fora del termini establert. 6 


3) Modificació pressupostària de la partida nominativa 


El Departament ha tramitat dos expedients de modificacions pressupostàries, mitjançant 
transferències de crèdit, per 110.847,03 € i 367.500,00 €, pels exercicis 2010 i 2011, 
respectivament, ja que l’import pressupostat inicialment va ser insuficient per fer front a 
les despeses de l’Institut d’Estudis Catalans. 


6. Aquest paràgraf ha estat modificat com a conseqüència de les al·legacions presentades. 
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3.10. SUBVENCIONS ATORGADES PEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 


Les subvencions atorgades pel Departament de Justícia que han estat objecte de fisca
lització són les següents: 


Quadre 19. Distribució de les subvencions del Departament de Justícia 


Perceptor Total 


Import 2011 Import 2010 


Article 48 Article 78 Article 48 Article 78 


Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya 


Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya 


Col·legi d’Advocats 


115.917.881,04 


11.283.926,07 


2.869.829,65 


68.933.409,30 


7.006.902,49 


1.386.069,80 


-


-


-


46.984.471,74 


4.277.023,58 


1.483.759,85 


-


-


-


Total 130.071.636,76 77.326.381,59 - 52.745.255,17 -


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia.



El detall de les subvencions nominatives és el següent: 


Quadre 20. Detall de les subvencions atorgades pel Departament de Justícia 


Data de 
Procediment Import del resolució o Obligacions Termini 


Perceptor Objecte d’atorgament  pressupost conveni reconegudes Justificació justificat 


Consell de Atendre despeses Subvenció 60.540.700,00 08.03.2010 46.984.471,74 Certificat que acrediti Fora de 
Col·legis en concepte de torn nominativa. les actuacions, justifi termini 4t 
d’Advocats d’ofici i assistència Conveni cació i memòria de les trimestre 
de Cata- de l’any 2010 actuacions  
lunya 


Atendre despeses Subvenció 54.486.630,00 29.11.2011 68.933.409,30 Certificat que acrediti Fora de 
en concepte de torn nominativa. les actuacions, justifi termini 
d’ofici i assistència Conveni cació i memòria de les 3r i 4t 
de l’any 2011 actuacions  trimestre 


Consell de Atendre despeses Subvenció 4.752.250,00 04.10.2010 4.277.023,58 Certificat que acrediti Fora de 
Col·legis de en concepte de torn nominativa. les actuacions, justifi termini 
Procuradors d’ofici i assistència Conveni cació i memòria de les 
de Cata- de l’any 2010 actuacions  
lunya 


Atendre despeses Subvenció 4.277.025,00 11.07.2011 7.006.902,49 Certificat que acrediti Fora de 
en concepte de torn nominativa. les actuacions, justifi termini, 
d’ofici i assistència Conveni cació i memòria de les 2n i 4t 
de l’any 2011 actuacions  trimestre 


Col·legi Contribuir a les des- Subvenció 1.491.387,36 19.11.2008 1.483.759,85 Certificat que acrediti Dins de 
d’Advocats peses del Servei nominativa. les actuacions, justifi termini 
per al fi d’Orientació Jurídica Conveni cació i memòria de les 
nançament als ciutadans, actuacions  
del Servei exercici 2010 
d’Orientació 
Jurídica Contribuir a les des-


peses del Servei 
Subvenció 
nominativa. 


1.372.076,37 24.11.2011 1.386.069,80 Certificat que acrediti 
les actuacions, justifi-


Dins de 
termini 


d’Orientació Jurídica Conveni cació i memòria de les 
als ciutadans, actuacions  
exercici 2011 


Total 130.071.636,76 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 
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De la revisió dels expedients tramitats pel Departament de Justícia cal destacar les obser
vacions següents: 


1) Subvencions previstes nominativament 


Les subvencions previstes nominativament en l’estat de despeses del pressupost del De
partament de Justícia no inclouen l’objecte de la subvenció, llevat de l’atorgada al Col·legi 
d’Advocats, per la qual cosa no poden considerar-se de les previstes nominativament en el 
pressupost i, per tant, haurien de quedar subjectes al procediment ordinari d’atorgament 
de subvencions, llevat de l’atorgada al Col·legi d’Advocats. 


2) Justificació de l’aportació 


La documentació justificativa presentada pel Col·legi d’Advocats de Catalunya referent al 
quart trimestre del 2010, tercer i quart trimestre del 2011 i la del Col·legi de Procuradors de 
Catalunya del 2010, del segon i quart trimestre del 2011 es va presentar fora del termini 
establert. 


3) Variació de les obligacions reconegudes 


La subvenció per atendre les despeses corresponents a les actuacions professionals del 
Consell dels Col·legis d’Advocats i de Procuradors dels mesos de novembre i desembre 
del 2010 s’han reconegut en l’exercici 2011, fet que justifica l’increment de les obligacions 
reconegudes per aquest exercici. 


3.11. ANÀLISI DELS CONVENIS 


L’article 38 de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i ad
ministratives incorpora l’apartat 5 a l’article 94 del TRLFPC, en què estableix que les 
transferències, subvencions directes i les subvencions amb caràcter nominatiu de la Llei 
de pressupostos de la Generalitat que es facin a favor de consorcis, fundacions i altres 
persones jurídiques per una quantia superior a 50.000 € s’han de formalitzar mitjançant 
convenis. 


Un cop examinat el contingut dels convenis que utilitzen els departaments de la Generalitat 
per complir l’article 110 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, es poden fer les observacions següents: 


1)	 Els convenis proposats per les diferents assessories jurídiques dels departaments no 
són homogenis en el contingut. 
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2) En alguns casos l’objecte del conveni no està clarament definit, és genèric, fet que 
dificulta la comprovació de la justificació. 


3)	 La forma de justificació i els terminis no sempre estan definits clarament en els con
venis. 


4)	 No tots els models de convenis dels departaments inclouen les mesures que es poden 
adoptar en cas d’incompliment dels compromisos que hi tenen establerts. 


4.	 CONCLUSIONS 


D’acord amb els objectius i la metodologia indicats al principi d’aquest informe, a conti
nuació s’exposen les observacions més significatives que s’han posat de manifest amb 
motiu de la realització del treball, i les recomanacions que es consideren adequades. 


4.1. CONCLUSIONS GENERALS 


Les observacions i recomanacions generals de la fiscalització realitzada són les següents: 


a. Les aportacions dineràries realitzades per la Generalitat de Catalunya a diferents asso
ciacions, consorcis i fundacions han de rebre la qualificació jurídica de subvencions i, 
en conseqüència, queden subjectes a la LGS i al RLGS (en tot allò que tingui el caràcter 
de legislació bàsica) i al TRLFPC. 


Per tant, totes les aportacions fiscalitzades tenen la naturalesa jurídica de subvencions, 
llevat de l’aportació a FOCASA, que és una transferència. 


b. El concepte de subvenció prevista nominativament en el pressupost de la Generalitat 
implica que en l’estat de despeses hi han de constar expressament tres elements: l’ob
jecte, la quantia i el beneficiari de la subvenció.7 Només la subvenció prevista nomi


7. La normativa que regula les subvencions nominatives previstes en els pressupostos ha estat modificada amb 
efectes 1 de gener del 2013 de manera que l’objecte de les subvencions nominatives pugui determinar-se en el 
conveni o en la resolució sense haver-se d’incloure en l’estat de despeses del pressupost, d’acord amb la 
disposició addicional dotzena de la Llei 17/2012, del 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per 
al 2013, que modifica l’apartat a de l’article 22.2 de la LGS. 
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nativament pel Col·legi d’Advocats per al finançament del Servei d’Orientació Jurídica 
compleix el que la normativa estableix. 


c. Els convenis signats pels diferents departaments per complir l’article 94.5 del TRLFPC 
no són homogenis i mostren algunes incidències, com la manca de definició de l’objecte 
del conveni, el termini i forma de justificació i la no inclusió de clàusules d’incompliment 
en alguns models de conveni. 


S’hauria d’implantar un únic model de conveni per a tots els departaments de la Gene
ralitat i que contingui els requisits mínims establerts en la normativa vigent. 


d. L’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, la Fundació Jaume Balmes de Vic 
i la Fundació Privada Antoni Tàpies són entitats participades minoritàriament per la Ge
neralitat, per tant les aportacions s’han de pressupostar en els articles 44 i 74 del 
pressupost de la Generalitat. 


e. De la revisió dels expedients tramitats pels diferents departaments s’ha observat que, 
en alguns casos, la justificació de les aportacions realitzades no queda suficientment 
acreditada i en d’altres s’ha fet fora del termini establert. D’altra banda en alguns 
convenis no s’estableix ni la forma ni el termini de justificació atès que les aportacions 
s’han tramitat com a transferències. 


S’ha d’enfortir el sistema de seguiment i control de terminis, de la documentació pre
sentada i dels reintegraments, quan sigui procedent, d’acord amb la normativa vigent. 


4.2. CONCLUSIONS REFERENTS AL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 


A continuació es presenten les observacions i recomanacions referents a les subvencions 
atorgades pel Departament de la Vicepresidència per a l’exercici 2010 i pel Departament 
de la Presidència per als exercicis 2010 i 2011: 


a. El conveni de transferència nominativa, signat entre el Departament de la Vicepresidèn
cia i la Fundació CIDOB, la Fundació Privada Casa Amèrica de Catalunya, la Fundació 
BIOCAT i l’Institut d’Estudis Catalans no estableix ni la forma ni el termini de justificació 
de l’activitat, ja que les aportacions s’han tramitat com a transferències. 


b. El Patronat del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet va presentar la justificació de la 
subvenció fora de termini. 
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c. La Fundació Privada Casa Amèrica de Catalunya i la Fundació BIOCAT no presenten la 
declaració responsable en què es comprometen a donar publicitat a les remuneracions 
que percep el personal directiu i que preveu l’apartat i de l’article 92.2 del TRLFPC. 
Aquest fet impossibilita a l’Administració declarar si les remuneracions que percep el 
personal directiu d’aquestes fundacions no són manifestament desproporcionades per 
complir l’apartat e de l’article 90 bis del TRLFPC). 


d. Les subvencions directes atorgades mitjançant un procés exclòs de concurrència de la 
Fundació CIDOB i l’Institut d’Estudis Catalans, per 120.000 € i 25.000 €, respectivament, 
tenen com a finalitat subvencionar activitats en què no queda justificada de manera 
objectiva la impossibilitat de promoure la concurrència pública. 


e. En la mateixa partida amb assignació nominativa Centre UNESCO, Fundació CIDOB i 
Institut d’Estudis Catalans s’inclouen subvencions que tenen naturalesa diferent i amb 
objectes diferents. La Sindicatura no considera oportú que en la mateixa partida pres
supostària nominativa es vinculin subvencions atorgades de forma directa emparant-se 
en l’apartat c de l’article 90.3 i la resta com a subvencions nominatives regulades en 
l’apartat a de l’article 90.3 del TRLFPC. 


4.3.	 CONCLUSIONS REFERENTS AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS 


INSTITUCIONALS 


Les observacions i recomanacions derivades de la fiscalització de les subvencions gestio
nades pel Departament de Governació i Relacions Institucionals són les següents: 


a. L’ACM i la FMC van presentar la justificació de les subvencions pels exercicis 2010 i 
2011 fora del termini establert. 


b. El 28 de juliol de 2010 el Departament va atorgar a l’ACM una subvenció directa exclosa 
de concurrència pública d’acord amb l’apartat c de l’article 90.3 del TRLFPC com apor
tació extraordinària. De la revisió de l’expedient no queda acreditada aquesta cir
cumstància. 


c. En la mateixa partida amb assignació nominativa ACM s’inclouen subvencions que 
tenen naturalesa diferent i amb objectes diferents. La Sindicatura no considera oportú 
que en la mateixa partida pressupostària nominativa, es vinculin subvencions atorgades 
de forma directa emparant-se en l’apartat c de l’article 90.3 i la resta com a subvencions 
nominatives regulades en l’apartat a de l’article 90.3 del TRLFPC. 
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4.4.	 CONCLUSIONS REFERENTS A LA SECRETARIA D’ECONOMIA I FINANCES DEL 


DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT 


Les observacions derivades de la fiscalització de les subvencions gestionades per la Se
cretaria d’Economia i Finances són les següents: 


a. L’apartat tercer de la clàusula quarta dels convenis tramitats per la Secretaria d’Eco
nomia i Finances prohibeix als beneficiaris fer donacions, aportacions o prestacions a 
favor de partits polítics, fundacions o associacions que hi estiguin vinculats. 


De l’anàlisi dels expedients tramitats no s’ha trobat cap document que acrediti que la 
Secretaria hagi controlat el compliment d’aquesta prohibició. 


b. La Fundació Privada Barcelona Graduate School of Economics i la Fundació Privada 
Creafutur no van presentar la documentació justificativa provisional en el primer tri
mestre de l’any, termini establert a la primera part de la clàusula cinquena del con
veni. En ambdós casos van presentar directament els comptes definitius aprovats 
pels òrgans de govern, dins del termini establert en la segona part de la clàusula del 
conveni.8 


4.5.	 CONCLUSIONS REFERENTS A LA SECRETARIA D’UNIVERSITATS I RECERCA DEL 


DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT 


Les observacions derivades de la fiscalització de les subvencions gestionades per la 
Secretaria d’Universitats i Recerca són les següents: 


a. En la documentació justificativa presentada per la Fundació Universitària Balmes pels 
anys 2010 i 2011 no hi consta data de registre d’entrada, fet que impossibilita la acre
ditació dins del termini establert en la clàusula quarta del contracte programa. 


b. L’Institut d’Estudis Catalans va presentar la documentació per l’exercici 2010 fora del 
termini establert. 


c. La Fundació Jaume Balmes de Vic no va presentar la declaració responsable en què 
es comprometés a donar publicitat a les remuneracions que percep el personal direc
tiu que preveu l’apartat i de l’article 92.2 del TRLFPC. Aquest fet impossibilita a 


8. Aquest paràgraf ha estat modificat com a conseqüència de les al·legacions presentades. 
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l’Administració declarar si les remuneracions que percep el personal directiu d’aques
ta Fundació no són manifestament desproporcionades per complir l’apartat e de l’ar
ticle 90 bis del TRLFPC. 


4.6. CONCLUSIONS REFERENTS AL DEPARTAMENT DE SALUT 


Les observacions derivades de la fiscalització de les subvencions gestionades pel De
partament de Salut són les següents: 


a. La Fundació BIOCAT va presentar la justificació de les subvencions fora del termini 
establert. 


b. El conveni signat amb la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau no esta
bleix el termini ni la forma de justificar les despeses subvencionables, ja que l’aportació 
es va tramitar com a transferència. 


4.7. CONCLUSIONS REFERENTS AL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 


Les observacions derivades de la fiscalització de les subvencions gestionades pel De
partament de Territori i Sostenibilitat són les següents: 


a. La justificació de l’aportació econòmica a la Fundació Institut de Tecnologia de la Cons
trucció de Catalunya no queda suficientment acreditada amb la presentació d’un cer
tificat del director, sinó que cal presentar la justificació tal com estableix l’article 30 de la 
LGS. 


b. L’aportació a la Fundació Fòrum Ambiental no ha estat justificada, ja que va ser trami
tada com una transferència. 


4.8. CONCLUSIONS REFERENTS AL DEPARTAMENT DE CULTURA 


Les observacions derivades de la fiscalització de les subvencions gestionades pel De
partament de Cultura són les següents: 


a. El conveni de transferència nominativa entre el Departament de Cultura i les fundacions 
no estableix ni la forma ni el termini de justificació de l’activitat ja que les aportacions 
s’han tramitat com a transferències. 


42 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 7/2014



b. L’Institut d’Estudis Catalans va presentar la documentació justificativa corresponent a 
l’exercici 2010 fora del termini establert.9 


4.9. CONCLUSIONS REFERENTS AL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 


L’observació derivada de la fiscalització de les subvencions gestionades pel Departament 
de Justícia és la següent: 


a. La documentació justificativa presentada pel Col·legi d’Advocats de Catalunya referent 
al quart trimestre del 2010, tercer i quart trimestre del 2011 i la del Col·legi de Procu
radors de Catalunya del 2010, del segon i quart trimestre del 2011, es va presentar fora 
del termini establert. 


5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


A l’efecte previst per l’article 40.2, de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 
Comptes, el projecte d’informe de fiscalització va ser tramès als destinataris següents: 


• Departament de la Presidència 


• Departament de Governació i Relacions Institucionals 


• Departament d’Economia i Coneixement 


• Departament de Salut 


• Departament de Territori i Sostenibilitat 


• Departament de Cultura 


• Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 


• Departament de Justícia 


A continuació es transcriuen els escrits d’al·legacions presentats pels diferents depar
taments dins del termini establert. Els documents annexos als quals es refereixen algunes 
de les al·legacions no han estat reproduïts i estan dipositats en l’arxiu de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya. 


9. Aquest paràgraf ha estat modificat com a conseqüència de les al·legacions presentades. 
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Transcripció de les al·legacions del Departament de la Presidència 


Generalitat 
de Catalunya 
El conseller de la Presidència Francesc Homs i Molist 


Il·ltre. Sr. Jaume Amat i Reyero 

Síndic major 

Sindicatura de Comptes de Catalunya

Av. Litoral, 12-14 

08005 Barcelona 



Benvolgut senyor, 


Adjunt us trameto l’escrit d’al·legacions que el Departament de la Presidència pre
senta al projecte d’informe de les Subvencions nominatives previstes en els articles 
48 i 78 del pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya, exercicis 2010
2011, que el passat dia 28 de febrer de 2014 va tenir entrada al Departament de la 
Presidència, als efectes que les esmentades al·legacions siguin tingudes en compte 
en la redacció de l’informe definitiu. 


Ben cordialment, 


Barcelona, 17 de març de 2014 


Generalitat de Catalunya 
Departament de la Presidència 
Secretaria General 


ESCRIT D’AL·LEGACIONS QUE PRESENTA EL DEPARTAMENT DE LA 
PRESIDÈNCIA AL PROJECTE D’INFORME REFERENT A LES SUBVENCIONS 
NOMINATIVES PREVISTES EN ELS ARTICLES 48 I 78 DEL PRESSUPOST DE 
DESPESES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EXERCICIS 2010-2011. 


Havent tingut entrada al registre del Departament de la Presidència el passat 28 de 
febrer de 2014 el projecte d’informe emès per la Sindicatura de Comptes sobre les 
Subvencions nominatives previstes en els articles 48 i 78 del pressupost de despeses 
de la Generalitat de Catalunya, exercicis 2010-2011, i un cop analitzades les seves 
conclusions, observacions i recomanacions, es presenten les següents al·legacions, 
als efectes que siguin tingudes en compte i es recullin en l’informe final de la 
Sindicatura de Comptes: 
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Al·legació a les conclusions referents al Departament de la Presidència (apartat 4.2) 


Observació a. El conveni de transferència nominativa, signat entre el Departament de 
la Vicepresidència i la Fundació CIDOB, la Fundació privada Casa Amèrica de Cata
lunya, la Fundació BIOCAT i l’Institut d’Estudis Catalans no estableixen ni la forma ni 
el termini de justificació de l’activitat, ja que les aportacions s’han tramitat com trans
ferències. 


A partir de l’any 2011, any de la integració del Departament de la Vicepresidència al 
Departament de la Presidència, les aportacions a la Fundació CIDOB, la Fundació 
Privada Casa Amèrica de Catalunya i la Fundació BIOCAT, han anat a càrrec de les 
partides nominatives següents: 


Fundació CIDOB D/448000800/2310 (2011) 
D/446752500/2310 (2014) 


Fundació Privada Casa Amèrica de Catalunya D/448001100/2310 
 Fundació BIOCAT D/448001400/1210 


Totes 3 entitats han estat incloses dins dels pressupostos de la Generalitat a partir de 
l’any 2011 com a entitats participades pel SP de la Generalitat. 


En conseqüència, des del Departament de la Presidència s’ha vehiculat l’aportació a 
la Fundació CIDOB i a la Fundació Privada Casa Amèrica de Catalunya com a trans
ferències dins del sector públic. 


Pel que fa a la Fundació BIOCAT, el Departament de la Presidència va transferir l’im
port inicialment destinat a l’entitat a la partida PR0101 D/448001400/1210 al Depar
tament de Salut, als efectes que fos aquest departament el que vehiculés l’aportació 
escaient. 


Quant a l’observació de la Sindicatura referent a que durant l’any 2010 el Depar
tament de la Vicepresidència va tramitar les aportacions com a transferències i no 
com a subvencions i sobre el contingut del conveni de transferència, dir que els 
convenis signats responen a un model de conveni consensuat per l’Assessoria 
Jurídica del Departament de la Vicepresidència. 


Per altra banda, es constata que caldria una norma jurídica més concreta pel que fa 
a la tramitació de les transferències que perfilés amb més claredat els diferents su
pòsits i, sobre tot, una unificació pel que fa a la documentació que ha de contenir, 
com a mínim, un expedient de tramitació de transferència. 


Observació b. El Patronat del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet va presentar la 
justificació de la subvenció fora de termini. 


Malgrat la documentació justificativa va ser presentada fora de termini pel Patronat 
del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, va ser acceptada per l’òrgan gestor, 
validant-se el lliurament d’aquesta manera, per entendre que la presentació fora de 
temps no perjudicava a tercers, al tractar-se d’una subvenció exclosa de concur
rència pública. 
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Observació c. La Fundació Privada Casa Amèrica de Catalunya i la Fundació BIOCAT 
no presenten la declaració responsable en què es comprometen a donar publicitat a 
les remuneracions que percep el personal directiu i que preveu l’apartat i de l’article 
92.2 del TRLFPC. Aquest fet impossibilita a l’Administració declarar si les remu
neracions que percep el personal directiu d’aquestes fundacions no són manifes
tament desproporcionades per complir l’apartat e de l’article 90 bis del TRLFPC. 


Els expedients de transferència da la Fundació Privada Casa Amèrica de Catalunya i 
la Fundació BIOCAT, als que fa referència la Sindicatura en relació amb la mancança 
de la declaració sobre les remuneracions que percep el personal directiu d’ambdues 
fundacions, van estar fiscalitzats favorablement per la Intervenció Delegada del De
partament de la Vicepresidència. 


Observació d. Les subvencions directes atorgades mitjançant un procés exclòs de 
concurrència de la Fundació CIDOB o l’Institut d’Estudis Catalans, per 120.000 € i 
25.000 €, respectivament, tenen com a finalitat subvencionar activitats en què no 
queda justificada de manera objectiva la impossibilitat de promoure la concurrència.  


En l’expedient de concessió de subvenció exclosa de concurrència pública a la Fun
dació CIDOB per 120.000 euros (Departament de la Presidència) hi consta el pre
ceptiu informe del secretari general, de la impossibilitat de promoure concurrència 
pública per l’especificitat de l’activitat a desenvolupar i per raons d’interès públic. 


L’expedient de concessió exclosa de concurrència pública a l’Institut d’Estudis Cata
lans per 25.000 euros (Departament de la Vicepresidència), va ser transferit al De
partament de Cultura, motiu pel qual el Departament de la Presidència no li pertoca 
fer cap al·legació. 


Observació e. En la mateixa partida amb assignació normativa Centre UNESCO, 
Fundació CIDOB i Institut d’Estudis Catalans s’inclouen subvencions que tenen natu
ralesa diferent i amb objectes diferents. La Sindicatura no considera oportú que en la 
mateixa partida pressupostària nominativa es vinculin subvencions atorgades de forma 
directa emparant-se en l’apartat c de l’article 90.3 i la resta com a subvencions nomi
natives regulades en l’apartat a de l’article 90.3 del TRLFPC. 


El criteri de la Intervenció Delegada del Departament és que per a dur a terme qual
sevol aportació o subvenció a entitats amb partida nominativa dins dels Pressupostos 
de la Generalitat, amb independència que siguin o no Sector Públic, s’ha d’iniciar 
l’expedient i, per tant la reserva de crèdit escaient, en la partida Nominativa. El mateix 
criteri fins ara seguia la pròpia Direcció General de Pressupostos que feia modificar 
imports proposats en partides genèriques a entitats que tenien partides pròpies. 


Per la qual cosa el Departament de la Presidència ha comptabilitzat les propostes de 
despesa i/o modificació de crèdit d’acord amb els criteris anteriors, en tant que, si no, 
les propostes ens eren retornades per a la seva modificació.(ambdós documents han 
de ser prèviament fiscalitzats o autoritzats per l’òrgan competent). 


A tenor de l’Observació de la Sindicatura, des del Departament de la Presidència tin
drem en compte aquesta consideració i imputarem les subvencions a altres partides 
que no a la partida pressupostària nominativa si és el cas. I proposarem (si es precís 
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modificació pressupostària prèvia) la consignació de l’import a la partida genèrica 
per imputar la subvenció que és vol atorgar. 


Barcelona, 13 de març de 2014. 


Jordi Vilajoana i Rovira

Secretari General 



Transcripció de les al·legacions del Departament d’Economia i Coneixement 


Generalitat 

de Catalunya

El conseller d’Economia 

i Coneixement



Il·ltre. Sr. Jaume Amat 

Síndic major 

Sindicatura de Comptes 

Av. Litoral, 12-14 

08005 Barcelona 



Benvolgut síndic, 


En resposta al vostre escrit sobre el Projecte d’informe referent a les Subvencions 
nominatives previstes en els articles 48 i 78 del pressupost de despeses de la Gene
ralitat de Catalunya, exercicis 2010 i 2011, amb número de registre de sortida 
00600/2014, que va tenir entrada al Registre d’aquest Departament el passat 28 de 
febrer, us trameto adjunta la següent documentació: 


•	 Informe emès per la Secretaria General, que conté al·legacions als punts 3.3 i 
4.2 del Projecte d’informe[10] 


•	 Informe emès per la Secretaria d’Universitats i Recerca, que conté al·legacions 
al punt 4.3 del Projecte d’informe[11] 


Així mateix, i en resposta a la vostra petició, també us fem arribar aquestes al·le
gacions per correu electrònic en fitxer de word. 


Atentament, 


Andreu Mas-Colell 


Barcelona, 17 de març de 2014 


10. Apartats 3.5 i 4.4, respectivament, de l’informe complet. (Nota de la Sindicatura) 


11. Apartat 4.5 de l’informe complet. (Nota de la Sindicatura) 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Economia i Coneixement 
Secretaria General 


AL·LEGACIONS AL PROJECTE D’INFORME DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 
CATALUNYA REFERENT A LES SUBVENCIONS NOMINATIVES PREVISTES EN ELS 
ARTICLES 48 I 78 DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA Exercicis 201 i 2011. 


Al·legacions al punt 3.3[12] subvencions atorgades pel Departament d’Economia i Co
neixement, Quadre 5 i al·legacions al punt 4.2[13] Conclusions referents a la Secretaria 
d’Economia i Finances. 


En relació a les subvencions atorgades per la Secretaria d’Economia i Finances: 


¾  Pàgina 17[14] – 2) Objecte del conveni 


On Diu: La Secretaria d’Economia i Finances té un model de conveni en què no es 
defineix quin és l’objecte concret del conveni, tot i que de la seva lectura es desprèn 
que la finalitat de la subvenció és el finançament de les despeses corrents de les 
entitats. 


En la clàusula primera del conveni tipus que utilitza la Secretaria d’Economia es re
gulen les condicions en que s’ha de realitzar la transferència a la entitat destinatària. 
La clàusula quarta apartat primer de tots ells estableix que: 


“Destinar els fons rebuts per aquesta transferència al funcionament ordinari i inver
sions de l’entitat”, es a dir per al funcionament corrent. 


¾ Pàg. 17[14] – 2) Objecte del conveni 


On diu: L’apartat tercer de la clàusula quarta dels convenis tramitats per la Secretaria 
d’Economia i Finances estableix que l’entitat es compromet a no fer donacions, ... , 
en els termes previstos en l’apartat primer de l’article 92 bis del TRLFPC. 


En la fiscalització dels expedients no s’ha trobat cap document que acrediti que els 
beneficiaris han complert aquesta obligació. 


12. Apartat 3.5 de l’informe complet. (Nota de la Sindicatura) 


13. Quadre 9 i apartat 4.4 de l’informe complet. (Nota de la Sindicatura) 


14. Pàgina 26 de l’informe complet. (Nota de la Sindicatura) 
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¾ I a la Pàg. 21. Epígraf 4.2.[15] Conclusions referents a la Secretaria d’Econo
mia i Finances del Departament d’Economia i Coneixement 


On diu: a) L’apartat tercer de la clàusula quarta dels convenis tramitats per la Se
cretaria d’Economia i Finances prohibeix als beneficiaris fer donacions, aportacions 
o prestacions a favor de partits polítics, fundacions o associacions que hi estiguin 
vinculats. 


De l’anàlisi dels expedients tramitats no s’ha trobat cap document que acrediti que la 
Secretaria hagi controlat el compliment d’aquesta prohibició. 


En relació a aquesta conclusió cal indicar que en els expedients analitzats hi consten 
els comptes anuals auditats per empreses auditores. Aquests han estat aprovats 
pels òrgans rectors de cada una de les institucions on hi ha representants de l’Admi
nistració de la Generalitat de Catalunya. 


En les memòries dels comptes anuals auditats, que formen part de l’expedient i dels 
quals s’adjunta còpia de l’apartat relatiu de subvencions, aportacions dineràries o 
llegats, hi consten acreditat documentalment si s’han donat subvencions o ajuts i, en 
el seu cas, qui en són els beneficiaris. En concret: 


1.- En relació a la Fundació Bioregió de Catalunya els comptes de l’exercici 2010 han 
estat auditats per Auren. En la pàgina 35 de l’informe d’auditoria, en l’epígraf 16.2 
Ajuts monetaris, es relacionen els destinataris dels ajuts i no apareixen partits 
polítics, fundacions o associacions vinculades.  


2.- En relació a la Fundació Privada Creafutur els comptes de l’exercici 2010 han 
estat auditats per Busquet. En la pàgina 25 de l’informe d’auditoria, en l’epígraf 15.2 
Ajuts concedits i altres despeses, s’afirma que no ha atorgat ajuts monetaris. 


3.- La Fundació Privada Barcelona Graduate School of Economics, presenta els 
estats financers tancats a 31 d’agost de 2010, auditats per Forward Economics. En 
la pàgina 37 de l’informe d’auditoria, es relacionen els destinataris dels ajuts i 
altres despeses i no apareixen partits polítics, fundacions o associacions vin
culades. 


4.- L’Associació Pla estratègic Metropolità: els comptes han estat auditats per Abante 
auditores i no fan cap referència a que l’entitat hagi atorgat ajuts.  


Per tot l’exposat anteriorment i d’acord amb la normativa comptable en cas que 
l’entitat hagués donat una subvenció a un partit polític, fundació o associació 
vinculada, seria un moviment que quedaria reflectit en els comptes anuals i no es 
dóna en cap apunt sobre l’atorgament de de subvencions, aportacions dineràries o 
llegats. 


15. Pàgina 41, apartat 4.4, de l’informe complet. (Nota de la Sindicatura) 
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En tots els casos les entitats presenten comptes anuals auditats i aprovats pels 
òrgans rectors on hi ha representats de l’Administració de la Generalitat de Cata
lunya. 


¾ Pàg. 21. Epígraf 4.2.[15] Conclusions referents a la Secretaria d’Economia i 
Finances del Departament d’Economia i Coneixement 


On diu: b) La Fundació Privada Barcelona Graduate School of Economics, la Fun
dació BIOCAT i la Fundació Privada Creafutur van presentar la documentació justifi
cativa de les aportacions fora de termini.  


Fundació Bioregió de Catalunya (BIOCAT) 


Un cop revisada la documentació de l’expedient de la Fundació Privada Bioregió de 
Catalunya, corresponent a l’any 2010, s’ha detectat que la presentació de la justifi
cació establerta en la clàusula cinquena, estava arxivada per error, a l’expedient del 
2011 i no al del 2010 com corresponia. 


S’adjunta junt amb el present escrit còpia compulsada de la presentació el 2 de 
març de 2011, al registre del Departament d’Economia i Coneixement amb número 
0259E/1201/2011, de la documentació establerta en la clàusula cinquena del con
veni. Per tant, la justificació es va presentar en el termini establert. 


Fundació Creafutur i Fundació Privada Barcelona Graduate School of Economics 


En els casos de les dues altres entitats, Fundació Privada Creafutur i Fundació Pri
vada Barcelona Graduate School of Economics van presentar respectivament la jus
tificació al registre del Departament en data 19.7.2011 i 14.4.2011. 


Si be és cert que no varen presentar la documentació de l’aprovació provisional en el 
primer trimestre de l’any, com estableix la primera part de la clàusula, en ambdós 
casos van presentar directament els comptes definitius aprovats pels òrgans de 
govern de les entitats, dins del termini establert en la segona part de la clàusula que 
estableix que; 


“Durant l’exercici 2011, i un cop aprovats els comptes definitius per part de l’entitat, 
se’n lliurarà una còpia a la Secretaria d’Economia.” 


Per tant i d’acord amb l’exposat no podria considerar-se un incompliment de la pre
sentació de la documentació fora de termini. 


Barcelona, 11 de març de 2014. 


Albert Carreras 
Secretari General 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Economia i Coneixement 
Secretaria d’Universitats i Recerca 


AL·LEGACIONS AL PROJECTE D’INFORME DE LA SINDICATURA DE COMPTES 
DE CATALUNYA REFERENT A LES SUBVENCIONS NOMINATIVES PREVISTES 
EN ELS ARTICLES 48 I 78 DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA Exercicis 2010 i 2011 


Al·legacions al punt 4.3[16] Conclusions referents a la Secretaria d’Universitats i 
Recerca del Departament d’Economia i Coneixement: 


Amb relació al projecte d’informe 17/2012-G sobre les subvencions nominatives pre
vistes en els articles 48 i 78 del pressupost de despeses de la Generalitat de Ca
talunya (exercicis 2010 i 2011), es fan les següent consideracions: 


De les conclusions referents a la Secretaria d’Universitats i Recerca (pàgina 22), rea
litzades arran de la revisió dels expedients tramitats per la Secretaria d’Universitats i 
Recerca, es realitzen les següents al·legacions: 


•	 En la documentació justificativa presentada per la Fundació Universitària Bal
mes pels anys 2010 i 2011 no hi consta data de registre d’entrada, fet que 
impossibilita la acreditació dins del termini establert en la clàusula quarta del 
contracte programa. (conclusió a) 


Respecte a aquest punt, s’al·lega que, tot i que la documentació justificativa apor
tada per la Fundació Universitària Balmes no va tenir entrada a través del tràmit 
habitual del registre d’entrada del Departament, sí que va ser presentada dins del 
termini atès que es va entregar en el si de les sessions ordinàries del Patronat de la 
Fundació Universitària Balmes, realitzades en les dates 16 de desembre de 2010 i 
15 de desembre de 2011, per a les transferències dels exercicis 2010 i 2011, res
pectivament. 


•	 La Fundació Jaume Balmes de Vic no va presentar la declaració responsable 
en què es comprometés a donar publicitat a les remuneracions que percep el 
personal directiu que preveu l’apartat i de l’article 92.2 del TRLFPC. Aquest fet 
impossibilita a l’Administració declarar si les remuneracions que percep el 
personal directiu d’aquesta Fundació no són manifestament desproporcionades 
per complir l’apartat e de l’article 90 bis del TRLFPC. (conclusió b) 


Respecte a aquest punt s’al·lega que no es va requerir aquesta declaració a l’entitat 
per a la realització de les transferències atès que es va considerar que les trans
ferències estaven aprovades i previstes en el contracte programa entre la Generalitat 


16. Apartat 4.5 de l’informe complet. (Nota de la Sindicatura) 
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i la Fundació Jaume Balmes de Vic, per al període 2009-2013, signat en data el 17 de 
desembre de 2009, i per tant amb anterioritat a la data d’entrada en vigor de la nor
mativa. 


Tot i així, per poder verificar el compliment de l’apartat e de l’article 90 bis, el qual 
estableix que –l’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector 
públic no pot concedir subvencions o transferències a entitats els directius de les 
quals perceben remuneracions que, segons el criteri motivat de l’òrgan concedent, 
atenent les circumstàncies de l’entitat i del perceptor de la remuneració, són mani
festament desproporcionades i que per donar compliment al que estableix aquest 
apartat, les entitats que sol·liciten subvencions han de donar publicitat a les dites 
retribucions en la memòria que s’adjunta amb llurs estats comptables–, s’informa 
que les retribucions del personal directiu de la Fundació Jaume Balmes de Vic per 
als anys 2010 i 2011 no són superiors a les del personal directiu de les universitats 
públiques. 


Antoni Castellà i Clavé



Secretari d’Universitats i Recerca 



Barcelona, 17 de març de 2014 


Transcripció de les al·legacions del Departament de Salut 


Generalitat de Catalunya



Departament de Salut 

Direcció de Serveis 



Sr. Jaume Amat i Reyero



Sindicatura de Comptes de Catalunya



Av. Litoral 12-14 

08005 Barcelona 



Ref.: Resposta a l’informe de subvencions nominatives previstes en els articles 48 i 78 
del pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya, exercicis 2010 i 2011 


Senyor, 


En resposta al seu escrit de data 26 de febrer de 2014, passem a detallar les nostres 
al·legacions a les conclusions de l’informe de referència i que van dirigides al Depar
tament de Salut: 
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1.	 En relació a l’apartat 4 CONCLUSIONS, i en concret el punt 4.2 CONCLUSIONS 
REFERENTS AL DEPARTAMENT DE SALUT,[17] lletra a. en que consta: “La 
fundació BIOCAT va presentar la justificació de les subvencions fora del termini 
establert”. 


Efectivament, també entenem que la justificació estava forma de termini. D’acord 
amb la clàusula 5a. del conveni, s’havia de presentar un informe memòria abans del 
31 de desembre de l’exercici corresponent, que és el 2010. I la memòria es va pre
sentar al registre en data 10.02.2011. 


Cal informar, però, que aquesta situació no s’ha repetit en els expedients corres
ponents als exercicis 2011, 2012 i 2013 de la fundació BIOCAT els quals estan 
correctament justificats en temps i forma, i disposen de la documentació preceptiva. 


2.	 En relació a l’apartat 4 CONCLUSIONS, i en concret el punt 4.2 CONCLUSIONS 
REFERENTS AL DEPARTAMENT DE SALUT,[17] lletra b. en que consta: “El 
conveni signat amb la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau no 
estableix ni el termini ni la forma per justificar les despeses subvencionables, ja 
que l’aportació s’ha tramitat com una transferència”. 


L’Acord de Govern de Govern de 8 d’octubre de 2003, modificat per Acord de Go
vern de data 19 de febrer de 2008, preveu en el seu ACORD Primer que el Depar
tament de Salut haurà de preveure en els pressupostos del Servei Català de la Salut 
la consignació de crèdit suficient per atendre el pagament de les obligacions que per 
amortització del principal, interessos, i qualsevol altra quantitat es derivin del préstec 
de 293.452.940,00 euros a favor de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau. 


(s’adjunta còpia dels Acords de Govern) 


El conveni signat en data 1 de març de 2008 entre el Departament d’Economia i Fi
nances, el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut i la Fundació Privada 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en el seu Acord tercer diu: “El Departament de 
Salut haurà de preveure en els pressupostos del CatSalut la consignació de crèdit 
suficient per atendre el pagament de les obligacions que per amortització del prin
cipal, interessos, i qualsevol altra quantitat es derivin del finançament a favor de la 
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau”, i estableix els imports anuals 
previstos de capital i interessos des de l’any 2003 fins a l’any 2032. 


En l’esmentat conveni preveu que aquets crèdits s’hauran de consignar al capítol VIII 
del pressupost, Això no obstant la Instrucció conjunta de la Intervenció General de la 
Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Pressupostos, i la Direcció General 
de Patrimoni, de 15 de juliol de 2009, varen fer que aquestes aportacions es con
signessin al capítol VII del pressupost de CatSalut. 


(s’adjunta còpia de la Instrucció) 


17. Apartat 4.6 de l’informe complet. (Nota de la Sindicatura) 
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El mateix conveni preveu que les aportacions s’ajustaran en funció de la càrrega 
financera efectiva i l’amortització del principal a que s’hagi de fer front. 


Així, en base als Acords de Govern i al conveni esmentats, amb caràcter anual i previ 
la tramitació del pagament de les aportacions a la Fundació Privada Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, el Servei Català de la Salut disposa dels justificants de les li
quidacions bancàries d’amortització de capital i interessos, ajustant l’aportació al cost 
financer real. 


Resto a la seva disposició per a qualsevol aclariment que cregueu necessari. 


Atentament, 


Xavier Rodríguez 

Director de Serveis 

Barcelona, 12 de març de 2014 



Transcripció de les al·legacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural 


Generalitat 

de Catalunya

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural 



Il·ltre. Sr. Jaume Amat i Reyero 

Síndic Major 

Sindicatura de Comptes de Catalunya

Av. Litoral, 12-14 

08005 Barcelona 



Benvolgut senyor, 


En relació a l’informe de la Sindicatura de Comptes referent a les “Subvencions nomi
natives previstes en els articles 48 i 78 del pressupost de despeses de la Generalitat 
de Catalunya, exercicis 2010 i 2011” que va tenir entrada al Departament d’Agri
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural el 28 de febrer de 2014, us faig 
avinent que no hi fem cap al·legació. 


Atentament, 


Josep Maria Pelegrí i Aixut 


Barcelona, 12 de març de 2014 


54 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 7/2014



Transcripció de les al·legacions del Departament de Cultura 


Generalitat de Catalunya



Departament de Cultura 

La secretària general 



Sr. Jaume Amat i Reyero



Síndic Major 

SINDICATURA DE COMPTES 

Av. Litoral, 12-14 

08005 BARCELONA 



Benvolgut síndic, 


D’acord amb el vostre escrit del passat 26 de febrer de 2014, en relació amb el pro
jecte d’informe referent a les Subvencions nominatives previstes en els articles 48 i 
78 del pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya exercicis 2010 i 2011 i 
atenent a les vostres indicacions, us exposo les consideracions i al·legacions que 
s’han considerat pertinents en relació amb la proposta de conclusions, així com a 
annexar determinada documentació que s’ha considerat que justifica les esmenes 
proposades a la proposta. 


En concret, en relació amb l’apartat 4.1. CONCLUSIONS GENERALS, i referent a 
cada una de les observacions i recomanacions que es plantegen: 


a) Les aportacions dineràries realitzades per la Generalitat de Catalunya a diferents 
associacions, consorcis i fundacions han de rebre la qualificació jurídica de sub
vencions 


L’article 87.2 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, defineix les transferències 
com aquelles disposicions de fons públics en què el lliurament dels fons no estigui 
afectat a un fi, un propòsit, una activitat o un projecte específics. 


D’altra banda, es considera que en el cas d’aportacions no afectades a un fi, 
propòsit o activitat o projecte específics a favor d’entitats amb participació en els 
seus òrgans de Govern de representants de la Generalitat de Catalunya, aquestes 
aportacions queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de no
vembre, General de Subvencions d’acord amb les previsions de l’article 2.2 de 
l’esmentada llei. 


Les entitats esmentades en l’informe de la Sindicatura de Comptes actuen com a ens 
instrumentals de la Generalitat, i en conseqüència la direcció, la supervisió i el 
control que es porten a terme, tant de les seves activitats com de la seva gestió 
econòmica i l’aplicació dels fons públics, es vehicula com en la resta d’agents del 
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Departament: el Parlament de Catalunya aprova uns recursos dotant unes partides 
nominatives, els representants de la Generalitat de Catalunya participen en l’apro
vació dels pressupostos de les entitats i el seu pla d’actuació, supervisen les 
actuacions que es porten a terme i n’avaluen els resultats i aproven els comptes 
anuals i liquidacions pressupostàries, així com qualsevol altre aspecte rellevant de la 
seva gestió. D’altra banda, els comptes auditats s’incorporen a l’expedient com a 
justificació. 


Per aquest motiu, es considera que, ateses les previsions de la LGS i el TRLFPC i les 
condicions que es donen en l’actuació i control d’aquestes entitats, han de tenir la 
naturalesa jurídica de transferència quan les aportacions no estan afectades a un fi, 
un propòsit, una activitat o un projecte específics. 


b) El concepte de subvenció prevista nominativament implica que en l’estat de 
despeses del pressupost de la Generalitat aprovat pel Parlament ha de constar: 
objecte, quantia i beneficiari 


Les aportacions objecte de l’informe de la Sindicatura que no s’han tramitat com a 
transferències perquè estan afectades a una finalitat, són subvencions pluriennals 
per al finançament d’inversions i s’han atorgat com a subvencions directes, excloses 
de concurrència pública, d’acord amb la normativa d’aplicació en l’any de conces
sió, i no com a subvencions nominatives. 


En el cas de les subvencions a la Fundació del Teatre Lliure per al finançament de 
les obres del Palau de l’Agricultura, d’acord amb la modificació introduïda per la Llei 
25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a 
l’euro (DOGC 31/12/1998), al Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’apro
vava el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, corresponia al Go
vern la concessió de subvencions directes per import superior a 50.000.000 PTA. Per 
aquest motiu es van concedir les subvencions mitjançant els acords de Govern de 
27 de desembre de 1999 i de 20 de novembre de 2011. 


En el cas de la Fundació Miró, es va atorgar una subvenció exclosa de concurrència 
pública per un import final de 2.471.889,72 € per Resolució del conseller de Cultura 
d’1 de març de 2006, modificada per Resolució de 5 de juliol de 2006 i d’acord amb 
el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, amb caràcter previ va ser autoritzada per la 
Comissió de Govern corresponent per delegació del Govern. 


L’any 2010, d’acord amb l’article 38 de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de me-
sures fiscals, financeres i administratives, pel qual es modifica l’article 94 del text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, la Intervenció Delegada va retor
nar els documents de pagament de les anualitats corresponents a les subvencions 
pluriennals esmentades anteriorment a la Fundació Teatre Lliure i a la Fundació Miró. 
L’article 94.5 del TRFPC estableix que les transferències per import superior a cin
quanta mil euros s’han de formalitzar mitjançant conveni, i per aquest motiu, d’acord 
amb les indicacions de la Intervenció Delegada, encara que ja estaven atorgades 
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com a subvencions en el seu moment, es van incloure en el conveni anual de la 
transferència a l’entitat explicitant la finalitat d’aquesta aportació. 


La subvenció regulada pel conveni de col·laboració de 22 de juliol de 2009, mo
dificat per l’addenda de 26 de juliol de 2011, per al finançament de les obres de 
reforma i millora de les instal·lacions de la Fundació Miró, es va formalitzar poste
riorment a que el Govern aprovés la despesa pluriennal, autoritzés l’expedient d’en
deutament de l’entitat i, finalment, el 5 de maig de 2009, autoritzés l’atorgament de la 
subvenció exclosa de concurrència pública. 


La subvenció regulada pel conveni de col·laboració de 16 de setembre de 2009, mo
dificat per addenda de 25 de juliol de 2011, per al finançament de les obres de 
reforma de la seu de la Fundació Tàpies, també es va formalitzar posteriorment a 
que el Govern aprovés la despesa pluriennal, autoritzés l’expedient d’endeutament 
de l’entitat i, finalment, el 5 de maig de 2009, autoritzés l’atorgament de la subvenció 
exclosa de concurrència pública. 


c) Els convenis signats pels diferents departaments per complir l’article 94.5 del 
TRLFPC no són homogenis 


Els diferents departaments de la Generalitat, en l’exercici de les seves competències 
i sempre amb subjecció a les previsions legals i reglamentàries que correspongui, 
disposen d’autonomia per a la determinació dels models de conveni a subscriure així 
com per a determinar les especificitats que han de contenir. 


d) Les aportacions a la Fundació Privada Antoni Tàpies s’haurien de pressupostar en 
els articles 44 i 74 


El Departament d’Economia i Coneixement ha corregit aquesta incidència en el pres
supost de la Generalitat de Catalunya per al 2014 que ja preveu les partides nomi
natives a favor de la Fundació Privada Antoni Tàpies en els articles 44 i 74 (CU13 
D/448002700/4430/0000 i CU13 D/748002200/4430/0000) 


e) S’ha d’enfortir el sistema de seguiment i control de terminis 


Pel que fa als convenis de col·laboració per a regular les transferències a entitats en 
què participa el Departament de Cultura, l’any 2013 es va introduir la següent 
previsió en el model genèric aprovat: 


“El consorci/fundació haurà d’atendre tots els requeriments d’informació que li 
siguin formulats, i trametrà a la Direcció de Serveis del Departament de Cultura, 
abans del 20 de gener de 2014, els comptes anuals i la liquidació del pres
supost 2013 provisionals i, un cop aprovats pels òrgans de govern de l’entitat, la 
liquidació definitiva del pressupost, els comptes anuals i la memòria de gestió 
de l’exercici 2013” 
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Aquesta previsió, que es va incloure en tots els convenis signats, adaptada, si es
queia, a les especificitats de l’expedient, s’ha inclòs també actualitzada en els con
venis subscrits l’any 2014. 


En el cas de les subvencions, el document de concessió regulava el termini i la 
forma de justificació. 


En relació a l’apartat 4.2. CONCLUSIONS REFERENTS AL DEPARTAMENT DE 
CULTURA:[18] 


a) El conveni de transferència nominativa entre el Departament de Cultura i les 
fundacions no estableix ni la forma ni el termini de justificació de l’activitat ja que les 
aportacions s’han tramitat com a transferències 


L’informe de la Sindicatura inclou el “Quadre 5. Detall de les subvencions atorgades 
pel Departament de Cultura”,[19] on es detallen tots els expedients de despesa dels 
anys 2010 i 2011, objecte de l’informe, com si en tots els casos s’haguessin tramitat 
com a transferències i, en cap cas, tret de l’Institut d’Estudis Catalans es disposés 
de justificació. 


Quan, efectivament, es tracta de transferències perquè no són lliuraments de fons 
afectats a un fi, un propòsit, una activitat o un projecte específics, el conveni no pre
veia forma de justificació i, en conseqüència, cap termini; tanmateix en tots els casos 
es disposa dels comptes anuals auditats, i es van posar a disposició de l’equip de la 
Sindicatura que va elaborar l’informe quan ho va sol·licitar.  


Igualment, tal com s’ha esmentat a l’apartat 4.1.a), els representants de la Gene
ralitat als òrgans de Govern de les entitats objecte d’aquest informe han participat en 
l’aprovació dels pressupostos i els comptes anuals i en totes les decisions rellevants 
de la seva gestió. 


D’altra banda, amb l’entrada en vigor de la modificació de l’article 94 del TRLFPC i 
l’obligatorietat de regular per conveni les aportacions a consorcis i fundacions, la In
tervenció va retornar sense fiscalitzar les resolucions de pagament de les anualitats 
2010 de les subvencions pluriennals a la Fundació Joan Miró i a la Fundació del Tea
tre Lliure que no estaven regulades per conveni. El pagament d’aquestes anualitats 
es va incloure en els convenis de transferència. S’hi adjunta l’escrit de retorn com 
annex 1. 


En relació amb cada un dels perceptors objecte d’aquest informe us comuniquem 
les esmenes a la informació que es detalla al Quadre 5 de l’apartat 3.3.[20] de l’in
forme, esmenes que s’han introduït en el quadre que segueix: 


18. Apartat 4.8 de l’informe complet. (Nota de la Sindicatura) 


19. Quadre 18 de l’informe complet. (Nota de la Sindicatura) 


20. Quadre 18 de l’apartat 3.9 de l’informe complet. (Nota de la Sindicatura) 
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Detall de les subvencions i transferències tramitades pel Departament de Cultura 


Perceptor Objecte Procediment d’atorgament 
Import del 
pressupost 


Data del conveni o resolució 
Obligacions 


reconegudes 
Justificació Termini justificat 


Fundació del Gran 
Teatre del Liceu 


Contribuir a les despeses de les activitats 
pròpies de la Fundació, exercici 2010 


Transferència nominativa. 
Conveni 


11.090.976,03 03.03.2010 10.933.471,81 
El conveni no estableix termini de justificació. Es disposa dels comptes anuals 
auditats 


Contribuir al finançament del dèficit acumulat 
d’acord amb el percentatge establert en els 
Estatuts de la Fundació 


Transferència nominativa. 
Conveni 


340.915,18 03.03.2010 340.915,18 
El conveni no estableix termini de justificació. Es disposa dels justificants de l'entitat 
bancària. L'Any 2011 es va ajustar l'aportació. 


Contribuir a les despeses de funcionament 
Transferència nominativa. 
Conveni 


499.841,67 


19.02.2010 373.097,11 
El conveni no estableix termini de justificació. Es disposa dels comptes anuals 
auditats 


Subvenció per a fer front al préstec per al Conveni 22/7/2009, addenda El conveni preveu la presentació de justificants de les inversions abans del 30/11/2011 
finançament de les obres de Reforma i Subvenció pluriennal exclosa de 26/7/2011 i resolució ajust import 58.328,50 (els varen presentar el 28/11/2011) i la justificació anual de les despeses financeres 


Fundació Joan Miró millora de les seves instal·lacions. concurrència pública regulada per conveni 26/11/2010 assumides l'any anterior i les previstes per a l'any en curs per ajustar l'import de 


Subvenció per a fer front al préstec per al 
finançament d'inversions de caràcter 
extraordinari 


Subvenció pluriennal exclosa de 
concurrència pública regulada per 
Resolució d'1/3/2006 modificada per 
Resolució de 5/7/2006. 


307.020,83 


Resolució d'1/3/2006 modificada 
per Resolució de 5/7/2006 ajustat 


import 2010 pel conveni de 
19/02/2010 


262.988,26 
La Resolució de concessió estableix termini de presentació de justificants d'inversió 
(que consten a l'expedient aprovats pel Conseller) i de justificants de les despeses 
financeres, 


Fundació Privada 
Antoni Tàpies 


Contribuir a les despeses de les activitats 
pròpies de la Fundació, exercici 2010 


Transferència nominativa. 
Conveni 


535.550,00 


08.03.2010 380.000,00 
El conveni no estableix termini de justificació. Es disposa dels comptes anuals 
auditats 


Subvenció per fer front a les obligacions 
derivades del finançament de les obres 
realitzades a la Fundació 


Subvenció pluriennal exclosa de 
concurrència pública regulada per 
Conveni de 16/9/2009 modificat per addenda 
de 25/7/2011 


Conveni de 16/9/2009 modificat 
per addenda de 25/7/2011 


155.550,00 
El conveni estableix termini de justificació de les inversions i procediment de 
justificació de les despeses financeres. Van justificar la inversió dins de termini i 
anualment l'ICF justifica l'aplicació de l'aportació al préstec 


Contribuir a les despeses de les activitats 
pròpies de la Fundació exercici 2011 


Transferència nominativa. 
Conveni 


478.550,00 


23.02.2011 323.425,00 
El conveni no estableix termini de justificació. Es disposa dels comptes anuals 
auditats 


Subvenció per fer front a les obligacions 
derivades del finançament de les obres 
realitzades a la Fundació 


Subvenció pluriennal exclosa de 
concurrència pública regulada per 
Conveni de 16/9/2009 modificat per addenda 
de 25/7/2011 


Conveni de 16/9/2009 modificat 
per addenda de 25/7/2011 


155.125,00 
El conveni estableix termini de justificació de les inversions i procediment de 
justificació de les despeses financeres. Van justificar la inversió dins de termini i 
anualment l'ICF justifica l'aplicació de l'aportació al préstec 


Fundació Teatre 
Lliure 


Contribuir a les despeses de funcionament 
Transferència nominativa. 
Conveni 


2.966.124,00 


17.03.2010 2.921.295,85 
El conveni no estableix termini de justificació. Es disposa dels comptes anuals 
auditats 


Subvencions pluriennal per a la rehabilitació 
del Palau de l'Agricultura i la dotació 
d'equipaments finançats 


Subvenció pluriennal exclosa de 
concurrència pública concedida per Acord 
de Govern de 27/12/1999 i Conveni 
17/3/2010 ajustant import interessos 


Acord de Govern de 27/12/1999 i 
conveni 17/03/2010, reajustant 


segon pagament 
29.800,18 


L'acord de Govern concedia la subvenció i establia la forma de justificació de les 
despeses financeres i amortització dels préstecs. Mitjançant el conveni anual que 
regula la transferència s'ajustava l'import de l'anualitat. 


Subvenció pluriennal exclosa de 
concurrència pública concedida per Acord 
de Govern de 27/12/1999 i Conveni 
17/3/2010 capital 


433.562,72 


Acord de Govern de 27/12/1999 i 
conveni 17/03/2010 


280.472,31 
L'acord de Govern concedia la subvenció i establia la forma de justificació de les 
despeses financeres i amortització dels préstecs. Mitjançant el conveni anual que 
regula la transferència s'ajustava l'import de l'anualitat. 


Contribuir a les despeses de capital 
Transferència nominativa. 
Conveni 


17/03/2010 50.000,00 
El conveni no estableix termini de justificació. Es disposa dels comptes anuals 
auditats 


Subvenció pluriennal per a la rehabilitació del 
Palau de l'Agricultura i la dotació 
d'equipaments finançats crèdit formalitzat 
amb el BBVA 


Subvenció pluriennal exclosa de 
concurrència pública concedida per Acord 
de Govern de 0/11/2001 i Conveni 
7/3/2010 ajustant import interessos i 
capital 


Acord de Govern de 20/11/2001 
i conveni 17/03/2010 


103.090,41 
L'acord de Govern concedia la subvenció i establia la forma de justificació de les 
despeses financeres i amortització dels préstecs. Mitjançant el conveni anual que 
regula la transferència s'ajustava l'import de l'anualitat. 


Institut d’Estudis 
Catalans 


Contribuir a les despeses de funcionament, 
exercici 2010 


Transferència nominativa. 
Conveni 


490.000,00 03.11.2010 490.000,00 
Memòria econòmica, liquidació provisional i 
definitiva del pressupost 


Fora de termini 


Contribuir a les despeses de funcionament, 
exercici 2011 


Transferència nominativa. 
Conveni 


615.825,18 26.09.2011 1.094.172,21 
Memòria econòmica, liquidació provisional i 
definitiva del pressupost 


Dins de termini 


Total 17.951.731,82 
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Fundació Gran Teatre del Liceu: Es disposa dels comptes anuals auditats i dels com
provants de l’entitat bancària en relació al préstec per al finançament del dèficit 
acumulat. 


Fundació Joan Miró: 


1. Transferència nominativa 2010 per a despeses de funcionament: es disposa dels 
comptes anuals auditats 


2. Subvenció pluriennal regulada pel conveni de 22 de juliol de 2009, modificada per 
addenda de 26 de juliol de 2011: el conveni preveia que la justificació de les obres es 
realitzaria abans del 30/11/2011 i aquesta es va presentar el 28/11/2011, i la justi
ficació anual de les despeses financeres assumides l’any anterior i les previstes per 
l’any en curs per ajustar l’import de l’anualitat. S’hi adjunten, com annex 2, el conveni, 
la Resolució d’aprovació de la justificació de les obres, l’escrit de tramesa de la docu
mentació per part de l’entitat dins de termini i la Resolució d’ajust de l’import 2010. 


3. Subvenció pluriennal regulada per la Resolució d’1 de març de 2006, modificada 
per la Resolució de 5 de juliol de 2006: la Resolució de concessió estableix el termini 
de presentació de justificants d’inversió (que consten a l’expedient aprovat pel Con
seller) i de justificants de despeses financeres. S’hi adjunten, com annex 3, la Reso
lució de concessió, la Resolució d’aprovació dels justificants d’inversió i el conveni de 
19 de febrer de 2010, que regula la transferència anual a la Fundació, i que inclou 
també el pagament de l’anualitat 2010 de la subvenció del préstec amb la previsió 
d’ajustar l’import en el darrer trimestre. 


Fundació Privada Antoni Tàpies: 


1. Transferència nominativa 2010 i 2011 per a despeses de funcionament: es disposa 
dels comptes anuals auditats 


2. Subvenció pluriennal regulada pel conveni de 16 de setembre de 2009, modificat 
per l’addenda de 25 de juliol de 2011: el conveni estableix el termini i la possible 
pròrroga per a la justificació de les inversions i el procediment de justificació de les 
despeses financeres. L’entitat va justificar la inversió dins del termini i, anualment, 
l’ICF justifica l’aplicació de la subvenció al préstec. S’hi adjunten, com annex 4, el 
conveni i l’addenda, així com el certificat de compliment de justificació de la inversió i 
els certificats anuals lliurats per l’ICF. 


Fundació Teatre Lliure: 


1. Transferència corrent i transferència de capital 2010 per a despeses de funcio
nament: es disposa dels comptes anuals auditats. 


2. Subvenció pluriennal atorgada per acord de Govern de 27 de desembre de 1999: 
l’acord de Govern estableix que el Departament de Cultura adaptarà les anualitats 
fixades segons el tipus d’interès vigent i realitzarà els pagaments prèvia confirmació, 
per part de l’entitat bancària, de l’import dels interessos que correspongui. S’hi adjun
ten, com annex 5, l’acord de govern de concessió i el conveni de col·laboració, de 17 
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de març de 2010, que regula la transferència anual a la Fundació, i que inclou també 
el pagament de l’anualitat 2010 de la subvenció del préstec amb la previsió d’ajustar 
l’import en el darrer trimestre. 


3. Subvenció pluriennal atorgada per acord de Govern de 20 de novembre de 2001: 
l’acord de Govern estableix que el Departament de Cultura adaptarà les anualitats 
fixades segons el tipus d’interès vigent i realitzarà els pagaments prèvia confirmació 
per part de l’entitat bancària de l’import dels interessos que correspongui. S’hi adjun
ta, com annex 6, l’acord de govern de concessió. A més, el conveni de col·laboració 
de 17 de març de 2010, que regula la transferència anual a la Fundació, inclòs a l’an
nex 4, inclou també el pagament de l’anualitat 2010 de la subvenció del préstec amb 
la previsió d’ajustar l’import en el darrer trimestre.  


b) Presentació fora de termini de la documentació justificativa de l’Institut d’Estudis 
Catalans: 


L’any 2010, coincidint amb el canvi de Govern i d’interlocutors, es va presentar la jus
tificació fora de termini. L’any 2011 van presentar la documentació justificativa dins 
del termini previst. S’hi adjunten, com annex 7, l’escrit de tramesa de l’entitat de 28 
de març de 2012, el conveni d’1 d’agost de 2011 i l’addenda de 26 de setembre de 
2011, on s’especifica que la justificació ha de ser lliurada durant el primer trimestre 
del 2012. 


Atentament, 


Pilar Pifarré i Matas 


Barcelona, 14 de març de 2014 


Transcripció de les al·legacions del Departament de Justícia 


Generalitat de Catalunya

Departament de Justícia

Conseller



Sr. Jaume Amat i Reyero

Síndic Major 

Sindicatura de Comptes de Catalunya

Av. Litoral, 12-14 

08005 Barcelona 



Benvolgut senyor, 


En resposta al vostre escrit de 26 de febrer de 2014 on ens feu arribar la part cor
responent al Departament de Justícia del projecte d’informe referent a les Subven
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cions nominatives previstes en els articles 48 i 78 del pressupost de despeses de la 
Generalitat de Catalunya, exercicis 2010 i 2011, us fem arribar, adjunt, l’informe amb 
les al·legacions elaborades des de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de 
Justícia. 


Cordialment, 


Germà Gordó i Aubarell 


Barcelona, 13 de març de 2014 


Ref. EC/sm 


Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 
Secretaria de Relacions 
amb l’Administració de Justícia 


Informe d’al·legacions a les observacions efectuades en relació amb la gestió de les 
subvencions d’assistència jurídica gratuïta en el projecte d’informe de la Sindicatura de 
Comptes referent a les Subvencions nominatives del pressupost de despeses de la 
Generalitat de Catalunya, exercicis 2010 i 2011 (ref. 17/2012-G) 


El projecte d’informe referent a les Subvencions nominatives previstes en els articles 
48 i 78 del pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya, exercicis 2010 i 
2011, tramès pel Síndic Major al Conseller de Justícia en data 26 de febrer de 2014, 
conclou efectuar una observació específica al Departament de Justícia derivada de 
la fiscalització de les subvencions gestionades pel Departament de Justícia en ma
tèria d’assistència jurídica gratuïta: 


Conclusió referent al Departament de Justícia del projecte d’informe 


“La documentació justificativa presentada pel Col·legi d’Advocats de Catalunya refe
rent al quart trimestre del 2010, tercer i quart trimestre del 2011 i la del Col·legi de 
Procuradors de Catalunya del 2010, del segon i quart trimestre del 2011, es va pre
sentar fora del termini establert.” 


Al·legació a l’observació del projecte d’informe 


D’acord amb l’establert en l’article 28 del Decret 252/1996, de 5 de juliol (DOGC núm. 
2228 de 10.07.1996), de creació de les comissions d’assistència jurídica gratuïta, de 


62 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 7/2014



regulació del procediment per al reconeixement del dret d’assistència jurídica gra
tuïta i de la subvenció per a les actuacions professionals dels advocats i procuradors, 
el Departament de Justícia ha de subvencionar, mitjançant bestretes trimestrals ator
gades al Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya i al Consell de Col·legis de 
Procuradors dels Tribunals de Catalunya, les actuacions professionals corresponents 
a l’assistència lletrada al detingut i a la defensa i representació gratuïtes. En cas que 
l’import de la bestreta trimestral no sigui suficient, es tramitarà la regularització per
tinent i es procedirà al lliurament de la quantitat que en resulti. 


L’article 31 de l’esmentat Decret i els respectius acords de col·laboració signats entre 
el Departament de Justícia i els consells de col·legis professionals (advocats i procu
radors) per a l’establiment del marc d’actuació en matèria d’assistència jurídica gra
tuïta, determinen que el lliurament efectiu de les bestretes trimestrals resta condi
cionat a l’acreditació prèvia dins dels primers quinze dies de cada trimestre natural al 
Departament de Justícia de l’aplicació de la subvenció rebuda durant el trimestre an
terior en concepte de compensació de les actuacions professionals, de manera que 
l’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a la suspensió dels lliuraments suc
cessius fins que se’n doni compte. 


Si bé és cert que la documentació justificativa dels trimestres indicats en el projecte 
d’informe de la Sindicatura de Comptes es va presentar més enllà del termini es
tablert, cal tenir en compte que l’únic efecte d’aquest endarreriment és la suspensió 
dels següents lliuraments de bestretes trimestrals, bestretes que, donant compliment 
als efectes previstos en el Decret 252/1996 i en els acords de col·laboració subscrits 
per als supòsits d’endarreriment en la presentació de les justificacions, el Depar
tament de Justícia no va tramitar fins que els respectius consells de col·legis d’ad
vocats i procuradors no van presentar la corresponent documentació justificativa de 
les actuacions professionals. 


Cal tenir en compte que, un cop presentada la documentació justificativa de totes les 
actuacions trimestrals, el Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta del Departament de 
Justícia du a terme la revisió i comprovació de la mateixa i, si escau, requereix al 
Consell i als Col·legis professionals per tal que esmenin les incidències detectades. 
El tancament final de l’exercici i la regularització que correspongui, no es fa fins que 
no s’han verificat i comprovat totes les actuacions justificades. 


Altres observacions del projecte d’informe no traslladades a les conclusions 


En l’apartat 3.3 del projecte d’informe (“Subvencions atorgades pel Departament de 
Justícia”)[21] es fan tres observacions, de les quals només una es trasllada a les con
clusions (analitzada en l’apartat anterior del present informe d’al·legacions). Tot i que 
pel contingut de l’informe entenem que són observacions no exclusives de les sub
vencions atorgades en matèria d’assistència jurídica gratuïta, pel que fa a la concreta 
i específica gestió d’aquestes subvencions, s’efectuen les següents consideracions i 
aclariments: 


21. Apartat 3.10 de l’informe complet. (Nota de la Sindicatura) 
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1) Observació: Subvencions previstes nominativament 


“Les subvencions previstes nominativament en l’estat de despeses del pressupost 
del Departament de Justícia no inclouen l’objecte de la subvenció, llevat de l’atorga
da al Col·legi d’Advocats, per la qual cosa no poden considerar-se de les previstes 
nominativament en el pressupost i, per tant, haurien de quedar subjectes al procedi
ment ordinari d’atorgament de subvencions, llevat de l’atorgada al Col·legi d’Ad
vocats.” 


Si bé és cert, com s’afirma en el projecte d’informe, que les partides pressupostàries 
aprovades en la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya destinades al 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya i al Consell de Col·legis de Procu
radors dels Tribunals de Catalunya no especifiquen que l’objecte de la subvenció és 
el finançament del servei d’assistència jurídica gratuïta, en relació amb aquesta 
observació s’efectuen les següents consideracions: 


L’article 24 de la Constitució Espanyola consagra el dret a la tutela judicial efectiva 
sense que, en cap cas, pugui haver-hi indefensió, i l’article 119 del referit text cons
titucional estableix que la justícia ha de ser gratuïta quan així ho disposi la llei i, en tot 
cas, per als qui acreditin insuficiència de recursos per litigar. 


L’article 22 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, atribueix 
la regulació i organització de la prestació del servei públic de justícia gratuïta als 
Consells de Col·legis d’Advocats i Procuradors i als seus respectius col·legis profes
sionals. L’article 37 de l’esmentada Llei determina que l’Administració “ha de sub
vencionar, a càrrec de les seves dotacions pressupostàries, la implantació i pres
tació dels serveis d’assistència jurídica gratuïta per part dels col·legis d’advocats i 
procuradors. L’import de la subvenció s’ha d’aplicar fonamentalment a retribuir les 
actuacions professionals que preveuen els apartats 1 a 3 de l’article 6 d’aquesta Llei, 
quan tinguin per destinataris els qui hagin obtingut el reconeixement del dret d’as
sistència jurídica gratuïta”. 


D’acord amb el Reial decret 966/1990 sobre el traspàs de funcions de l’Admi
nistració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya, pertoquen a la Generalitat les fun
cions d’indemnització de les actuacions corresponents a la defensa per advocat i 
representació per procurador dels tribunals en torn d’ofici i a l’assistència lletrada al 
detingut o pres quan el lloc de custòdia estigui situat a Catalunya. 


El Decret 252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions d’assistència jurídica 
gratuïta, de regulació del procediment per al reconeixement del dret d’assistència ju
rídica gratuïta i de la subvenció per a les actuacions professionals dels advocats i 
procuradors, preveu, en l’article 23, que “El Departament de Justícia subvenciona, 
mitjançant els consells de col·legis d’advocats i de procuradors dels tribunals de 
Catalunya, les actuacions professionals corresponents a assistència lletrada al de
tingut o pres i a la defensa i representació gratuïtes”. L’article 14 determina que les 
juntes de govern dels col·legis d’advocats i de procuradors regularan i organitzaran 
els serveis d’assistència lletrada, defensa i representació, i l’article 30 disposa que el 
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Departament de Justícia determinarà, del total de la subvenció, un import per 
atendre les tasques administratives de suport a la gestió col·legial dels serveis 
d’assistència jurídica gratuïta. 


Atès el que s’ha exposat, l’organització, regulació i finançament del servei d’assis
tència jurídica gratuïta a través dels consells de col·legis d’advocats i procuradors i 
dels seus respectius col·legis professionals, ve determinat per prescripció legal i, en 
conseqüència, la determinació del destinatari de la subvenció per a la prestació d’a
quest servei públic no pot ser objecte d’un procediment ordinari d’atorgament de 
subvencions ja que el servei només es pot prestar a través dels consells i col·legis 
esmentats. 


Finalment, cal indicar que en la pàgina 11 el mateix projecte d’informe indica que 
“La normativa que regula les subvencions nominatives previstes en els pressupos
tos ha estat modificada amb efectes 1 de gener de 2013 de manera que l’objecte 
de les subvencions nominatives pugui determinar-se en el conveni o en la 
resolució sense haver-se d’incloure en l’estat de despeses del pressupost, d’acord 
amb la disposició addicional dotzena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per al 2013, que modifica l’apartat a) de l’article 
22.2 de la LGS”. 


2) Observació: Variació de les obligacions reconegudes 


“La subvenció per atendre les despeses corresponents a les actuacions professio
nals del Consell de Col·legis d’Advocats i de Procuradors dels mesos de novembre i 
desembre del 2010 s’han reconegut a l’exercici 2011, fet que justifica l’increment de 
les obligacions reconegudes per aquest exercici”. 


En relació amb aquesta observació s’efectua la següent consideració: 


El trasllat de l’acte de reconeixement de la subvenció de les actuacions profes
sionals dels mesos de novembre i desembre de 2010 a l’exercici 2011, fou degut a 
la retenció de saldos acordada pel Govern al mes d’octubre de 2010, fet que explica 
per què la fiscalització dels pagaments d’aquests mesos (novembre i desembre de 
2010) es va fer al gener de 2011. 


CPISR-1  CPISR-1 MARIA 
MARIA JOSEP 2014.03.13 15:51:50 
FELIU MORELL +01’00’ 


Maria Josep Feliu Morell 
Secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia 


Barcelona, 12 de març de 2014 
Ref.: MJF/informe Sindicatura de comptes 
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5.1. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 


Les al·legacions formulades pels diferents departaments de la Generalitat han estat de
gudament analitzades i valorades per la Sindicatura de Comptes. Un cop revisades es fan 
els comentaris següents: 


•	 L’al·legació presentada per la Secretaria General del Departament d’Economia i Conei
xement referent a la documentació justificativa presentada per la Fundació Privada Bar
celona Graduate School of Economics, Fundació Privada Bioregió de Catalunya i la 
Fundació Privada Creafutur ha estat parcialment acceptada com a conseqüència de la 
nova documentació proporcionada en el tràmit d’al·legacions. S’ha modificat el quadre 
número 9 i l’observació número 3 de l’apartat 3.5 de l’informe i l’observació b de l’apar
tat 4.4 de l’informe. 


•	 L’al·legació presentada pel Departament de Cultura referent a la documentació justi
ficativa presentada per l’Institut d’Estudis Catalans ha estat parcialment acceptada com 
a conseqüència de la nova documentació proporcionada en el tràmit d’al·legacions. 
S’ha modificat el quadre número 18 i l’observació número 2 de l’apartat 3.9 de l’informe i 
l’observació b de l’apartat 4.8 de l’informe. 


•	 Pel que fa a la resta d’al·legacions, no s’ha alterat el text de l’informe, per entendre que 
les al·legacions trameses són explicacions que confirmen la situació descrita en el 
projecte d’informe o perquè no es comparteixen els judicis que s’hi exposen. 
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1. INTRODUCCIÓ 


La Convenció de les Nacions Unides sobre 
els drets de l’infant estableix el dret dels 
infants al lleure i a participar en les activitats 
culturals, artístiques, recreatives i d’esplai 
existents, i el deure de les administracions 
de fer-ho possible (art. 31). D’acord amb el 
caràcter educatiu del temps de lleure, aquest 
dret al lleure s’ha associat cada cop més amb 
el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats. 
Les activitats de lleure educatiu ofereixen als 
infants importants oportunitats de 
desenvolupament personal i social, i és per 
aquest motiu que cal reconèixer aquest dret 
i fomentar-ne l’accés en condicions 
d’igualtat.


Val a dir que en els darrers temps l’àmbit 
del lleure educatiu ha anat adquirint més 
importància en la infància i, consegüentment, 
també entre els poders públics. En relació 
amb temps passats, actualment hi ha més 
infants que participen en activitats de lleure 
educatiu, més agents socials que 
desenvolupen oferta i més administracions 
que juguen un paper en el desplegament de 
polítiques públiques orientades a optimitzar 
aquest àmbit socioeducatiu, encara que la 
inversió pública en aquest àmbit hagi 
experimentat un retrocés en els darrers 
tres anys a causa de les actuals dificultats 
pressupostàries de les administracions.


Tot i aquesta importància creixent, cal 
recordar que el lleure és un dels àmbits 
educatius més fortament afectats per les 
desigualtats socials en l’accés, i encara amb 
mancances importants en la protecció 
jurídica i en el desplegament de polítiques 
públiques per garantir l’exercici efectiu 
d’aquest dret per part dels infants. 
Precisament, arran de l’actual context de 
crisi econòmica, el Síndic de Greuges ha vist 
com s’incrementava el nombre d’actuacions 
relacionades amb les dificultats que tenen 
els infants socialment desfavorits a l’hora 
d’accedir en igualtat d’oportunitats a les 
activitats de lleure educatiu, tant en l’entorn 
escolar com fora d’aquest. Els infants amb 
discapacitat també conformen un col·lectiu 
especialment vulnerable.


Davant d’aquest escenari, per contribuir a 
millorar aquesta situació, el Síndic de 
Greuges ha decidit elaborar aquest informe 
amb diverses recomanacions adreçades al 


Parlament de Catalunya i a les diverses 
administracions afectades (especialment, 
Departament d’Ensenyament, Departament 
de Benestar Social i Família i administracions 
locals).


Aquestes recomanacions han sorgit fruit del 
treball conjunt desenvolupat per una comissió 
creada a iniciativa del Síndic de Greuges i 
integrada per diverses entitats representatives 
del sector: Acció Escolta de Catalunya, 
Agrupació Esportiva d’Associacions d’Esport 
Escolar de Catalunya, Càritas, Comitè Català 
de Representants de Persones amb 
Discapacitat (COCARMI), Consell Nacional de 
la Joventut de Catalunya, Creu Roja, Diomira, 
Escoltes Catalans, Esplais Catalans (Esplac), 
Federació d’Associacions de Mares i Pares 
d’Alumnes de Catalunya (FAPAC), Federació 
Catalana de Paràlisi Cerebral (FEPCCAT), 
Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a 
la Infància i l’Adolescència (FEDAIA), 
Fundació Catalana de l’Esplai (FUNDESPLAI), 
Fundació Pere Tarrés, Minyons Escoltes i 
Guies de Catalunya, Moviment Laic i 
Progressista (MLP), Plataforma d’Infància de 
Catalunya (PINCAT), Taula per a la Infància i 
l’Adolescència a Catalunya (TIAC) i Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).


Aquestes entitats organitzen i gestionen de 
manera directa o indirecta una part molt 
significativa de les activitats de lleure 
educatiu que es desenvolupen al nostre país. 
Des del reconeixement de l’enorme 
heterogeneïtat interna existent en aquest 
àmbit, tant pel tipus d’activitat com per qui 
la promou, aquest informe fa referència a les 
activitats complementàries organitzades 
pels centres escolars públics i privats, les 
activitats esportives, instructives i artístiques 
extraescolars organitzades per AMPA o 
centres escolars, les activitats esportives i 
culturals organitzades per entitats, les 
escoles de música i art, les escoles d’idiomes, 
els casals infantils i de joves, els centres 
oberts, els casals de vacances o les activitats 
d’educació en el lleure desenvolupades des 
de diversos models organitzatius i 
enfocaments institucionals. 


L’associacionisme educatiu, que es 
desenvolupa en el moviment escolta i guia i 
en el moviment d’esplais de base voluntària, 
conviu amb l’existència de serveis de lleure 
promoguts per entitats, empreses o 
administracions públiques, i tot plegat 
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forma un teixit que té com a protagonistes els 
infants i els adolescents i la seva educació en 
el temps de lleure. Quan es parla de lleure 
educatiu, doncs, no s’està fent referència 
exclusivament a l’educació en el lleure, sinó al 
conjunt d’activitats organitzades i adreçades 
a infants amb finalitats lúdiques i educatives.


Precisament, el lleure educatiu és un dels 
eixos de treball prioritaris del Pacte per a la 
infància a Catalunya, signat el 19 de juliol de 


2013 per setanta agents institucionals, 
polítics, econòmics i socials, i que s’orienta 
a impulsar polítiques integrals d’infància. 
Entre altres aspectes, aquest pacte es 
proposa promoure la participació dels 
infants i adolescents en l’àmbit del lleure 
educatiu i assegurar aquesta participació 
en condicions d’igualtat com a part del dret 
a l’educació, amb coresponsabilitat dels 
diferents agents envers el procés educatiu 
d’aquests infants i adolescents. 
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2. ALGUNES DADES RELLEVANTS 
SOBRE LA PARTICIPACIÓ DELS 
INFANTS EN EL LLEURE EDUCATIU


L’anàlisi de la participació dels infants en el 
lleure educatiu presenta un obstacle 
fonamental relacionat amb l’escassa 
disponibilitat de dades estadístiques 
referides als infants, per dimensionar i 
valorar el grau de desenvolupament d’aquest 
àmbit. L’heterogeneïtat interna del lleure 
educatiu i el seu caràcter no formal, amb 
una forta presència de la iniciativa social i la 
manca de sistemes integrats d’informació de 
les administracions públiques que hi 
intervenen, són alguns dels factors que 
expliquen aquesta escassetat de dades.


Amb tot, les dades disponibles, per escasses 
que siguin, sí que permeten donar compte 
de la forta penetració que té aquest àmbit 
educatiu entre els infants, i també de 
l’existència de desigualtats socials que hi 
incideixen i que condicionen l’accés dels 


infants a les oportunitats educatives que 
ofereix. 


D’entrada, l’Enquesta de salut de Catalunya, 
que és un instrument oficial de recollida 
d’informació sobre l’estat de salut, els 
estils de vida i la utilització de serveis 
sanitaris de la població catalana (també de 
la població infantil) promogut pel 
Departament de Salut i previst en el Pla 
estadístic de Catalunya vigent, aporta, 
encara que sigui col·lateralment, una 
aproximació a la participació dels infants a 
les activitats extraescolars. En concret, tal 
com mostra el gràfic 1, segons dades de 
l’Enquesta de salut de Catalunya 2012, el 
64% dels infants de tres a catorze anys fa 
algun tipus d’activitat extraescolar 
esportiva i el 39%, activitats extraescolars 
no esportives (música, dansa, idiomes, 
etc.). És a dir, quasi 600.000 infants 
d’aquestes edats participen en les activitats 
extraescolars esportives i més de 350.000 
infants, en les activitats extraescolars no 
esportives.


Gràfic 1. Percentatge de població menor de quinze anys que ha participat en la darrera setmana de 
referència en activitats de lleure a Catalunya (2012)


Font: elaboració a partir de l’Enquesta de salut de Catalunya (2012).
Nota: els grups de classe social s’han extret de l’Enquesta de salut de Catalunya (2012) i corresponen als nivells d’ocupació 
següents: 
Grup I: directius de l’Administració pública i empreses de deu assalariats o més i professions associades a titulacions de segon i 
tercer cicle universitari.
Grup II: directius d’empreses de menys de deu assalariats, professions associades a titulacions de primer cicle universitari, tècnics 
i professionals de suport, artistes i esportistes.
Grup III: personal administratiu i professionals de suport a la gestió administrativa i financera, treballadors de serveis personals i 
seguretat, treballadors per compte propi i supervisors de treballadors manuals.
Grup IVa: treballadors manuals qualificats.
Grup IVb: treballadors manuals semiqualificats.
Grup V: treballadors manuals no qualificats.
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A l’hora de valorar els nivells de 
participació, però, convé posar de manifest 
que aproximadament un de cada tres infants 
no fa cap activitat extraescolar esportiva i que 
dos de cada tres no fan cap activitat extraescolar 
no esportiva. Aquesta manca de participació, 
si bé pot ser deguda a una opció familiar o del 
mateix infant sobre l’ús del temps de lleure, 
també està condicionada per altres factors de 
desigualtat.


L’estudi Infants, família, escola i entorn: claus per a 
un temps educatiu compartit, promogut per la 
Fundació Jaume Bofill i l’Ajuntament de 
Barcelona i elaborat a partir d’una enquesta a 
famílies de 4.803 infants de tres districtes de la 
ciutat de Barcelona, concloïa que els nivells de 
participació dels infants de tres a quinze anys 
en el conjunt de l’oferta és del 74,6%, de 
manera que aproximadament un de cada 
quatre infants no participava en cap tipus 
d’activitat de lleure educatiu. Per entendre 
la privació en l’accés, aquesta recerca remet 
a condicionants relacionats amb les 
característiques del territori,1 les dels 
centres escolars,2 les de l’oferta,3 les de les 
famílies4 i les dels infants.5


Les mateixes dades de l’Enquesta de salut de 
Catalunya, reproduïdes en el gràfic 1, constaten 
que el gènere i, especialment, el capital 
econòmic i cultural de la família d’origen són 
importants factors de desigualtat en l’accés. 
Així, per exemple, per classe social, les 
desigualtats en la participació a les activitats 
extraescolars esportives entre els grups 
ocupacionals més ben posicionats i els menys 
ben posicionats són de més de 30 punts 
percentuals, com també passa amb les 
activitats extraescolars no esportives 
(artístiques, acadèmiques, etc.), sempre en 
benefici dels primers. Específicament, el 83,5% 
dels fills de directius (grup I) participa en 


activitats esportives, mentre que en el cas dels 
fills de treballadors no qualificats (grup V) la 
proporció és d’un 50%; igualment, el 57,1% dels 
fills de directius (grup I) participa en activitats 
extraescolars culturals i acadèmiques, mentre 
que només ho fa el 21,4% dels fills dels 
treballadors no qualificats (grup V). 


Aquestes desigualtats s’expliquen fonamen-
talment per raons de caràcter cultural, relacio-
nades amb diferències en la valoració de l’ús 
del temps de lleure per part de les famílies en 
funció del seu capital educatiu, i també per 
raons de caràcter econòmic relacionades amb 
els costos d’accés.


De fet, si bé no és possible desagregar la 
informació per edats, l’Enquesta de 
pressupostos familiars de l’any 2012 constata 
que aquell any les llars catalanes destinaven, 
de mitjana, un 5,9% de les seves despeses a 
activitats de lleure i cultura en general, al 
voltant de 1.782 euros per llar i 706 euros per 
persona, i un 1,4% de les seves despeses més 
específicament a serveis esportius, recreatius i 
culturals, 417 euros per llar i 165 euros per 
persona (vegeu la taula 1). 


Cal destacar que l’any 2011 un 21,9% de llars 
amb dos adults amb un fill dependent o més 
arribaven a finals de mes amb dificultat, que 
un 24,3% d’aquestes llars presentaven 
ingressos inferiors al llindar de risc de pobresa 
(al voltant de 17.000 euros) i que aquest llindar 
equival al 10% aproximadament de la despesa 
mitjana per llar en lleure i cultura i el 2,5%, a 
la despesa mitjana en serveis esportius, 
recreatius i culturals. Així, s’observa que els 
costos d’accés poden suposar un obstacle per 
a les llars amb dificultats econòmiques i que, 
al seu torn, aquestes llars en risc de pobresa 
poden tenir dificultats per assumir aquests 
nivells de despesa mitjans.


1 Com a condicionants de territori, l’estudi destaca la composició socioeconòmica de les famílies, el desenvolupament de la xarxa pública 
d’equipaments promotors d’oferta d’educació no formal, la vertebració social, el lideratge i la identitat de territori, la diversificació dels 
agents d’educació no formal, l’existència de xarxes formals i la coordinació entre agents, la connectivitat de les AMPA, el coneixement mutu 
entre agents, la freqüència de relacions projectives entre els agents d’educació no formal, els itineraris entre agents d’educació formal i no 
formal i el nivell d’obertura de les activitats extraescolars a infants del territori, l’accessibilitat als equipaments públics i l’aprofitament de 
determinats equipaments escolars.
2  Com a condicionants de centre, destaca el perfil socioeconòmic de l’alumnat i la capacitat de fidelització de l’oferta amb el pas de l’edat, 
la ubicació geogràfica del centre i la seva permeabilitat amb el territori, la grandària del centre i la qualitat de les seves infraestructures, la 
implicació del centre i de l’AMPA en l’organització de l’oferta i l’adhesió de les famílies a l’escola.
3 Com a condicionants d’oferta, destaca la varietat en la tipologia de l’oferta, la diferenciació de l’oferta segons el gènere, l’accessibilitat i 
sostenibilitat econòmica de l’oferta, el dèficit estructural d’oferta adreçada a adolescents entre dotze i quinze anys, les polítiques de difusió 
de l’oferta, la distribució temporal de l’oferta i oportunitats d’accés, la proximitat de l’oferta i els problemes relacionats amb la gestió dels 
educadors de l’oferta d’educació no formal.
4 Com a condicionants familiars, destaca el capital econòmic de la família, el capital cultural dels progenitors, les dinàmiques participatives 
dels progenitors i l’adhesió a l’escola, les necessitats de conciliació de la vida laboral i familiar, el coneixement de l’oferta, la concepció de 
l’educació no formal i la concepció de l’educació.
5 Com a condicionants de l’infant, destaca el gènere, l’edat i l’origen immigrat.
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Taula 1. Evolució de la despesa en lleure de les llars i renda mitjana a Catalunya (2006-2012)


 Despesa 2006 2008 2010 2012


Lleure, espectacles i cultura (% sobre el total) 6,8 7,2 6,9 5,9


Serveis esportius, recreatius i culturals (% sobre el total) 1,5 1,6 1,5 1,4


Lleure, espectacles i cultura per llar (en euros) 2.282 2.494 2.195 1.782


Serveis esportius, recreatius i culturals per llar  
(en euros)


498 525 482 417


Lleure, espectacles i cultura per persona (en euros) 852 950 837 706


Serveis esportius, recreatius i culturals per persona  
(en euros)


186 200 184 165


 Renda mitjana neta anual 2006 2008 2010 2012


Per llar (en euros) 26.461 28.450 27.834 26.418


Per persona (en euros) 9.731 10.755 10.605 10.101


Per llar amb un adult amb un fill dependent o més (en 
euros)


17.216 17.690 20.067 18.642 


Per persona en llar amb un adult amb un fill dependent 
o més (en euros)


6.915 6.948 7.856 8.459 


Per llar amb dos adults amb un fill dependent o més (en 
euros)


30.629 32.407 33.231 30.920


Per persona en llar amb dos adults amb un fill 
dependent o més (en euros)


8.482 8.996 9.158 8.476


Risc de pobresa 2006 2008 2010 2012


Risc de pobresa de persones en llars de dos adults amb 
dos fills dependents


23,3 15,8 17,8 22,5


Risc de pobresa de persones en llars de dos adults amb 
un fill dependent o més


21,0 16,4 21,3 24,3


Risc de pobresa de persones en llars d’un adult amb dos 
fills dependents


41,6 48,0 46,6 -


Llindar de risc de pobresa (llar de dos adults i dos 
infants)


17.380,4 18.370,8 18.309,1 17.169,8


Llindar de risc de pobresa (llar d’un adult i dos infants) 13.242,2 13.996,8 13.949,8 13.081,8


Font: Institut d’Estadística de Catalunya, a partir de dades de l’Enquesta de pressupostos familiars, base 2006, de l’INE.


Precisament, la incidència dels factors 
econòmics es deixa notar quan s’observa la 
davallada de la despesa en lleure de les llars, 
tant en valors relatius (en percentatge sobre el 
conjunt de la despesa) com en valors absoluts 
(en euros de despesa), al llarg del període que 
comprèn la crisi econòmica vigent (vegeu el 
gràfic 2). En concret, des de l’inici de la crisi 
(any 2008), la despesa en lleure i cultura per 
llar s’ha reduït al voltant del 28,5% i la despesa 


en serveis esportius, recreatius i culturals per 
llar, al voltant del 20,6%. Si bé aquesta despesa 
en lleure correspon al conjunt de la població i 
no específicament a la població infantil, i tot i 
que la gestió econòmica familiar acostuma a 
privar abans els adults que els infants de 
participar en el lleure, aquestes dades posen 
de manifest que la crisi econòmica està 
tenint un impacte significatiu sobre la inversió 
de les famílies en aquest àmbit.
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Per comprendre les dificultats de participació 
associades al risc de pobresa, és interessant 
recuperar algunes dades contingudes en el 
primer i el quart estudi de l’Observatori de 
Vulnerabilitat de la Creu Roja (un sobre 
l’impacte de la crisi en la infància i les 
famílies i l’altre sobre l’impacte de la crisi en 
la infància i l’entorn escolar, dels anys 2011 i 
2012, respectivament), elaborats a partir dels 
seus usuaris, que conformen un grup social 
especialment desfavorit. Segons aquests 
estudis, un 63% d’infants usuaris de la Creu 
Roja no fa cap activitat de lleure, un 27% no 
fa cap activitat extraescolar, un 38% no es pot 
permetre casals d’estiu o similars, un 65% no 
es pot permetre regularment activitats d’oci, 
un 50% no paga la quota de l’AMPA, un 52% 
no paga activitats complementàries en horari 
lectiu (excursions, etc.) i un 79% no té cap 
despesa en activitats extraescolars, de 
manera que la seva participació depèn 
fonamentalment de l’oferta de caràcter 
gratuït. En aquesta mateixa línia, un 77,7% 
dels enquestats manifesten que no han pogut 
cobrir totes les necessitats d’escolarització 
dels seus fills. Així mateix, un 50,4% destaca 
com a necessitat no coberta les activitats 
complementàries i un 43,3%, les activitats 
extraescolars. En definitiva, prop de la meitat 
de les famílies usuàries de la Creu Roja no 
pot costejar les activitats lúdiques, esportives 
o culturals, dins o fora de l’horari lectiu dels 
seus fills.


Aquestes desigualtats d’accés, que tenen un 
fort component estructural i no només 
conjuntural per raó de la crisi econòmica, també 
es constaten en l’estudi Els esplais en xifres. La 
realitat d’Esplais Catalans (2013), que analitza la 
participació dels infants a les activitats 
promogudes per aquest moviment d’educació 
en el lleure. Segons aquest estudi, només l’1,8% 
dels infants participants és nascut a l’estranger, 
mentre que aquest percentatge en el conjunt de 
la població entre cinc i dinou anys és del 15,9%.


En aquesta mateixa línia, aquestes desigualtats 
també es posen de manifest en l’estudi Més que 
un gra de sorra. Les associacions de mares i pares 
d’alumnes (AMPA) a Catalunya (2013), també 
promogut per la Fundació Bofill, que analitza la 
participació de les famílies a les AMPA, que és un 
dels principals agents promotors d’oferta de 
lleure educatiu. Aquest estudi, elaborat a partir 
d’una enquesta feta a una mostra de 1.508 
equips directius i 1.228 AMPA del total de 2.976 
centres públics i privats que imparteixen 
ensenyament obligatori a Catalunya, evidencia 
que les AMPA amb nivells més elevats 
d’associació de les famílies i que, consegüentment, 
acostumen a tenir més capacitat per promoure 
serveis i activitats adreçats als infants del centre 
són les que presenten una composició social 
més afavorida, amb percentatges més baixos 
d’alumnat immigrat i amb percentatges més 
elevats d’alumnat amb progenitors amb estudis 
universitaris (vegeu la taula 2). 


Gràfic 2. Evolució de la despesa en lleure de les llars a Catalunya (2006-2012)


Font: Institut d’Estadística de Catalunya, a partir de dades de l’Enquesta de pressupostos familiars, base 2006, de l’INE.
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Taula 2. Mitjana de famílies associades a l’AMPA dels centres segons les característiques de les 
famílies (2013) 


%


TOTAL 80,7


Titularitat
Pública 80,6


Privada 81,3


Famílies d’origen 
immigrat


Fins al 10% 85,9


Entre l’11% i el 20% 80,8


Entre el 21% i el 30% 71,3


Més del 30% 71,1


Famílies amb estudis 
universitaris


Fins al 10% 74,0


Entre l’11% i el 20% 81,1


Entre el 21% i el 40% 82,5


Més del 40% 85,2


Font: elaboració a partir de dades de l’estudi Més que un gra de sorra. Les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) a Catalunya 
(2013), de la Fundació Jaume Bofill.


Si bé el lleure educatiu és un important 
àmbit de reproducció de les desigualtats 
socials, val a dir que, gràcies a la tasca de la 
iniciativa social, amb el suport de les 
administracions públiques, també és un 
àmbit fortament compromès amb l’equitat i 
amb la compensació d’aquestes desigualtats. 
La participació del voluntariat, l’establiment 
de mesures per garantir l’accessibilitat 
econòmica a l’oferta de les famílies amb més 
dificultats econòmiques (facilitats de 
pagament, no-cobrament de quotes en cas de 
dificultat, atorgament d’ajuts, etc.) o la 
promoció de projectes educatius vinculats al 
territori i compromesos amb el treball 
intercultural i amb els principis de la igualtat 
d’oportunitats i la cohesió social, són algunes 
de les característiques que des de fa anys han 
orientat l’actuació de bona part de les entitats 
d’educació en el lleure i que han contribuït a 
fer del lleure associatiu un àmbit més 
equitatiu.


Amb aquest mateix propòsit, entitats d’acció 
social i proveïdores de serveis de lleure, com 
ara la Creu Roja, la Fundació Catalana de 
l’Esplai (FUNDESPLAI) o la Fundació Pere 
Tarrés, per posar-ne alguns exemples, han 
desenvolupat actuacions específiques per 
garantir la participació dels infants 
socialment desfavorits en el lleure educatiu, 
com a àmbit estratègic d’intervenció, amb 
un impacte de les actuacions d’aquestes tres 
entitats en prop de 10.000 infants en situació 
de vulnerabilitat social l’any 2013. De fet, en 


els darrers anys, aquest nombre d’infants 
socialment vulnerables atesos s’ha anat 
incrementant, a mesura que també s’hi 
destinaven més estratègies i recursos. 


En els darrers anys, la mateixa Creu Roja ha 
reduït parcialment els projectes relacionats 
únicament amb el lleure durant l’any 
(esplais) i ha prioritzat donar cobertura als 
infants i joves en el marc dels projectes 
socioeducatius, que també es desenvolupen 
en l’àmbit del lleure però que atenen i 
ofereixen oportunitats educatives a molts 
infants que es troben en una situació social 
desfavorida. Durant l’any 2013, la Creu Roja 
ha atès 2.683 infants i joves en el programa 
“Oci i lleure” (esplais i casals d’estiu), 450 
infants i joves en el programa “Ludoteques” 
i 2.598 infants en el programa “Atenció 
socioeducativa”, programes en què ha 
augmentat la participació d’infants en els 
darrers dos anys (a excepció dels esplais).


La Fundació Catalana de l’Esplai 
(FUNDESPLAI), que ha integrat al voltant de 
12.671 infants en els 63 centres d’esplai de la 
seva federació i 25.299 participants en les 
seves activitats d’estiu (8.481 infants), també 
ha desenvolupat estratègies per fomentar 
l’accés dels infants socialment desfavorits. 
En concret, segons dades de l’any 2013, els 
programes de la Fundació Catalana de 
l’Esplai (FUNDESPLAI) per a esplais han 
atès 1.369 infants en situació o risc 
d’exclusió i han atorgat per a activitats de 
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vacances un total de 3.137 beques, que 
presenten una clara tendència creixent en 
els darrers anys (vegeu la taula 3).6


En aquesta mateixa línia, la Fundació Pere 
Tarrés, que el curs 2012/2013 va atendre 
18.742 infants en activitats de curs i 21.419 
participants en activitats d’estiu, també ator-


en l’actual context de crisi econòmica. Així, 
durant l’any 2013 el Govern va aprovar els 
convenis amb les principals entitats de 
lleure amb una aportació d’1,7 milions 
d’euros per a la concessió de beques per a 
places de colònies, casals i activitats de 
lleure per a infants i adolescents de famílies 
en situacions de risc social, va posar a 
disposició dels ens locals 827 places becades


6 Cal recordar que la Fundació Catalana de l’Esplai va posar en marxa l’any 2009 la campanya “Un estiu per a tothom”, tenint en compte el 
context socioeconòmic dels barris on és present i l’impacte de la crisi, amb l’objectiu d’afavorir la participació d’infants i de joves –especial-
ment els que tenen greus dificultats socials– en activitats educatives de lleure durant l’estiu per prevenir o evitar situacions de marginació 
social, i que, en aquest recorregut, s’han atorgat més de 7.500 beques per a activitats de casals, campaments, colònies, etc.
7  La campanya “Ajuda’ls a créixer”, orientada a sensibilitzar i recaptar fons de manera permanent per facilitar l’accés a activitats d’educació 
en el lleure a infants que es troben en situació de vulnerabilitat socioeconòmica i que a l’estiu es concreta amb l’eslògan “Cap infant sense 
colònies”, fomenta que les activitats dels centres d’esplai i les activitats de colònies i vacances d’estiu esdevinguin un espai més inclusiu.


Taula 3. Evolució de les polítiques de beques per a activitats d’esplai de la Fundació Catalana de 
l’Esplai (FUNDESPLAI) i de la Fundació Pere Tarrés (2008-2013)


 Fundació Catalana de l’Esplai (FUNDESPLAI)  2008 2009 2010 2011 2012 2013


Infants en situació o risc d’exclusió atesos en 
programes de l’FCE per a esplais


1.172 1.311 1.392 1.242 1.269 1.369


Beques atorgades per a activitats de vacances 421 950 1.080 1.029 1.476 3.137 


Fundació Pere Tarrés  
(Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans)


2007-
2008


2008-
2009


2009-
2010


2010-
2011


2011-
2012


2012-
2013


Beques per a activitats de curs - - - - 159 776


Beques per a activitats d’estiu - 219 907 983 1.673 2.322


Font: Fundació Catalana de l’Esplai (FUNDESPLAI) i Fundació Pere Tarrés.
Nota: les dades de beques de la Federació Catalana de l’Esplai (FUNDESPLAI) corresponen a ajuts atorgats, no al nombre d’infants 
becats (un infant pot tenir més d’una beca).


Les dades de beques de la Fundació Pere Tarrés fan referència a infants becats a títol individual, no pas als diferents ajuts que es 
poden atorgar a un mateix infant en funció de les setmanes o torns en què es pugui preveure l’activitat realitzada. Cal tenir 
present, a més, que la taula considera els ajuts que s’atorguen amb la sol·licitud prèvia de les famílies i a partir de les normes 
establertes en les bases reguladores de les diferents convocatòries de beques que promou la Fundació Pere Tarrés, però no preveu 
els ajuts que els mateixos centres d’esplai atorguen a iniciativa pròpia amb els seus recursos o per mitjà de campanyes pròpies, ni 
tampoc l’acció adreçada a la infància vulnerable que els vint-i-un centres oberts i diaris federats en la Fundació Pere Tarrés 
desenvolupen diàriament.


ga beques no només per a activitats de 
vacances, sinó també per a activitats de 
curs dels centres d’esplai, concretament a 
partir del curs 2011/2012. Durant el curs 
2012/2013, i també amb una tendència 
creixent, aquesta entitat ha atorgat 776 
beques a infants per a activitats de curs i 
2.322 beques per a activitats d’estiu (vegeu 
la taula 3).7


Les mateixes administracions públiques 
han donat suport, en part, a actuacions 
orientades a reduir les desigualtats d’accés 


en el marc del programa “L’estiu és teu” 
perquè els infants i adolescents en situació 
d’especial vulnerabilitat gaudissin d’activitats 
de lleure en la xarxa d’albergs de Catalunya i 
va prioritzar el finançament d’activitats de 
lleure a entitats en el marc del conveni entre 
la Generalitat de Catalunya i la Federació 
Catalana de Caixes d’Estalvis en matèria 
d’obra social. Aquests són exemples de 
mesures adoptades davant la necessitat de 
consolidar el lleure educatiu com a àmbit 
estratègic per combatre les desigualtats 
socials i els efectes de la pobresa infantil.
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En aquest sentit, convé destacar que la 
inversió en centres oberts sembla que s’ha 
consolidat en 6,4 milions d’euros, després 
d’un període de creixement sostingut de 
places (vegeu la taula 4). Cal destacar que els 
centres oberts, a banda de tenir un component 


entre els anys 2008 i 2013, i ha passat de 
7.480.832 d’euros el 2008 a 5.765.320 d’euros el 
2013, tal com mostra la taula 5. Les subvencions 
a les cinc grans federacions d’educació en el 
lleure de Catalunya (Escoltes Catalans, 
Fundació Catalana de l’Esplai, Coordinació 


Taula 4. Centres oberts a Catalunya (2005-2013)


 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p)


Subvenció adreçada 
als centres oberts del 
Departament de Benestar 
Social


3,2 M € 4,6 M € 5,8 M € 5,8 M € 5,8 M € 6,2 M € 6,5 M € 6,5 M € 6,4 M €


Places de centres oberts 5.392 5.438 5.714 6.236 6.301 6.698 7.591 7.533 7.629


Font: Departament de Benestar Social i Família.


de protecció social molt important, també 
ofereixen oportunitats d’educació en el lleure 
per a un ampli ventall de la població, 
especialment per als infants i les famílies en 
situacions més precàries i amb més dificultats 
socials, econòmiques i personals.


Tot i aquestes mesures de foment del lleure 
educatiu encaminades a afavorir nivells més 
alts de cohesió social als territoris i més igualtat 
d’oportunitats educatives entre els infants, 
també és cert que aquest ha estat un àmbit 
afectat per les mesures de contenció de la 
despesa i del dèficit públic vigents en l’actual 
context de crisi econòmica, amb la supressió o 
la reducció de les inversions realitzades en 
diferents camps.


Així, les aportacions de la Direcció General de 
Joventut i de la Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària a les entitats d’educació 
en el lleure s’han reduït de manera significativa


Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai 
i Fundació Pere Tarrés, Minyons Escoltes i 
Guies de Catalunya, i Moviment Laic i 
Progressista), atorgades mitjançant els 
convenis que totes cinc tenen subscrits 
amb el Departament de Benestar Social i 
Família (i també les subvencions atorgades 
a altres entitats d’educació en el lleure que 
no estan integrades en cap d’aquestes cinc 
grans federacions, mitjançant convenis de 
reconeixement de la tasca associativa), 
s’han reduït especialment per la supressió, 
a partir de l’any 2011, de les subvencions 
per a inversions de les entitats. Segons la 
informació facilitada per la Direcció General 
de Joventut, les partides pressupostàries 
s’han destinat, exclusivament, a finançar 
el dia a dia de les entitats mitjançant les 
línies de subvenció per a activitats. Cal 
afegir, a més, que el 2013 tampoc no s’han 
concedit subvencions per a projectes 
internacionals i de cooperació.
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També és oportú destacar que el Departament 
d’Ensenyament oferia subvencions a les 
AMPA dels centres i als ajuntaments per 
fomentar els usos socials dels recursos i 
dels equipaments públics –com ara els 
projectes d’escoles obertes, que plantegen 
l’obertura dels espais de pati dels centres 
educatius en l’horari no lectiu– o per 


minorar el cost d’accés dels infants a les 
activitats extraescolars o als serveis 
d’acollida, que a partir del curs 2011/2012 es 
van suprimir. Cal destacar, per exemple, 
que els ajuts a les AMPA i als ajuntaments 
per a activitats extraescolars beneficiaven 
directament o indirecta aproximadament 
70.000 alumnes (vegeu la taula 6).


Taula 6. Evolució de la cobertura de les beques i els ajuts en matèria d’educació (2006-2013) 
 


Subvenció
2007/
2008


2008/
2009


2009/
2010


2010/
2011


2011/
2012


2012/
2013


Subvencions a ajuntaments per a activitats 
extraescolars


59.010 51.959 29.422 21.153 0 0


Subvencions a les AMPA per a activitats 
extraescolars


- - 30.069 50.841 0 0


% cobertura total  
(alumnat d’ensenyaments teòrics)


2007/
2008


2008/
2009


2009/
2010


2010/
2011


2011/
2012


2012/
2013


Subvencions a ajuntaments per a activitats 
extraescolars (EI-EP-ESO)


6,5 5,6 3,1 2,2 0 0


Subvencions a les AMPA per a activitats 
extraescolars (EI-EP-ESO)


- - 3,2 5,3 0 0


Finançament
2007/
2008


2008/
2009


2009/
2010


2010/
2011


2011/
2012


2012/
2013


Subvencions a ajuntaments per a activitats 
extraescolars


2,9M € 2,6 M € 1,0 M € 0,8 M € 0,0 M € 0,0 M €


Subvencions a les AMPA per a activitats 
extraescolars


- - 1,8 M € 2,3 M € 0,0 M € 0,0 M €


Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Ensenyament.


Taula 5. Evolució de les subvencions de la Direcció General de Joventut i de la Direcció General  
d’Acció Cívica a les entitats d’educació en el lleure a Catalunya (2008-2013)


Dirección General de Joventut  2008 2009 2010 2011 2012 2013


Convenis amb les cinc grans federacions 
d’educació en el lleure


 2.799.592  2.897.878  2.999.304  3.012.677  2.792.690  2.653.056 


 Activitats  2.255.665  2.334.761  2.416.478  2.492.691  2.792.690  2.653.056 


 Inversions  543.927  563.117  582.826  519.986   
Convenis de reconeixement de la tasca 
associativa amb altres entitats d’educació en el 
lleure


 947.424  895.200  922.056  875.450  772.170  772.170 


Subvencions per a altres entitats d’educació en 
el lleure


 1.655.692  1.670.191  1.640.503  923.612  820.878  740.590 


 Activitats  446.931  1.099.030  1.087.890  923.612  820.878  740.590 


 Inversions  1.208.761  571.161  552.613    


Subvencions per a projectes internacionals i de 
cooperació


 300.000  295.820  300.000  215.000  50.000  


Import total de subvencions atorgades a  
entitats d’educació en el lleure 5.702.708 5.759.089 5.861.863 5.026.739 4.435.738 4.165.816


 Direcció General d’Acció Cívica 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Convenis amb les cinc grans federacions  
d’educació en el lleure


1.650.692 1.712.180 1.775.980 1.775.980, 1.396.465 1.326.643


Convenis per a projectes de caràcter cívic, 
comunitari i de foment del voluntariat amb altres 
entitats d’educació en el lleure


127.432 209.682 209.682 209.682 272.861 272.861


Import total de subvencions atorgades a  
entitats d’educació en el lleure 1.778.124 1.921.862 1.985.662 1.985.662 1.669.326 1.599.504


2008 2009 2010 2011 2012 2013


Total 7.480.832 7.680.951 7.847.525 7.012.401 6.105.064 5.765.320


Font: Direcció General de Joventut i Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.
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Els plans educatius d’entorn, que han estat 
fonamentals per treballar la cohesió social 
i la igualtat d’oportunitats en educació i 
també en el camp del lleure en barris 
socialment poc afavorits, també han vist 
reduïda la seva dotació de recursos, en part 
com a conseqüència de la reducció del 
pressupost provinent dels programes del 
Ministeri d’Educació.


estratègies de suport orientades als infants 
amb dificultats econòmiques, entre altres 
motius. La Fundació Catalana de l’Esplai 
(FUNDESPLAI), per exemple, destaca que s’ha 
produït un decrement en l’activitat en l’àmbit 
escolar, que es deu a la crisi i al decrement de 
participació als menjadors escolars i casals 
d’estiu vinculats a la dinàmica d’escoles en 
barris amb dificultats especials. 


Taula 7. Evolució de les subvencions per a actuacions i programes de la Secretaria General de 
l’Esport (2010-2013)


Esport federat 2010 2011 2012 2013


Clubs 6,1 M € 2,4 M € - 1,0 M €


Federacions 16,0 M € 13,5 M € 12,3 M € 5,8 M €


Unió de Federacions Esportives  
(subvenció ordinària)


2,1 M € 1,4 M € 0,7 M € 0,8 M €


Esport escolar 2010 2011 2012 2013


Consells esportius 4,5 M € 3,8 M € 3,4 M € 2,4 M €


Unió de Consells Esportius (subvenció ordinària) - 0,2 M € - 0,3 M €


Pla català d’esport a l’escola 3,3 M € - 3,0 M € -


Font: elaboració a partir de dades de la Secretaria General de l’Esport.


Aquestes reduccions pressupostàries també 
s’han deixat notar en l’accessibilitat dels 
infants a alguns casals d’estiu organitzats per 
ajuntaments i, així mateix, en la inversió en 
ludoteques públiques, casals de joves, etc., 
serveis que permeten que infants i joves de 
diverses procedències socials puguin trobar un 
espai compartit i accedir en igualtat 
d’oportunitats a les activitats i els recursos que 
se’ls ofereix, també en l’àmbit del lleure 
esportiu. En aquest sentit, cal destacar que les 
subvencions de la Secretaria General de l’Esport 
a les entitats esportives (clubs, federacions i 
Unió de Federacions Esportives) i als programes 
relacionats amb l’esport escolar (consells 
esportius i Pla català d’esport a l’escola) s’han 
reduït ostensiblement (vegeu la taula 7).


En qualsevol cas, les dades facilitades per les 
diverses entitats constaten que l’impacte de la 
crisi sobre la participació dels infants ha estat 
desigual, en funció de l’origen social de les 
famílies, de la tipologia d’activitat, de 
l’accessibilitat econòmica a l’oferta o de les 


Tot i això, malgrat la crisi econòmica, no 
es pot concloure taxativament que la 
participació en el lleure educatiu s’hagi 
debilitat en els darrers anys. Hi ha àmbits, 
com ara l’associacionisme educatiu, en què 
la participació dels infants no ha decrescut. 


Pel que fa a les activitats d’educació en el 
lleure que es desenvolupen al llarg del curs 
promogudes per esplais i agrupaments 
escoltes, de base associativa però amb 
models organitzatius i institucionals 
diversos, les dades facilitades per les 
mateixes entitats evidencien que la 
participació a aquestes activitats globalment 
no ha minorat en els darrers anys per 
l’impacte de la crisi econòmica, sinó que en 
determinats casos fins i tot s’ha incrementat 
(vegeu la taula 8). En el cas d’algunes 
entitats d’educació en el lleure, s’inclouen 
dades d’esplais i agrupaments escoltes de 
base voluntària i també altres models 
d’entitats que compaginen voluntariat i 
personal remunerat.
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Taula 8. Evolució de la participació en esplais, agrupaments escolta i altres activitats educatives 
(2005-2014) 


Participants 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014


Acció Escolta 920 990 980 1.060 1.100 1.200 1.200


Associació de Casals i Grups de Joves de 
Catalunya 


- - 3.100 3.400 3.100 3.000 3.600


Centre Marista d’Escoltes 1.048 1.222 956 1.000 1.114 1.169 1.205


Escoltes Catalans - 2.582 2.745 3.036 3.135 3.321 3.561


Esplais Catalans - 2.688 3.457 4.028 4.709 6.160 6.200


Federació d’Associacions Juvenils Mà 
Oberta Cor Obert (FAJMACOR)


507 512 460 463 387 356 344


Federació Catalana de l’Esplai (1) - 16.043 18.058 13.964 13.810 13.476 12.671


Federació de Centres Juvenils Don Bosco 
de Catalunya 


2.260 3.497 3.269 3.269 3.301 3.305 3.280


Minyons Escoltes i Guies 9.539 9.545 9.376 9.958 10.462 10.625 11.041


Moviment d’Esplai del Vallès (1) - - 2.916 2.898 2.557 2.602 1.890


Moviment Infantil i Juvenil d’Acció 
Catòlica de Catalunya i les Balears (MIJAC)


993 992 - - 940 - 1.002


Moviment de Centres d’Esplai Cristians 
Catalans


- 20.028 19.398 19.769 18.096 18.742 -


Agrupaments i esplais 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014


Acció Escolta 12 12 13 13 13 15 15


Associació de Casals i Grups de Joves de 
Catalunya 


- - 23 22 24 24 25


Centre Marista d’Escoltes 9 8 8 8 8 8 8


Escoltes Catalans - 32 35 36 38 39 41


Esplais Catalans - - 96 96 101 106 107


Federació d’Associacions Juvenils Mà 
Oberta Cor Obert (FAJMACOR)


7 7 7 5 5 5 5


Federació Catalana de l’Esplai (1) - 111 93 61 68 61 63 


Federació de Centres Juvenils Don Bosco 
de Catalunya 


18 17 17 17 17 17 16


Minyons Escoltes i Guies 137 140 139 145 145 146 147


Moviment d’Esplai del Vallès (1) - - 26 25 25 24 23


Moviment Infantil i Juvenil d’Acció 
Catòlica de Catalunya i les Balears (MIJAC)


35 34 - - 25 - 31


Moviment de Centres d’Esplai Cristians 
Catalans


216 218 214 214 210 209 212
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Monitors 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014


Acció Escolta 168 170 170 185 180 200 198


Associació de Casals i Grups de Joves de 
Catalunya 


- - 730 790 650 750 -


Centre Marista d’Escoltes (CMS) 169 158 155 164 91 87 100


Escoltes Catalans - 641 686 720 691 704 761


Esplais Catalans - 623 877 998 1.148 1.441 1.500


Federació d’Associacions Juvenils Mà 
Oberta Cor Obert (FAJMACOR)


103 105 90 89 172 160 157


Federació Catalana de l’Esplai (1) - 1.885 1.901 1.486 1.403 1.458 1.423 


Federació de Centres Juvenils Don Bosco 
de Catalunya 


282 269 236 236 272 327 317


Minyons Escoltes i Guies 2.404 2.536 2.575 2.793 2.916 3.044 2.995


Moviment d’Esplai del Vallès (1) - - 430 403 384 393 483


Moviment Infantil i Juvenil d’Acció 
Catòlica de Catalunya i les Balears (MIJAC)


266 253 - - 229 - 256


Moviment de Centres d’Esplai Cristians 
Catalans


- 4.185 4.157 3.898 3.799 3.756 -


Font: elaboració a partir de dades de les diverses entitats d’educació en el lleure.
(1) L’any 2010 el Moviment d’Esplai del Vallès i els seus esplais surten de la Federació Catalana de l’Esplai i continuen la seva tasca 
amb els infants com a moviment no vinculat a la Federació Catalana de l’Esplai


Segons les informacions facilitades per les 
mateixes entitats, l’Acció Escolta, l’Associació 
de Casals i Grups de Joves de Catalunya, el 
Centre Marista d’Escoltes, els Escoltes Catalans, 
els Esplais Catalans (ESPLAC), la Federació 
d’Associacions Juvenils Mà Oberta Cor Obert 
(FAJMACOR), la Federació Catalana de l’Esplai, 
la Federació de Centres Juvenils Don Bosco de 
Catalunya, els Minyons Escoltes i Guies, el 
Moviment d’Esplai del Vallès o el Moviment de 
Centres d’Esplai Cristians Catalans, integrat en 
la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i 
Clubs d’Esplai (CCCCE), atenen al llarg del curs 
en les seves diferents modalitats d’activitats 


d’educació en el lleure (activitats remunerades 
i no remunerades, activitats diàries i de cap de 
setmana, etc.) més de 55.000 infants en més 
de 650 esplais i agrupaments. 


Segons l’Estudi de l’àmbit d’entitats educatives del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb 
dades del curs 2010/2011, aquestes entitats, 
juntament amb d’altres com ara el Moviment 
Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica de Catalunya 
i les Balears (MIJAC), ofereixen activitats 
d’educació en el lleure no remunerades a més 
de 40.000 infants en més de 700 esplais i 
agrupaments (vegeu la taula 9).







18 DADES RELLEVANTS SOBRE LA PARTICIPACIÓ DELS INFANTS EN EL LLEURE EDUCATIU


Taula 9. Nombre de centres, de monitors voluntaris i d’infants i joves participants en activitats no 
remunerades en les entitats educatives del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (2010-2011)


Entitat
Nombre de 


centres


Joves actius 
(monitors, caps, 
activistes, res-


ponsables i diri-
gents)


Infants i joves 
participants


 Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai 212 3.674 16.341


 Minyons Escoltes i Guies de Catalunya 140 2.388 9.182 


 Esplais Catalans 98 1.550 6.500


 Federació Catalana de l’Esplai  - - - 


 Escoltes Catalans 38 744 2.570 


 Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica 35 226 860


 Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya 24 676 855


 Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya 17 245 1.420


 Coordinació Rural de Catalunya  - - -


 Acció Escolta de Catalunya 13 157 576 


 Centre Marista d’Escoltes 8 160 1.026


 Organització Juvenil Espanyola 7 28 222


 Total 736 11.115 42.842


Font: Estudi de l’àmbit d’entitats educatives del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.


Nota: s’ha eliminat la informació referida a entitats de les quals no es disposa de la dada exacta. La taula només conté la 
informació dels centres amb activitat no remunerada.


L’Institut d’Estadística de Catalunya, a partir 
de dades de la Direcció General de Joventut del 
Departament de Benestar Social i Família, 
aporta informació sobre la participació a les 
activitats juvenils (vegeu la taula 10) i constata 
que el nombre de centres d’esplai i d’escoltisme 
han experimentat un creixement significatiu 


d’ençà de l’any 2003 i 2008 –respectivament– 
fins a l’actualitat i que el nombre d’entitats 
juvenils s’ha mantingut més o menys estable 
en el temps, tot i que l’any 2012 registra els 
valors més baixos d’ençà de l’any 2008, tant de 
participants en les activitats juvenils d’estiu 
com d’entitats juvenils existents.


Taula 10. Evolució de la participació a les activitats juvenils a Catalunya (2003-2012)


Entitats juvenils 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Total 2.141 2.212 2.032 2.080 ... 2.116 2.113 2.275 2.331 2.015


Centres d’esplai ... ... ... ... ... 526 579 595 590 579


Escoltisme ... ... ... ... ... 192 205 210 210 221


Serveis d’infància ... ... ... ... ... 48 21 22 24 16


Font: Institut d’Estadística de Catalunya.
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Pel que fa a les activitats d’educació en el 
lleure notificades pels seus promotors a la 
Direcció General de Joventut del Departament 
de Benestar Social i Família, majoritàriament 
en els períodes de vacances (més d’un 80%), 
les dades disponibles constaten que des de 
l’any 2003 fins a l’actualitat el nombre 
d’activitats notificades ha anat augmentant 
progressivament, però també que, a partir 
de l’any 2008, en part per efecte de la crisi 
econòmica, la tendència creixent a la 
participació en aquestes activitats 
(notificades) s’ha aturat i ha donat lloc a un 
cert estancament (vegeu la taula 11 i el 
gràfic 3). De fet, la provisió més gran 
d’activitats (notificades), juntament amb un 
estancament de la participació, ha provocat 
que el nombre d’infants per activitat hagi 
iniciat un període de decreixement entre els 


anys 2008 i 2013, després d’un període de 
creixement entre els anys 2003 i 2008.


Durant l’any 2013 es van fer 4.906 casals de 
vacances, colònies, acampades, rutes i 
camps de treball, amb un total de 222.355 
infants i joves participants (194.350 infants 
i joves i 28.005 monitors i caps),8 amb un 
5% més d’activitats notificades que l’any 
2012.9 Val a dir que de totes aquestes 
activitats notificades el 2013 més de la 
meitat han estat realitzades per entitats i 
associacions juvenils d’educació en el 
lleure censades per la Direcció General de 
Joventut (en total, 2.608 activitats, amb 
118.112 infants i joves participants10), mentre 
que les activitats restants (2.298) van ser 
organitzades per ajuntaments, empreses i 
AMPA, entre d’altres.


8 Per tipologia, les activitats més concorregudes van ser: els casals de vacances, amb 2.378 activitats (49%) i 126.948 participants; les colònies, 
amb 1.124 activitats (23%) i 57.612 participants; les acampades, amb 887 activitats (18%) i 26.447 participants; les rutes, amb 405 activitats 
(8%) i 7.916 participants, i els camps de treball, amb 112 activitats (2%) i 3.432 participants.
9 Segons dades de la Direcció General de Joventut, l’augment de les activitats s’ha concentrat en les rutes (16%), les acampades (5%), els 
casals de vacances (5%), els camps de treball (4%) i les colònies (1%).
10 Un 73% d’aquestes activitats han estat organitzades per cinc grans entitats: Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai 
(21.701 participants, 3.673 dirigents i 486 activitats), Minyons Escoltes i Guies (14.869 participants, 3.369 dirigents i 800 activitats), Federació 
Catalana de l’Esplai (8.929 participants, 1.241 dirigents i 249 activitats), Esplais Catalans (7.555 participants, 1.173 dirigents i 204 activitats) i 
Escoltes Catalans (4.177 participants, 782 dirigents i 165 activitats).


Taula 11. Evolució de la participació a les activitats d’educació en el lleure notificades a la Direcció 
General de Joventut (2003-2013)


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Assistents (total) 170.413 206.783 212.962 224.035 230.302 239.020 228.078 216.469 230.269 215.607 222.355


Participants - - - - - 209.231 198.623 191.262 202.677 188.971 194.350


Dirigents - - - - - 29.789 29.455 25.207 27.592 26.636 28.005


Activitats (total) 3.320 4.004 4.009 4.237 4.315 4.422 4.297 4.186 4.785 4.674 4.906


 Acampada - - - - - 730 721 705 819 846 887


 Camp de treball - - - - - 80 75 74 74 108 112


 Casal de vacances - - - - - 2.247 2.103 2.049 2.419 2.257 2.378


 Colònies - - - - - 1.123 1.122 1.078 1.162 1.115 1.124


 Ruta - - - - - 242 276 280 311 348 405


Assistents per activitat 51,3 51,6 53,1 52,9 53,4 54,1 53,1 51,7 48,1 46,1 45,3


Font: Direcció General de Joventut i Institut d’Estadística de Catalunya.
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Gràfic 3. Evolució de la participació a les activitats d’educació en el lleure notificades a la Secretaria 
General de Joventut (2003-2013)


Font: Direcció General de Joventut i Institut d’Estadística de Catalunya.


En aquest punt, convé fer una menció especial 
d’una altra manifestació de la desigualtat: les 
desigualtats territorials existents en l’accés 
al lleure educatiu en general i en l’educació 
en el lleure en particular. Les diferències en 
la fortalesa del teixit associatiu, en el 
desplegament de polítiques de dinamització 
de l’oferta per part dels ajuntaments o en la 
composició social dels diferents municipis 
són alguns dels factors que expliquen les 
diferències entre territoris. A tall il·lustratiu, 
l’Estudi del moviment associatiu juvenil a 


Catalunya, elaborat per l’Observatori del 
Tercer Sector i el Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya (2013) si bé no preveu 
únicament l’oferta de lleure educatiu 
adreçada als infants, analitza la taxa associativa 
juvenil en les diferents comarques catalanes 
(calculada com el nombre d’entitats juvenils 
que hi ha per cada mil persones menors de 
trenta anys) i detecta l’existència de diferències 
notables, en part condicionades pel pes 
demogràfic de cada territori, però no únicament 
(vegeu el mapa 1).
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Mapa 1. Taxa associativa juvenil per comarques (2013)


Font: Estudi del moviment associatiu juvenil a Catalunya. Informe. Observatori del Tercer Sector i Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya (2013).


Nota: la taxa associativa juvenil està calculada a partir del nombre d’entitats juvenils que hi ha per cada mil persones menors de 
trenta anys.


Aquestes desigualtats territorials també es 
detecten quan s’analitza la provisió 
d’equipaments esportius o d’associacions 
per habitant, i també la participació als Jocs 
Esportius Escolars de Catalunya (vegeu la 
taula 12). Amb caràcter general, l’àmbit 


metropolità, el Penedès, el Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre acostumen a 
tenir nivells de provisió i participació per 
habitant més baixos, mentre que les 
comarques gironines i les de l’Alt Pirineu i 
Aran, nivells més elevats.
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Taula 12. Evolució de la participació a les activitats juvenils a Catalunya (2003-2012)


Participants als 
JEEC per cada 100 
infants de 0 a 17 


anys


Nombre d’espais 
esportius 


convencionals per 
1.000 infants de 0 
a 17 anys (2013)


Nombre 
d’associacions per 


1.000 habitants 
(2012)


Catalunya 16,6 23,0 8,4


Metropolità 14,0 18,6 7,7


Comarques gironines 19,4 36,3 10,5


Camp de Tarragona 18,8 24,8 8,5


Terres de l’Ebre 18,2 27,4 9,1


Ponent 25,2 27,5 10,4


Comarques centrals 22,0 30,4 9,4


Alt Pirineu i Aran 65,5 70,9 14,1


Penedès 16,4 23,7 8,7


Font: elaboració a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.


Un àmbit de lleure educatiu que també ha 
consolidat el seu desenvolupament en els 
darrers anys és el del lleure esportiu, tant en 
l’àmbit escolar (activitats fora de l’horari lectiu) 
com en l’esport federatiu. Les activitats 
esportives per a infants i joves fora de l’horari 
lectiu conformen l’oferta de lleure educatiu 
amb un nivell de participació més majoritari. 
Segons l’Enquesta de salut de Catalunya a què 
s’ha fet referència anteriorment, al voltant de 
590.000 infants de tres a catorze anys fan algun 
tipus d’activitat esportiva fora de l’horari lectiu.


Catalunya té quasi 9.000 clubs esportius i 
600.000 llicències federatives existents (vegeu 
la taula 13), de les quals 227.619 corresponen 
a infants menors de setze anys (vegeu la 
taula 14). Les federacions amb més infants 
menors de setze anys són les de futbol 
(85.570), bàsquet (35.027), patinatge (14.380), 
tennis (13.213), taekwondo (8.897), natació 
(7.837), karate (6.822), atletisme (6.746), handbol 
(6.012), gimnàstica (5.535) i judo (5.033). La 
resta de federacions tenen menys de 5.000 
infants menors de setze anys federats.


Taula 13. Llicències federatives a Catalunya (2004-2012)


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Clubs 8.758 8.311 8.184 8.590 8.560 8.869 8.907 -


Llicències 545.932 591.794 594.545 606.381 615.322 612.838 591.906 -


Llicències de menors de 16 anys - 229.929 239.546 206.582 219.477 226.304 210.580 227.619


Font: Institut d’Estadística de Catalunya.
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Taula 14. Llicències federatives d’infants menors de setze anys per trams d’edat i federació a 
Catalunya (2013)


Federació < de 10 anys 10 - 11 anys 12 - 13 anys 14 - 15 anys Total general


Total 73.759 52.954 54.575 46.331 227.619


Federació Catalana de Futbol 25.240 20.913 21.682 17.735 85.570


Federació Catalana de Basquetbol 9.187 7.795 9.277 8.768 35.027


Federació Catalana de Patinatge 6.749 3.107 2.664 1.860 14.380


Federació Catalana de Tennis 5.194 2.896 2.849 2.274 13.213


Federació Catalana de Taekwondo 4.749 1.838 1.360 950 8.897


Federació Catalana de Natació 2.076 2.425 1.905 1.431 7.837


Federació Catalana de Karate 2.972 2.177 1.283 390 6.822


Federació Catalana d’Atletisme 1.944 1.642 1.673 1.487 6.746


Federació Catalana d’Handbol 1.355 1.085 2.007 1.565 6.012


Federació Catalana de Gimnàstica 2.605 1.353 916 661 5.535


Federació Catalana de Judo i Disciplines 
Associades


2.988 932 649 464 5.033


Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya


1.622 899 815 639 3.975


Federació Catalana d’Hoquei 536 688 936 1.039 3.199


Federació Catalana d’Hípica 745 753 819 789 3.106


Federació Catalana d’Esports d’Hivern 1.100 550 557 558 2.765


Federació Catalana d’Escacs 681 608 530 247 2.066


Federació Catalana de Golf 417 413 518 582 1.930


Federació Catalana de Rugbi 599 295 363 536 1.793


Federació Catalana de Ciclisme 559 279 301 277 1.416


Federació Catalana de Tennis de Taula 203 205 284 230 922


Federació Catalana de Voleibol 2 25 298 597 922


Federació Catalana de Pàdel 65 112 202 261 640


Federació Catalana de Pitch and Putt 125 146 167 178 616


Federació Catalana de Bitlles i Bowling 199 210 131 71 611


Federació Catalana de Motociclisme 180 111 136 163 590


Federació Catalana de Futbol Sala 159 120 124 135 538


Federació Catalana de Vela 47 116 160 188 511


Federació Catalana de Rem 25 77 151 239 492
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Federació < de 10 anys 10 - 11 anys 12 - 13 anys 14 - 15 anys Total general


Federació Catalana de Piragüisme 121 80 139 121 461


Federació Catalana de Futbol Americà 28 84 168 167 447


Federació Catalana de Tir amb Arc 77 80 94 105 356


Federació Catalana de Beisbol i Softbol 51 88 109 107 355


Federació Catalana d’Esgrima 110 50 80 77 317


Federació Catalana de Pentatló Modern 240 19 16 9 284


Federació Catalana d’Activitats 
Subaquàtiques


67 66 65 81 279


Federació Catalana de Lluita 126 46 49 58 279


Federació Catalana de Corfbol 0 86 110 68 264


Federació Catalana d’Espeleologia 0 0 183 56 239


Federació Catalana de Bàdminton 18 53 96 67 234


Federació Catalana de Petanca 17 32 59 109 217


Federació Catalana d’Esports per a 
Disminuïts Psíquics


23 31 44 113 211


Federació Catalana de Pilota 0 15 83 107 205


Federació Catalana de Tir Olímpic 13 25 65 97 200


Federació Catalana de Ball Esportiu 56 45 41 56 198


Federació Catalana de Triatló 62 48 40 46 196


Unió Catalana de Bicitrial 59 52 38 36 185


Federació Esportiva Catalana de Twirling 72 44 27 33 176


Federació Catalana de Kick-Boxing i Muay 
Thai


56 23 26 52 157


Federació de Curses d’Orientació de 
Catalunya


51 23 20 31 125


Federació Catalana d’Esquí Nàutic 25 32 30 33 120


Federació Catalana de Fisioculturisme 32 32 27 28 119


Federació Esportiva de Sords de Catalunya - 24 25 52 101


Federació Catalana de Coloms Esportius 52 6 13 22 93


Federació Catalana de Salvament i 
Socorrisme


16 19 19 28 82


Federació Catalana de Criquet - - 40 41 81


Federació Esportiva Catalana dels Paralítics 
Cerebrals


14 23 16 28 81


Federació Catalana d’Esports de Persones 
amb Discapacitat Física


20 12 11 22 65


Federació Catalana d’Automobilisme 7 10 26 11 54
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Federació < de 10 anys 10 - 11 anys 12 - 13 anys 14 - 15 anys Total general


Federació Catalana d’Esquaix i Raquetbol 6 15 16 16 53


Federació Aèria Catalana - - - 52 52


Federació Esportiva Catalana dels Cecs i 
Deficients Visuals


8 6 12 20 46


Federació Catalana de Caça 2 12 0 20 34


Federació Catalana d’Halterofília 6 1 12 13 32


Federació Columbòfila Catalana de Coloms 
Missatgers


- 2 13 8 23


Federació Catalana de Boxa Amateur - - - 22 22


Federació Catalana de Billar - - 3 4 7


Federació Catalana de Motonàutica - - 2 1 3


Federació Catalana d’Agility 1 - 1 - 2


Font: Secretaria General de l’Esport.


Els programes de l’esport escolar per a tothom, 
promoguts per la Secretaria General de l’Esport 
amb la col·laboració del Departament 
d’Ensenyament, com ara el Pla català 
d’esport a l’escola o els Jocs Esportius 
Escolars de Catalunya, han contribuït a 
incrementar la participació dels infants i 
joves en activitats esportives de caràcter 
educatiu en horari no lectiu als mateixos 
centres escolars, especialment als instituts, 
que són els centres amb més dèficits d’oferta 
extraescolar.


Des d’aquesta perspectiva, les dades 
facilitades per la Secretaria General de 
l’Esport i per l’Institut d’Estadística de 
Catalunya assenyalen que aquests programes 
han tingut una participació d’infants i de 
centres escolars creixent en el darrer lustre, 
tot i que a partir del curs 2011/2012 aquesta 
tendència positiva experimenta un lleu 
decreixement, que coincideix també amb una 
reducció del finançament públic d’aquests 
programes. 


En concret, el curs 2011/2012, el Pla català de 
l’esport a l’escola (PCEE) presentava 528.213 
participacions a les activitats (que poden 
incloure diferents infants que fan més d’una 
activitat) i 1.324 centres participants: 430 
instituts (86% dels instituts de Catalunya), 711 
escoles de primària (50% dels centres de 
primària públics de Catalunya), 56 ZER i 126 
centres concertats (19% dels centres 
concertats de Catalunya). El curs 2012/2013, 
en canvi, hi havia 1.264 centres participants, 
80 menys que el curs 2010/2011, any en què la 
participació de centres va ser més elevada 
(vegeu la taula 15).


El curs 2011/2012, als Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya (JEEC) hi van participar 230.071 
infants, segons dades de l’Institut d’Estadística 
de Catalunya (vegeu el gràfic 4), i 201.442 
infants, segons dades facilitades directament 
per la Secretaria General de l’Esport (vegeu la 
taula 16). El curs 2012/2013, en canvi, segons 
aquesta mateixa font, la participació va 
decréixer fins als 190.637 infants.
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Taula 15. Centres participants en el Pla català de l’esport a l’escola (2005-2012)


2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/
Centres


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Escola 31 105 242 516 588 715 711 -


Institut 89 297 353 377 400 436 430 -


Centre concertat 13 28 42 88 104 136 126 -


Zona educativa rural (ZER) - - - - 48 57 56 -


Altres - 2 3 1 1 1 1 -


Total 133 432 640 982 1.141 1.345 1.324 1.264


Font: Observatori Català de l’Esport, Secretaria General de l’Esport.


Gràfic 4. Evolució de la participació a l’esport escolar a Catalunya (2002-2012)
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Font: Observatori Català de l’Esport, Institut d’Estadística de Catalunya.


Nota: en el cas del Pla català de l’esport a l’escola, les dades fan referència a participacions o nombre total d’activitats practicades 
per l’alumnat. Els alumnes poden fer més d’una activitat esportiva.


Taula 16. Nombre de participants als Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) (2011-2013)


2011 2012 2013


Participants 199.627 201.442 190.637


Font: Secretaria General de l’Esport.
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Aquest desenvolupament del lleure esportiu en 
el marc d’un increment de la pràctica esportiva 
en general en el conjunt de la població ha 
estat acompanyat d’un esforç més gran de 
provisió d’equipaments esportius, fins a 
assolir la xifra dels 35.333 l’any 2013 (vegeu la 
taula 17). Així, respecte a l’any 2002, s’ha 
incrementat en un 14,1% el nombre 
d’equipaments esportius i en més d’un 30% el 
nombre de pavellons, pistes i camps 
poliesportius o el nombre de piscines cobertes 
o a l’aire lliure.


La xarxa d’equipaments esportius, culturals 
i educatius té un paper fonamental per al 
desenvolupament del lleure educatiu, i el 
creixement d’aquesta xarxa d’equipaments 
contribueix a fomentar aquest àmbit, 
especialment si aquests equipaments són 
permeables i accessibles per a la realització 
d’activitats de lleure educatiu. En aquest 
sentit, és especialment important el foment 


de l’ús social dels centres escolars, que en 
els darrers anys també ha experimentat un 
creixement significatiu. En efecte, 
l’increment de la població escolar, d’acord 
amb l’evolució demogràfica, ha fet créixer 
notablement el nombre de centres escolars 
existents en els darrers anys, un 21,7% 
respecte de l’any 2002, 827 en valors 
absoluts, i consegüentment també la 
disponibilitat potencial d’espais per 
desenvolupar oferta


En definitiva, Catalunya disposa d’una 
àmplia xarxa d’equipaments i també 
d’actors que promouen oferta de lleure 
educatiu, que es deixa notar en l’elevat 
nombre d’infants que participa en aquest 
àmbit educatiu, però, tot i els esforços per 
promoure l’equitat d’accés, encara hi ha 
importants desigualtats socials i territorials 
que condicionen aquest accés i que s’han 
de combatre des de les polítiques públiques.


Taula 17. Equipaments esportius i culturals a Catalunya (2002-2013)


2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013


Biblioteques 835 835 832 818 811 835 -


Biblioteques públiques 405 412 416 400 417 421 -


Equipaments esportius 30.965 31.625 31.761 32.073 34.956 35.581 35.333


Pavellons, pistes i camps poliesportius 5.623 - - 7.402 7.477 7.599 7.669


Piscines cobertes o a l’aire lliure 3.633 - - 4.616 4.656 4.736 4.751


Centres escolars 3.809 3.907 4.080 4.305 4.479 4.634 4.636


Centres escolars públics 2.386 2.515 2.714 2.951 3.115 3.265 3.275


Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Departament d’Ensenyament.


Nota: les dades d’equipaments esportius de l’any 2002 corresponen a l’any 2001 i les de l’any 2008 corresponen a l’any 2009.
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3. PRINCIPALS DÈFICITS EN L’ÀMBIT 
DEL LLEURE EDUCATIU A 
CATALUNYA


3.1. MANCANCES EN EL DESPLEGAMENT 
NORMATIU DEL DRET DELS INFANTS 
AL LLEURE EDUCATIU


Si bé la Convenció dels drets dels infants 
de les Nacions Unides reconeix, en l’article 
31, el dret dels infants al joc i a participar 
en activitats culturals, artístiques i lúdiques, 
i si bé l’article 44.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya estableix el deure dels poders 
públics de facilitar i promoure l’accés dels 
infants a les activitats d’educació en el lleure, 
aquest ha estat un àmbit tradicionalment poc 
regulat, i el dret al lleure en igualtat 
d’oportunitats no ha estat plenament 
reconegut des d’un punt de vista jurídic ni 
polític.


En aquest sentit, convé destacar l’avenç que 
ha suposat que tant la Llei 14/2010, del 27 de 
maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència, com la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació, reconeguin el 
valor educatiu i socialitzador de les activitats 
de lleure educatiu, el deure que l’oferta sigui 
de qualitat i el dret de tots els infants a 
accedir-hi en condicions d’igualtat. Aquesta 
darrera norma estableix el deure del Govern 
de regular els requisits mínims i d’establir els 
criteris de qualitat a què s’han d’ajustar les 
activitats d’educació en el lleure, a fi de 
garantir la seva contribució al procés educatiu.


A la pràctica, però, tal com s’ha assenyalat 
prèviament, encara hi ha dèficits importants 
d’equitat en la participació dels infants i joves 


a les activitats de lleure educatiu, i també 
manca de garanties de qualitat en la provisió 
de l’atenció educativa, la qual cosa evidencia 
la necessitat de desplegar i protegir 
jurídicament el dret al lleure educatiu en 
igualtat d’oportunitats i en condicions de 
qualitat. 


Pel que fa a la igualtat d’oportunitats, la 
regulació vigent només adopta l’equitat en 
l’accés com a principi general d’actuació, 
sense que aquesta es pugui exigir de manera 
efectiva i sense obligar les administracions 
públiques a comprometre-s’hi. Només estan 
regulades les activitats complementàries i 
extraescolars dels centres concertats11 per 
mitjà d’una normativa molt anterior a la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació, que, a la 
pràctica, no s’ha mostrat prou efectiva a 
l’hora d’evitar que l’existència d’aquestes 
activitats i la manca de garanties d’accés en 
condicions d’igualtat conformin un important 
factor de desigualtat social en el sistema 
educatiu. 


I, pel que fa a la qualitat, la regulació existent 
és molt desigual. D’una banda, hi ha àmbits 
de lleure educatiu amb condicions de provisió 
reglamentades (o parcialment reglamentades), 
com ara determinades activitats d’educació 
en el lleure infantil i juvenil (campaments 
juvenils, camps de treball, casals de vacances, 
colònies, rutes, etc.), especialment en els 
períodes de vacances; instal·lacions 
destinades a activitats amb infants i joves;12 


competicions esportives13 i determinats 
serveis educatius, com ara els centres oberts,14 
les escoles de música i art15 o el servei de 
menjador escolar,16 o serveis de lleure per a 
persones amb discapacitat, com el servei de 
temps lliure per a persones amb discapacitat 


11 El Decret 198/1987, del 19 de maig, pel qual es regulen les activitats complementàries, extraescolars i de serveis als centres docents en 
règim de concert de Catalunya, regula les activitats extraescolars, les activitats complementàries i els serveis escolars promoguts per centres 
privats concertats.
12 Aquestes activitats i instal·lacions es regulen a través del Decret 137/2003, del 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el 
lleure en les quals participen menors de divuit anys, i del Decret 140/2003, del 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions desti-
nades a activitats amb infants i joves, modificat pel Decret 16/2014, de l’11 de febrer, d’aprovació del Reglament del Registre d’instal·lacions 
destinades a activitats amb infants i joves, i de modificació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves (i del 
Decret 276/1994, del 14 d’octubre, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves, parcial-
ment derogat), que desplega la Llei 38/1991, del 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.
13 El Decret 58/2010, del 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya (modificat pel Decret 55/2012, del 29 de maig), estableix el règim 
jurídic de les entitats esportives de Catalunya, de conformitat amb les disposicions que conté el text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2000, del 31 de juliol (Llei de l’esport), i també regula les competicions esportives.
14 El Decret 142/2010, de l’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011, regula com a serveis de prestació garantida 
els centres oberts, que presten atenció socioeducativa a infants i adolescents en situació de risc, i els serveis de centre socioeducatiu diürn, 
que ofereixen activitats d’habilitats socials i de formació prelaboral a adolescents en situació o risc de desemparament o risc de patir-ne.
15 El Decret 179/1993, del 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, estableix les condicions bàsiques de prestació 
d’aquests serveis.
16 El Decret 160/1996, del 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departa-
ment d’Ensenyament, estableix les condicions bàsiques de prestació d’aquest servei.
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intel·lectual.17 D’altra banda, hi ha àmbits de 
lleure educatiu amb condicions de provisió 
no reglamentades, com ara les activitats 
complementàries i extraescolars que 
s’organitzen als centres públics,18 els serveis 
de menjadors escolars en centres concertats19 
o determinades activitats artístiques, 
culturals o d’educació en el lleure 
desenvolupades per entitats.


Convé afegir, a més, que aquesta 
reglamentació, quan hi és, sovint és antiga i 
parcial, més centrada a consolidar 
determinades condicions de qualitat (ràtios 
d’educadors per infant, per exemple) que 
d’equitat en l’accés, i també més centrada a 
regular determinats segments del lleure, en 
funció dels àmbits competencials i dels 
interessos dels actors, no des d’un enfocament 
clarament centrat en l’infant i els seus drets. 
Aquesta lògica respon, en part, al fet que les 
polítiques es desenvolupen des de diversos 
sectors (ensenyament, benestar, cultura, 
esports, etc.) i nivells administratius 
(Generalitat, ajuntaments, consells 
comarcals, diputacions, etc.), sense tenir 
clarament delimitat què correspon per 
norma a cada administració i sense una 
orientació compartida ni una coordinació 
efectiva entre els diferents poders públics 
que hi intervenen. En definitiva, si bé 
l’heterogeneïtat de les diverses activitats i 
agents de lleure educatiu no ho facilita, cal 
racionalitzar i actualitzar la regulació existent 
i consolidar el dret subjectiu dels infants a 
participar a les activitats de lleure educatiu 
en condicions de qualitat i d’igualtat 
d’oportunitats.


Cal recordar, a més, que l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya reconeix, en 
l’article 134, la competència exclusiva en 
matèria de lleure a la Generalitat, que 
inclou en tot cas el foment i la regulació 
de les activitats que s’acompleixin al 
territori de Catalunya i el règim jurídic de 
les entitats que tinguin per finalitat 
l’acompliment d’activitats de lleure.


3.2. LES DESIGUALTATS ECONÒMIQUES I 
ELS DÈFICITS EN EL DESPLEGAMENT 
DE POLÍTIQUES D’ACCESSIBILITAT 
ECONÒMICA A LES ACTIVITATS


Si bé el lleure és un dels àmbits educatius en 
què més incidència tenen les desigualtats 
d’accés, són escasses les polítiques efectives 
d’accessibilitat desplegades per les 
administracions públiques. La manca de 
protecció jurídica actua en detriment de 
polítiques compensatòries per situacions 
de desavantatge social. En aquesta línia, 
l’Informe extraordinari sobre la pobresa infantil 
a Catalunya, presentat pel Síndic al 
Parlament de Catalunya l’any 2012, ja 
posava de manifest que en un context de 
baixa despesa pública possibles situacions 
de pobresa infantil dificulten més les 
oportunitats de participació dels infants en 
el lleure educatiu.


Alhora, cal esmentar que l’àmbit del lleure 
educatiu és un dels més afectats per les 
mesures de contenció de la despesa i del 
dèficit públic aplicades per les 
administracions públiques en l’actual 
conjuntura econòmica. Aquestes 
desigualtats socials, combinades amb la 
crisi econòmica actual, que incrementa 
encara més el nombre d’infants socialment 
desfavorits amb dificultats d’accés, 
evidencien la necessitat de promoure i 
preservar polítiques d’accessibilitat per part 
dels poders públics per evitar que les 
desigualtats ja presents en l’àmbit del lleure 
es reprodueixin i s’intensifiquin.


En relació amb les polítiques d’accessibilitat, 
la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 
preveu que les administracions públiques 
han d’establir mesures de foment per 
garantir que tots els alumnes puguin 
participar en els plans i programes 
socioeducatius i en les activitats d’educació 
en el lleure en condicions d’equitat, sense 
discriminació per raons econòmiques, 
territorials, socials, culturals o de capacitat 


17 El Decret 142/2010, de l’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011, regula el servei de temps lliure per a perso-
nes amb discapacitat intel·lectual o els serveis de club social (per a adults).
18 El Decret 198/1987, del 19 de maig, pel qual es regulen les activitats complementàries, extraescolars i de serveis als centres docents en 
règim de concert de Catalunya, regula les activitats extraescolars, les activitats complementàries i els serveis escolars promoguts per centres 
privats concertats. 
19 El Decret 160/1996, del 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departa-
ment d’Ensenyament, no regula el servei en centres concertats.
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(art. 41). Més específicament, preveu que les 
administracions públiques han de promoure 
mesures que facilitin l’accés de tots els 
alumnes a les activitats complementàries i 
extraescolars (art. 6.3), que el Govern pot 
atorgar ajuts per a la realització d’activitats 
educatives fora de l’horari lectiu (art. 6.6), i 
que el Departament d’Ensenyament, per 
raons d’oportunitat social, d’equitat o de 
no-discriminació per raons econòmiques, 
ha d’establir ajuts i atorgar beques amb 
relació a activitats complementàries i 
extraescolars (art. 202) i n’ha de regular la 
convocatòria (art. 50.3).


En aquesta mateixa línia, la Llei 14/2010, del 
27 de maig, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència, estableix que 
les administracions han de fomentar la 
igualtat d’accés a les activitats de lleure 
dels infants i els adolescents (art. 57.3), 
sense cap tipus de discriminació per raó 
econòmica (art. 9.1), i recorda als poders 
públics, que, en l’àmbit de les seves 
competències, han de donar prioritat en els 
seus pressupostos a la inversió en activitats 
de lleure, entre d’altres, dels infants i els 
adolescents (art. 15.1).


Malgrat les previsions legals esmentades, 
actualment no hi ha un sistema general 
d’ajuts que doni compliment a aquesta 
provisió i afavoreixi l’equitat en l’accés dels 
infants. En tot cas, fins ara, les polítiques 
d’accessibilitat econòmica en aquest àmbit 
han tingut un caràcter eminentment local i 
sectorial, com passa amb els ajuts que 
convoquen determinats ajuntaments per 
fomentar la participació dels infants en 
determinades ofertes de lleure, amb les 
subvencions del Departament 
d’Ensenyament per promoure el sector de 
les activitats educatives fora de l’horari 
lectiu organitzades als centres escolars, 
actualment suspeses, o amb les subvencions 
del Departament de Benestar Social i Família 
a les principals entitats de lleure per a la 
concessió de beques per a places de colònies, 
casals i activitats de lleure per a infants i 
adolescents de famílies en situacions de 


risc social. En aquest sentit, a més, cal 
garantir que aquests recursos acabin 
revertint en els infants, més que no pas a 
finançar estructures suplementàries per a 
la gestió de les ajudes públiques. 


En aquest escenari, la disponibilitat 
d’ofertes de caràcter assistencial i gratuït, 
com ara centres oberts,20 no és suficient per 
garantir l’accés al lleure de molts infants 
que, sense patir una situació de vulnerabilitat 
social severa, presenten dificultats 
econòmiques i tenen limitat l’accés 
normalitzat a la resta de l’oferta existent.


3.3. LES DESIGUALTATS TERRITORIALS EN 
LA DISPONIBILITAT DE L’OFERTA I LA 
DIFERENCIACIÓ DEL LLEURE EN 
FUNCIÓ DE L’ORIGEN SOCIAL


Les desigualtats d’accés que experimenten 
els infants socialment desfavorits també 
estan relacionades amb el fet que, de 
vegades, els barris i municipis amb una 
composició social menys afavorida tenen 
una oferta més feble i menys diversificada. 
La debilitat i la baixa implantació d’entitats 
de lleure educatiu en aquests territoris 
afavoreixen els dèficits de provisió 
d’oferta. 


En alguns casos, aquests territoris 
depenen de la provisió pública de 
determinats serveis educatius, com ara 
centres oberts o d’altres, d’accés gratuït. 
Amb tot, quan hi és, aquesta oferta 
acostuma a ser limitada en el temps (de 
vegades, amb períodes sense cobertura 
com ara les vacances) i en la disponibilitat 
de places.


D’altra banda, cal afegir que les 
desigualtats territorials també són 
internes, generalment relacionades amb 
les diferències entre escoles i instituts en 
la densitat d’oferta educativa no lectiva 
que ofereixen al seu alumnat. Per exemple, 
la segregació escolar i la feblesa de 
determinades AMPA, que condicionen la 


20 La Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, estableix que les prestacions garantides de la Cartera de serveis socials són exigibles 
com a dret subjectiu. El servei de centre obert i el servei de centre socioeducatiu diürn són considerats com de prestació garantida (art. 2.1 
annex). Són prestacions de serveis no gratuïtes les que tenen establert el cost de referència, el mòdul social i el copagament en el Decret 
142/2010. En el cas dels centres oberts i els serveis de centre socioeducatiu diürn no consten aquestes informacions, de manera que s’entén 
que la prestació té caràcter gratuït (D142/2010, 3.2).
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seva capacitat organitzativa d’activitats 
educatives, afavoreixen l’existència de 
diferències importants entre centres 
escolars pel que fa al seu nivell de 
dinamització educativa. 


Altres factors de desigualtat territorial 
també es fan presents a través de la 
segregació/diferenciació del lleure en 
funció de l’origen social dels infants. Els 
dèficits de polítiques d’accessibilitat 
econòmica a què s’ha fet referència 
anteriorment provoquen que els infants 
amb més dificultats econòmiques només 
puguin accedir, si n’hi ha als seus territoris, 
a serveis de caràcter assistencial i d’accés 
gratuït (centres oberts, casals infantils, 
etc.). Sovint, la composició social d’aquests 
serveis difereix enormement de la de les 
activitats de lleure amb un accés més 
normalitzat. 


La mateixa segregació escolar i la manca 
d’obertura de les activitats que s’organitzen 
als centres escolars també fan que l’espai 
de lleure de molts infants, si es vehicula a 
través del mateix centre, reprodueixi 
aquestes desigualtats socials.


Aquests dèficits remeten a la necessitat 
que les administracions públiques i els 
agents educatius intensifiquin els esforços 
en la planificació de mesures de suport al 
lleure educatiu i combatin les desigualtats 
en la provisió d’activitats (entre centres 
escolars, per exemple), especialment en 
barris i municipis socialment desfavorits. 


En aquesta línia, a banda de l’obligació de 
foment esmentada, l’article 57.3 de la Llei 
14/2010, del 27 de maig, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència, 
també estableix que el Departament de 
Benestar Social i Família, en coordinació 
amb els ens locals i els departaments de 
la Generalitat corresponents, ha de 
desenvolupar programes integrals 
d’atenció als adolescents en risc i 
desavantatge social en entorns territorials 
en què es concentrin desigualtats i 
situacions de conflicte social, i entre 
aquests programes hi ha mesures 
extraordinàries de suport al lleure i 
mesures socioeducatives intensives com ara 
centres oberts i centres diürns (art. 77.4).


3.4. LES DESIGUALTATS EN EL (RE)
CONEIXEMENT DEL LLEURE EDUCATIU 
PER PART DELS INFANTS I LES SEVES 
FAMÍLIES I ELS DÈFICITS DE 
PARTICIPACIÓ EN LA PROGRAMACIÓ 
DE L’OFERTA


Les desigualtats d’accés apuntades 
anteriorment també es produeixen per 
desigualtats en el coneixement de la 
diversitat d’oferta d’activitats disponibles al 
territori per part de les famílies, i també per 
desigualtats en la valoració de la importància 
del lleure com a recurs educatiu per al 
desenvolupament dels seus fills. Per 
comprendre la baixa participació dels infants 
socialment desfavorits, doncs, cal fer esment 
no només dels condicionants econòmics ja 
esmentats, sinó també de desigualtats 
relacionades amb el capital social i cultural 
de les famílies. 


Les administracions públiques i els agents 
educatius, doncs, han de combatre les 
diferències socials en el coneixement i en la 
valoració de les activitats educatives no 
lectives, i fomentar el coneixement i la 
valoració d’aquest àmbit educatiu per part 
dels col·lectius socialment més desfavorits. 
Els infants i les famílies tenen dret a rebre 
informació sobre l’oferta al territori, sobre el 
projecte educatiu, sobre el procés d’adaptació 
i integració de l’infant a les activitats, sobre 
les beques i ajuts existents, etc.


La mateixa Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, estableix que les famílies tenen 
dret a rebre informació sobre les activitats 
complementàries, les activitats extraescolars 
i els serveis que s’ofereixen als centres 
escolars (art. 25.1), tot i que aquesta 
informació, quan es dóna de manera 
proactiva als centres i a les associacions de 
mares i pares d’alumnes, se circumscriu 
sovint al mateix centre escolar.


Molts territoris no disposen de polítiques de 
difusió de l’oferta de lleure educatiu existent 
(sistemes d’informació integrats) ni tampoc 
de polítiques d’orientació i acompanyament 
dels infants en el si de la mateixa oferta 
(definició d’itineraris) en què participin els 
diferents agents educatius i que fomentin 
l’accés i la permanència dels infants a les 
activitats existents. 
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La millora del coneixement de l’oferta també 
ha d’anar acompanyada d’accions que 
revalorin la importància d’aquest àmbit 
educatiu i que sensibilitzin els infants i les 
seves famílies sobre la contribució del lleure 
educatiu en el seu desenvolupament 
personal i social, en el marc de la seva 
formació al llarg de la vida.


En aquest sentit, val a dir que, ben sovint, 
l’oferta no és valorada entre la població pel 
seu valor educatiu, sinó per circumstàncies 
instrumentals no lligades directament a 
aquest caràcter educatiu –per exemple, 
oportunitats de conciliació de la vida laboral 
i familiar.


D’altra banda, l’interès dels infants per 
l’àmbit del lleure educatiu sovint també està 
relacionat amb una adequació insuficient de 
l’oferta a les seves demandes. Moltes de les 
activitats de lleure educatiu organitzades als 
centres escolars i fora d’aquests, de vegades 
promogudes per les mateixes administracions 
públiques, no tenen en compte la participació 
de l’infant en la seva programació, d’acord 
amb el seu dret a ser escoltat previst en la 
Convenció de les Nacions Unides sobre els 
drets de l’infant (art. 12.1). 


La mateixa Llei 14/2010, del 27 de maig, dels 
drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, estableix que “les 
administracions públiques han d’establir 
procediments destinats a recollir les opinions 
dels infants i els adolescents amb relació a 
les polítiques, les normes, els projectes, els 
programes o les decisions que els afecten” 
(art. 34.2).


La manca d’adequació de l’oferta és un dels 
motius que explica la baixa participació dels 
adolescents en l’àmbit del lleure educatiu.


3.5. LES DESIGUALTATS D’ACCÉS 
RELACIONADES AMB L’EDAT I EL 
GÈNERE


A banda de les desigualtats econòmiques, 
els nivells de participació també varien 
ostensiblement en funció de l’edat. Com 
més s’avança en l’edat, especialment a 
partir dels dotze anys, la participació a les 
activitats de lleure educatiu decreix. Aquest 
comportament es deu, en part, als dèficits 
de dinamització de l’oferta educativa de 


molts instituts, en contrast amb el que 
succeeix als centres de primària, i a les 
dificultats d’atracció i de fidelització 
d’aquesta demanda als diferents recursos 
educatius del territori (entitats de lleure, 
casals de joves, etc.).


La Llei 33/2010, de l’1 octubre, de polítiques 
de joventut, estableix que la Generalitat ha 
de promoure polítiques públiques per 
fomentar, entre d’altres, la participació 
social dels joves, amb una cura especial 
entre els joves amb problemes d’adaptació, 
amb discapacitat i en situació o risc 
d’exclusió social (art. 3.1). Així mateix, insta 
els poders públics a promoure la cultura 
participativa de les persones joves i la seva 
intervenció en els afers públics, fomentant 
processos de participació juvenil i facilitant 
als joves les condicions per fer-ho possible 
(art. 44), i a impulsar l’associacionisme 
juvenil (art. 45).


Els nivells de participació també varien en 
funció del gènere. La separació de les 
activitats per a nens/nois i nenes/noies, 
especialment en l’àmbit esportiu, que és el 
que té una participació més alta, i la 
reproducció del gènere a través de la 
programació de l’oferta, amb activitats més 
per a nois o per a noies, especialment als 
centres escolars, afavoreixen aquesta 
situació. Les desigualtats de gènere no 
només perjudiquen el caràcter coeducatiu 
de les activitats de lleure, sinó que també 
poden suposar, en alguns casos, dificultats 
en l’accés. De fet, els nens/nois participen 
més que les nenes/noies en activitats 
esportives i les nenes/noies participen més 
que els nens/nois en activitats no 
esportives.


Els agents educatius, doncs, han de vetllar 
per evitar la reproducció de desigualtats de 
gènere a partir del disseny del tipus d’oferta 
programada i han d’incorporar la perspectiva 
de gènere en la programació de les activitats. 


De fet, la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels 
drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, estableix que els poders 
públics han d’introduir la perspectiva de 
gènere en el desenvolupament i l’avaluació 
de les mesures que adopten amb relació als 
infants i els adolescents, de manera que en 
totes les actuacions i tots els programes que 
els adrecen es tingui en compte que són 
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nois i noies i que poden tenir necessitats 
iguals o específiques (art. 10.1).


Més específicament en l’àmbit de l’esport, 
el Decret 58/2010, del 4 de maig, de les 
entitats esportives de Catalunya, ja preveu 
que aquestes han d’incorporar en els 
programes esportius mesures adequades 
per a l’aplicació real i efectiva del principi 
d’igualtat entre dones i homes, promoure 
l’esport femení i afavorir l’obertura de les 
disciplines esportives a les dones per mitjà 
del desenvolupament de programes 
específics i plans especials d’acció positiva 
per a la igualtat de dones i homes, amb 
l’objectiu de garantir de manera progressiva 
la igualtat real i efectiva de dones i homes 
en la pràctica de cada modalitat esportiva 
(art. 136).


En aquesta línia, la Llei 12/2009, del 10 de 
juliol, d’educació, també estableix que el 
Govern, a proposta del Departament 
d’Ensenyament i en el termini de dos anys 
a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
ha d’aprovar un pla per a la igualtat de 
gènere en el sistema educatiu que inclogui 
mesures específiques per a la igualtat de 
gènere en els diversos àmbits educatius, 
també en l’àmbit del lleure (disposició 
transitòria setena).


3.6. LES MANCANCES EN EL CARÀCTER 
INCLUSIU, COEDUCATIU I 
INTERCULTURAL DE LES ACTIVITATS 
DE LLEURE EDUCATIU


En epígrafs anteriors s’ha assenyalat que el 
lleure educatiu no sempre garanteix que 
nens i nenes tinguin les mateixes 
oportunitats de participació o que aquest 
àmbit sigui de coeducació. Així mateix, s’ha 
destacat que les activitats no sempre 
presenten una composició social 
heterogènia, assimilable a la realitat dels 
barris i municipis on s’ubiquen, ni 
contribueixen suficientment a generar 
oportunitats de relacions interculturals 
entre infants d’orígens socials diferents.


En aquest punt, cal afegir la necessitat que 
les activitats promoguin el seu caràcter 
inclusiu i que garanteixin la participació i 
l’adequada atenció de les necessitats 
educatives dels infants amb discapacitat o 
pluridiscapacitat (o altres infants amb 


necessitats educatives especials, incloses les 
de caràcter conductual), tenint present que 
l’heterogeneïtat dels infants amb discapacitat 
requerirà accions positives diferenciades de 
les administracions. 


Els dèficits d’educació inclusiva es fan 
presents en l’entorn escolar, especialment 
en les activitats complementàries i 
extraescolars i el servei de menjador escolar, 
i també en altres activitats i serveis fora 
d’aquests organitzats per entitats i 
administracions públiques (casals de 
vacances, etc.). Les mancances detectades 
pel Síndic són les dificultats d’accés per 
manca de personal educador suficient o amb 
la formació adequada i pels dèficits en la 
provisió de personal de suport per part de 
l’Administració afectada que acompanyi la 
participació d’aquests infants (o per la 
necessitat que la família es faci càrrec 
econòmicament de la provisió d’aquest 
personal, amb un cost molt més elevat que 
les altres famílies). Sovint les ràtios 
establertes per norma no són adequades per 
als infants amb discapacitat que participen 
en activitats de lleure ordinàries. La 
progressiva incorporació de l’alumnat amb 
necessitats educatives especials als centres 
ordinaris ha accentuat aquestes queixes i 
també els requeriments de compensar les 
desigualtats en l’àmbit no lectiu.


El reconeixement del dret a l’educació en 
igualtat d’oportunitats en un sentit més 
ampli, que comprengui també el temps no 
escolar i la integració de l’educació en el 
lleure en el sistema educatiu −tal com 
preveu la mateixa Llei 12/2009, del 10 de 
juliol, d’educació−, i el reconeixement del 
dret dels infants amb discapacitat a 
participar activament i en igualtat 
d’oportunitats en la vida social i comunitària 
i el deure dels poders públics de prestar una 
atenció especial i d’eliminar actituds 
discriminatòries per fer-ho possible −tal 
com estableixen la Llei 14/2010, del 27 de 
maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència (art. 42.1, 42.2), o la 
Convenció de les Nacions Unides sobre els 
drets de l’infant (art 23)− són referències 
jurídiques que reforcen la necessitat de 
preservar i fomentar el caràcter inclusiu del 
lleure educatiu.


El caràcter lectiu o no lectiu dels serveis i de 
les activitats educatives no justifica 
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l’existència de criteris d’admissió que 
puguin ser discriminatoris, ni eximeix les 
administracions afectades d’intervenir per 
compensar les desigualtats d’accés. Les 
activitats organitzades més enllà de l’horari 
lectiu als centres escolars o fora d’aquests 
no constitueixen una prestació de caràcter 
obligatori, però un cop establerta tots els 
infants hi han de poder accedir en 
condicions d’igualtat, amb independència 
de les seves característiques personals.


Així mateix, en aquests àmbits les 
administracions han de garantir amb el seu 
suport l’atenció adequada de les necessitats 
educatives especials dels infants. 


La mateixa Llei 14/2010, del 27 de maig, dels 
drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, també “insta els poders 
públics a introduir la perspectiva de la 
diversitat funcional en el desenvolupament 
i l’avaluació de les mesures que adopten 
amb relació als infants i els adolescents, de 
manera que en totes les actuacions i tots els 
programes que els adrecen es tinguin en 
compte les diferents maneres en què 
funciona llur cos i que poden tenir 
necessitats iguals o específiques” (art. 10.2).


El suport de les administracions públiques 
a la integració dels infants amb discapacitat 
en les activitats de lleure educatiu, 
l’adaptació de l’activitat a les necessitats 
educatives especials d’aquests infants 
(adaptabilitat de l’entorn, dels espais, dels 
materials, del mobiliari; accessibilitat de la 
informació, etc.), la formació dels educadors 
(voluntaris o professionals) en l’atenció 
d’aquestes necessitats educatives especials 
o la no-assumpció de costos addicionals en 
les quotes d’accés (pels suports addicionals 
requerits) són aspectes essencials per 
promoure la participació d’aquests infants 
en igualtat d’oportunitats.


Finalment, encara que aquest informe es 
refereix al dret dels infants al lleure 
educatiu, també cal fer esment del dret al 
lleure de les persones adultes amb 
discapacitat perquè tenen moltes dificultats 
per poder participar en l’oferta comunitària 
en les mateixes condicions que la resta de 
la població, a causa de la manca 
d’oportunitats i de condicions que en 
garanteixin la participació. En l’actualitat, 
la regulació del lleure per a persones adultes 


amb discapacitat és inexistent, i les seves 
oportunitats de lleure educatiu es donen 
sovint a través de respostes segregadores, 
amb una oferta lúdica “paral·lela” al lleure 
comunitari i proveïda per entitats del sector 
i programes especials, en entorns específics 
en què únicament accedeixen persones 
amb discapacitat i en què aquestes persones 
tenen poques opcions reals d’elecció i de 
decisió i es converteixen sovint en mers 
usuaris que utilitzen els programes i les 
activitats que se’ls ofereix sense capacitat 
d’opinar ni de ser escoltats.


3.7. L’ACCESSIBILITAT DELS EQUIPAMENTS 
I DELS ESPAIS PÚBLICS PER AL 
DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS DE 
LLEURE EDUCATIU


Un dels aspectes estratègics per al lleure 
educatiu té a veure amb l’obertura dels 
equipaments i espais públics (escoles, 
equipaments esportius i culturals, etc.) 
existents al territori per al desenvolupament 
d’activitats de lleure educatiu, amb la 
possibilitat que els mateixos promotors de 
l’oferta, com ara les entitats infantils i 
juvenils, puguin disposar-ne.


En relació amb l’aprofitament de les 
instal·lacions escolars, val a dir que 
l’ordenament jurídic ja regula l’ús social 
dels centres i en fomenta l’accés per al 
desenvolupament d’activitats de lleure 
educatiu. 


Així, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, estableix que “els centres 
públics, en el marc de llur autonomia, i 
d’acord amb els ens locals corresponents, 
poden establir acords amb associacions 
sense ànim de lucre per a autoritzar-los l’ús 
de les instal·lacions del centre més enllà de 
l’horari escolar” (art. 39.3). 


En aquesta línia, el Decret 102/2010, del 3 
d’agost, d’autonomia dels centres educatius, 
estableix que el Departament d’Ensenyament, 
els ajuntaments i els centres públics 
promouen l’ús social dels edificis i les 
instal·lacions dels centres educatius públics 
fora de l’horari escolar, per part de persones 
físiques o jurídiques sense ànim de lucre, 
per a la realització d’activitats educatives, 
culturals, artístiques, esportives o altres de 
caràcter social i que no suposen l’establiment 
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d’obligacions jurídiques contractuals o de 
qualsevol altra mena (art. 53.1). 


Pel que fa a les escoles i altres centres 
educatius dels quals tinguin la propietat 
demanial, correspon als ajuntaments 
resoldre sobre l’ús social fora de l’horari 
escolar i, en conseqüència, adoptar les 
mesures oportunes en matèria de vigilància, 
manteniment i neteja dels locals i de les 
instal·lacions emprades, respondre que els 
equipaments i els materials del centre 
eventualment emprats per a l’exercici de 
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús i 
garantir que, si l’activitat comporta despeses 
per al centre, qui utilitzi les instal·lacions 
del centre compensi el centre per les 
despeses ocasionades (art. 54.2). 


Pel que fa als instituts i qualsevol altre 
centre públic la propietat demanial del qual 
sigui de la Generalitat, correspon al director 
o directora de cada institut autoritzar l’ús 
social de les instal·lacions del centre fora de 
l’horari escolar. Així mateix, la direcció del 
centre pot subscriure convenis amb 
persones físiques o jurídiques sense ànim 
de lucre per afavorir l’ús social d’aquests 
centres, d’acord amb els criteris que hagi 
aprovat el consell escolar del centre, i fixar 
l’import de la compensació econòmica 
derivada de l’activitat que s’hi ha de 
desenvolupar (art. 54.3 i 54.4).


De fet, en els darrers temps, i amb aquest 
propòsit, han proliferat iniciatives 
consistents, per exemple, en l’aprofitament 
de les instal·lacions escolars en horari no 
lectiu per part dels infants i dels agents 
educatius (famílies, entitats, etc.). Aquestes 
iniciatives incrementen les oportunitats 
educatives en horari no lectiu dels infants i 
joves, redueixen les desigualtats d’accés a 
aquest àmbit educatiu i situen l’escola com 
a institució de referència al territori.


Amb tot, aquests processos d’obertura dels 
centres escolars generen reticències i no 
sempre presenten nivells adequats 
d’implicació en el foment de les activitats 
per part dels equips directius i el professorat 
dels mateixos centres. A més, encara hi ha 
molts equipaments escolars infrautilitzats, 
en part, per la discrecionalitat amb què 
actuen molts ajuntaments i direccions 
d’escoles i instituts en el foment de l’ús 
social de les instal·lacions. 


Els dèficits encara existents en 
l’accessibilitat dels centres escolars per 
part dels agents de lleure educatiu es 
poden fer extensibles a altres equipaments 
públics, com ara poliesportius, biblioteques, 
centres cívics, etc. 


A aquesta realitat, s’hi ha d’afegir que moltes 
entitats de lleure educatiu tenen dificultats 
relacionades amb la disponibilitat de locals 
estables i ben condicionats per a la realització 
de les seves activitats.


3.8. ELS DÈFICITS DE RECONEIXEMENT 
DEL CARÀCTER EDUCATIU DE LES 
ACTIVITATS I ELS DÈFICITS 
D’INTEGRACIÓ DELS AGENTS DE 
LLEURE EDUCATIU EN EL TREBALL EN 
XARXA


La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 
reconeix el caràcter educatiu de les activitats 
de lleure, les incorpora en el marc del 
sistema educatiu i en promou l’articulació 
entre els centres educatius i els ens locals, 
les famílies i les associacions en què 
s’agrupen i les entitats, associacions i 
empreses d’educació en el lleure, en els 
diferents territoris (art. 39.1).


Amb aquest objectiu, aquesta llei integra les 
entitats de lleure a la comunitat educativa 
(art. 19.1), insta el sistema educatiu a afavorir 
l’educació més enllà de l’escola (art. 2.1) i 
promou que els centres i els ajuntaments 
elaborin conjuntament plans o programes 
socioeducatius de vinculació i integració de 
l’escola en l’entorn social (art. 40.1) i que les 
administracions impulsin acords de 
col·laboració per potenciar conjuntament 
accions educatives en l’entorn (art. 40.2).


El Decret 102/2010, del 3 d’agost, d’autonomia 
dels centres educatius, preveu la relació i la 
vinculació de les activitats extraescolars i 
complementàries amb el projecte educatiu 
de centre i, si n’hi ha, de territori (art. 9.2), i 
que l’oferta i la prestació de determinats 
serveis, com el de menjador escolar, s’han de 
regir pels criteris educatius establerts en els 
projectes educatius de centre (art. 9.3). I, 
paral·lelament, aquest ordenament estableix 
que els projectes educatius dels centres 
considerin mecanismes de col·laboració amb 
l’entorn i estratègies d’actuació que els vinculin 
amb els altres centres del mateix nivell, amb els 
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ajuntaments, amb el projecte de zona educativa, 
amb els plans d’entorn i altres plans 
socioeducatius i amb els projectes educatius de 
caràcter territorial, si n’hi ha (art. 11).


A la pràctica, però, la vinculació entre 
educació formal i lleure educatiu encara és 
feble, atès que no sempre l’escola concep el 
lleure com a àmbit educatiu i socialment 
necessari, i els projectes educatius de centre 
no incorporen plenament les activitats 
educatives extraescolars o fora de l’horari 
escolar com a pròpies.


En relació amb la integració dels agents de 
lleure educatiu en el treball en xarxa, val a dir 
que en els darrers temps s’han intensificat 
les polítiques que es proposen promoure tant 
la vinculació de l’escola al territori com la 
implicació i coresponsabilitat dels agents 
locals amb els reptes que té plantejats avui 
l’educació. És el cas dels plans educatius 
d’entorn, dels projectes educatius de ciutat i 
d’altres experiències de treball en xarxa en 
l’àmbit educatiu (xarxes 0-18, taules 
territorials d’infància, taules o plataformes 
d’entitats educatives, plans comunitaris, 
etc.), que es plantegen com una oportunitat 
de planificació compartida de respostes 
integrades i comunitàries a les necessitats 
educatives dels infants i els joves del territori. 
Actualment, pocs agents educatius 
discuteixen la necessitat de promoure el 
treball conjunt entre centres, AMPA, serveis 
socials, entitats infantils, etc.


Tot i això, encara hi ha territoris que estan 
mancats de polítiques que promoguin una 
major coordinació entre els diferents agents 
educatius, i de manera especial entre els 
àmbits de l’educació formal i del lleure 
educatiu. A tall il·lustratiu, molts municipis 
disposen de xarxes entre centres escolars i 
paral·lelament amb xarxes sectorials 
d’entitats, però és menys freqüent que 
disposin de xarxes intersectorials 
aglutinadores tant dels agents d’educació 
formal com no formal. Les mateixes AMPA, 
que són un agent educatiu clau pel que fa a la 
provisió d’oferta educativa al territori, sovint 
actuen de forma aïllada i sense aliances 
externes. La diversitat de formes i d’estructures 
de funcionament d’aquests agents, més 
basada en el voluntariat o en el treball de 
personal remunerat, més institucionalitzats o 
més informals, no contribueix a promoure la 
coordinació i l’articulació de projectes 


compartits entre els diversos agents educatius 
del territori.


Els dèficits de coordinació també es produeixen 
sovint amb els serveis socials municipals per a 
l’atenció de casos derivats per aquests.


En aquest context, les administracions 
públiques han de facilitar la creació 
d’estructures de coordinació en l’àmbit del 
lleure per part dels mateixos agents educatius 
i promoure la participació de les entitats de 
lleure en les estructures de coordinació en 
l’àmbit educatiu en general (consells escolars 
municipals, plans educatius d’entorn, taules 
territorials, etc.).


3.9. ELS DÈFICITS DE RECONEIXEMENT 
SOCIAL DE L’EDUCADOR DE LLEURE 
EDUCATIU


Un dels principals problemes estructurals que 
pateix l’àmbit del lleure educatiu fa referència 
a la dotació dels educadors que han de fer 
possible el desenvolupament de les activitats. 
Nombroses entitats de lleure educatiu de 
caràcter associatiu tenen dificultats per captar 
i retenir al llarg del temps els educadors 
voluntaris. I, en aquesta línia, els serveis que 
funcionen amb educadors contractats també 
pateixen problemes d’elevada rotació laboral.


La manca de reconeixement de la figura de 
l’educador en el lleure, els dèficits de 
reconeixement social del lleure educatiu o del 
voluntariat, les dificultats de penetració del 
lleure educatiu entre els joves o l’escassa 
remuneració per al desenvolupament de les 
activitats (en el cas d’educadors no voluntaris) 
són alguns dels factors explicatius i que posen 
en joc la continuïtat i l’estabilitat de l’oferta.


3.10. LA MANCA DE CRITERIS D’EQUITAT EN 
L’ADMISSIÓ DELS INFANTS A LES 
ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU 
SUFRAGADES AMB FONS PÚBLICS


Hi ha nombrosos serveis, com ara escoles de 
música, escoles d’art, centres oberts, 
casals infantils, casals de vacances, escoles 
d’idiomes, casals de joves, tallers en 
centres cívics, etc., que promouen 
activitats educatives no lectives que estan 
sufragades amb fons públics. Per garantir 
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la igualtat en l’accés, l’ordenament jurídic 
només preveu, en els ensenyaments reglats, 
l’establiment de criteris de prioritat en 
l’admissió que discriminin positivament 
determinats col·lectius socialment 
desfavorits o amb necessitat de suport 
educatiu. 


En efecte, tant la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació (art. 47), com el Decret 75/2007, 
del 27 de març, pel qual s’estableix el 
procediment d’admissió de l’alumnat als 
centres en els ensenyaments sufragats amb 
fons públics (art. 7), estableixen criteris de 
prioritat en l’accés als ensenyaments de 
règim general referits, entre d’altres, a la 
renda de la unitat familiar o a la discapacitat. 
En canvi, per exemple, en l’accés a les 
escoles públiques de música i d’art, on 
s’imparteixen ensenyaments artístics no 
reglats previstos també en la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació (art. 65), 
l’ordenament jurídic ja no regula l’admissió 
a aquests estudis ni estableix criteris 
específics. 


En aquest i altres casos de serveis educatius, 
són els ajuntaments, titulars d’aquests 
centres, que estableixen, si hi ha més 
demanda que oferta, criteris d’admissió 
propis per ordenar la prioritat (ordre 
d’arribada, empadronament, etc.), 
generalment sense discriminar positivament 
determinades condicions socials. 
Ocasionalment, els professionals dels serveis 
socials municipals poden fer propostes 
d’ingrés d’infants de famílies que tenen 
dificultats socials i econòmiques, que 
s’intenten satisfer d’acord amb les seves 


necessitats específiques de suport educatiu. 
Amb tot, aquesta possibilitat acostuma a 
quedar restringida als infants usuaris dels 
serveis socials, que es troben en situació de 
risc social, i no afecta el conjunt d’infants 
que poden tenir dificultats econòmiques 
per accedir a aquest tipus de serveis 
educatius.21


Pel que fa als costos d’accés, i al marge de la 
possible concessió d’ajuts parcials o totals, si 
n’hi ha, ocasionalment aquests serveis 
també preveuen bonificacions o exempcions 
de les quotes per a famílies nombroses o 
monoparentals, de conformitat amb l’article 
1.2 i la disposició final primera de la Llei 
40/2003, de protecció de les famílies 
nombroses, i els articles 18 i 20 de la Llei 
18/2003, de suport a les famílies. Amb tot, 
aquestes bonificacions, generalment, no 
remeten explícitament a altres factors 
explicatius de les desigualtats d’accés com 
ara la renda familiar, per exemple.


Amb vista a garantir l’accessibilitat 
econòmica a aquest servei, i que cap infant 
deixi de fer-ne ús o en quedi exclòs per 
raons econòmiques, els poders públics i els 
titulars dels serveis educatius disposen de 
diversos instruments, com ara l’import del 
preu públic, que pot ser més o menys elevat; 
les bonificacions o els ajuts per a les famílies 
que tenen dificultats per sufragar 
íntegrament el cost establert, que poden 
tenir més o menys cobertura, i la 
incorporació d’altres mecanismes de 
foment de la igualtat en l’accés, com ara 
els sistemes de tarifació social ja implantats 
en alguns ajuntaments.


21 Convé recordar que els infants socialment menys afavorits fan un ús molt limitat d’aquest tipus de serveis educatius i que la provisió 
pública en ensenyaments l’oferta dels quals no està garantida de forma universal esdevé fonamental per evitar que hi hagi aquestes des-
igualtats d’accés.
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4. PRINCIPALS ACTUACIONS DEL 
SÍNDIC EN L’ÀMBIT DEL LLEURE 
EDUCATIU


En els darrers anys, el Síndic ha desenvolupat 
diverses actuacions relacionades amb la 
defensa del dret al lleure educatiu en 
condicions d’igualtat i la formació en 
ensenyaments artístics no reglats, 
especialment a partir de queixes de famílies 
els infants de les quals se’n veien privats. Les 
principals problemàtiques plantejades 
estaven relacionades amb els aspectes 
següents:


Desigualtats econòmiques en l’accés


 Respecte als costos d’accés, el Síndic ha 
rebut queixes referides als increments de 
quotes de determinats serveis municipals 
(casals municipals, escoles de música, 
etc.), aplicats per compensar les restriccions 
pressupostàries o la reducció de les 
subvencions que els ens locals reben 
d’altres administracions, com ara el 
Departament d’Ensenyament. En el cas de 
les escoles de música i dansa 
(específicament en la part de l’oferta no 
reglada), aquests increments de quotes 
també s’han vist acompanyats 
ocasionalment de mesures que podien 
afectar la qualitat i la diversificació de 
l’oferta (reducció de les dedicacions 
horàries del professorat, augment del 
nombre d’alumnes per classe o supressió 
de determinades activitats minoritàries). 


Per garantir la igualtat d’oportunitats en 
l’accés, el Síndic posa de manifest la 
necessitat d’estudiar la possibilitat de 
convocar ajuts, bonificacions i sistemes de 
tarifació social per afavorir que els fills de 
famílies socialment desfavorides puguin 
fer ús d’aquests serveis i no en quedin 
exclosos per raons econòmiques, 
especialment després de l’increment de 
taxes. I, en general, també, que cal 
preservar al màxim possible la inversió en 
aquests serveis públics i estudiar la 
possibilitat de restablir determinades 
condicions de prestació del servei quan la 
conjuntura econòmica sigui més favorable.


 El Síndic també ha rebut nombroses 
queixes relacionades amb les dificultats 
que tenen determinades famílies 


socialment desfavorides a l’hora de 
sufragar el cost de les sortides i colònies 
escolars, i amb els llimbs legals existents 
en el cas de les activitats fora del recinte 
escolar que es fan parcialment o completa 
en horari lectiu, però que tenen el caràcter 
de voluntàries o complementàries. El 
Document 3/2000: Activitats extraescolars 
i complementàries i serveis escolars, 
elaborat pel Consell Escolar de Catalunya 
l’any 2000, ja advertia que “en els centres 
públics, el marc legal actual comporta que 
algunes activitats educatives bàsiques que 
s’han de realitzar fora del centre i/o que 
requereixen algun tipus de despesa per 
part de les famílies hagin de tenir la 
consideració de complementàries i, per 
tant, no obligatòries. Com a conseqüència 
d’això, de vegades s’acaba no realitzant-les 
o bé un sector d’alumnes deixa de 
participar-hi. Quan aquestes activitats 
impliquen horaris extraordinaris cal 
apel·lar exclusivament a la bona voluntat 
del professorat per tal que siguin possibles. 
Tot plegat fa que en contextos escolars 
desafavorits aquestes siguin cada vegada 
més difícils de desenvolupar” (sic). Davant 
d’aquesta realitat, cal tenir present que la 
normativa d’educació preveu que els 
alumnes puguin accedir en igualtat 
d’oportunitats a les activitats i als serveis 
que s’organitzen en cadascun dels centres 
i que les famílies que pateixen situacions 
de precarietat econòmica, doncs, no 
s’haurien de veure limitades a l’hora 
d’accedir a aquestes activitats i serveis.


Dèficits en el caràcter inclusiu de les 
activitats


 Aquestes desigualtats d’accés també es 
s’observen en les activitats complementà-
ries i extraescolars i en els serveis de men-
jador escolar entre l’alumnat amb discapa-
citat. Tal com s’ha posat de manifest 
anteriorment –i no només als centres esco-
lars sinó també en l’oferta organitzada per 
entitats i administracions–, en el marc de 
l’activitat del Síndic hi ha nombroses quei-
xes per la manca d’oportunitats de l’alum-
nat amb discapacitat a l’hora d’accedir a 
aquestes activitats i serveis, i pels dèficits 
en la provisió de personal de suport per 
part de l’administració afectada que acom-
panyi la seva participació. Ocasionalment, 
els costos derivats de la necessitat de pro-
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veir aquest personal de suport van a càrrec 
de la família com a condició necessària per 
a l’accés i no s’imputen com a despeses 
pròpies del servei. En aquest sentit, la dis-
capacitat no pot generar en l’infant que la 
pateix un sobrecost en l’accés a drets bàsics 
i és responsabilitat del servei adequar les 
condicions per fer possible la participació de 
qualsevol infant, sigui quina sigui la seva 
condició.


Requisits discriminatoris d’accés a les 
activitats


 El Síndic ha rebut queixes per la denegació 
d’accés a serveis públics de lleure en el cas 
d’infants amb progenitors que no estaven al 
corrent de les seves obligacions tributàries, 
circumstància que, a criteri d’aquesta 
institució, és irregular. Cal tenir present que 
el dret de l’infant a accedir a aquestes 
activitats educatives infantils hi és al marge 
del capteniment dels seus progenitors o 
tutors legals en relació amb el pagament de 
les obligacions tributàries, i que 
l’incompliment de determinades obligacions 
dels progenitors no pot justificar excloure 
l’infant del seu dret a accedir a un servei 
municipal, entre altres motius, perquè 
aquesta decisió no està basada en la 
consideració de l’interès superior de l’infant 
i no promou l’exercici efectiu del seu dret a 
participar a activitats d’educació en el lleure. 


 En aquesta mateixa línia, també es poden 
esmentar les queixes relacionades amb les 
sancions o expulsions d’infants de 
determinades activitats de lleure 
(especialment de caràcter esportiu) per 
conflictes dels pares amb els  responsables 
de les activitats o per mals comportaments 
d’aquests durant el desenvolupament de les 
activitats. Denegar l’accés d’un infant a les 
activitats per la manca de compliment de 
determinades normes de convivència per 
part dels progenitors també vulnera el dret 
de l’infant al lleure perquè aquesta sanció 
no promou l’exercici efectiu del dret d’aquest 
infant a participar a aquestes activitats 
educatives, ni té finalitats educatives per a 
l’infant, sinó que es fonamenta en la voluntat 
de penalitzar o corregir una determinada 
conducta dels progenitors.


 Dins de les mesures que exclouen infants 
del lleure també hi ha les queixes referides a 


la normativa que regula l’accés a les llicències 
federatives i a les competicions esportives 
de la Federació Catalana de Futbol. Els 
requisits establerts a instàncies de la 
Federació Espanyola de Futbol i de la FIFA 
per als jugadors estrangers, consistents en 
l’obligació de justificar cinc anys de 
residència mínima o, alternativament, un 
canvi de residència dels progenitors per 
motius aliens al futbol, discriminen els 
infants estrangers no acompanyats tutelats 
per la DGAIA en la pràctica d’aquest esport. 
La necessitat de protegir els infants de 
determinades pràctiques mercantils 
contràries a l’interès superior dels infants 
(en la transferència i l’adquisició de jugadors 
de futbol a escala global) no hauria de tenir 
efectes que suposessin obstacles a altres 
infants per a la pràctica del futbol.


 En relació amb els reglaments d’admissió, 
el Síndic també ha rebut queixes 
relacionades amb la manca de discriminació 
positiva de determinats col·lectius o de 
determinades situacions socials en 
l’admissió a determinats serveis públics, 
com ara a l’oferta no reglada de les escoles 
de música i dansa o als casals de vacances 
municipals. Precisament, pel paper que 
tenen els serveis públics en la lluita contra 
les desigualtats d’accés, el Síndic també 
insisteix en la necessitat d’establir criteris 
que discriminin positivament determinades 
condicions socioeconòmiques, per les 
dificultats que les famílies socialment 
menys afavorides poden tenir a l’hora 
d’accedir a ofertes similars en el sector 
privat no subvencionat.


Dèficits en la disponibilitat d’oferta i en les 
polítiques de promoció del lleure


 També com a factor de desigualtat 
d’accés, el Síndic s’ha ocupat de destacar, 
en l’àmbit de la lluita contra la segregació 
escolar, les diferències entre centres 
escolars en l’oferta fora de l’horari lectiu 
(activitats extraescolars, activitats 
complementàries, etc.) i com sovint 
aquestes diferències estan relacionades 
amb la capacitat de les famílies de 
finançar-la (directament o a través de les 
AMPA o d’aportacions als centres). 
Aquestes diferències en les aportacions 
econòmiques de les famílies reprodueixen 
la segregació escolar en dos sentits. 
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D’una banda, aquestes aportacions de les 
famílies, molt condicionades per la 
composició social dels centres, generen 
diferències en la disponibilitat de recursos, 
activitats i serveis educatius als centres a 
l’abast del seu alumnat i, consegüentment, 
també en la qualitat del seu projecte 
educatiu. De fet, les escoles amb una 
composició social desfavorida acostumen a 
tenir AMPA molt febles i proporcions 
d’alumnat que cofinança l’activitat escolar 
molt baixes, situació que, al seu torn, pot 
fer que el projecte educatiu del centre 
resulti menys atractiu per a les famílies i 
que la seva demanda s’afebleixi encara 
més. I, d’altra banda, les quotes que han de 
sufragar les famílies poden desincentivar la 
demanda socialment més desfavorida de 
les escoles públiques o concertades amb 
quotes més elevades, generalment també 
amb una composició social més afavorida.


 El Síndic també ha rebut queixes 
relacionades amb la supressió de colònies 
escolars, com a resposta del professorat 
dels centres a les mesures d’austeritat 
aplicades pel Departament d’Ensenyament. 
Val a dir que la realització de colònies i 
sortides escolars s’insereix dins el projecte 
educatiu dels centres i té una funció 
educativa específica. Des d’aquesta 
perspectiva, el Síndic ha recordat que la 
realització de colònies s’hauria de regir 
únicament per criteris educatius i de 
necessitats i composició de l’alumnat. 


Així doncs, ha suggerit al Departament 
d’Ensenyament que, tenint en compte que 
la Llei d’educació té entre els seus principis 
rectors l’afavoriment de l’educació més 
enllà de l’escola i l’equitat com a garantia 
d’igualtat d’oportunitats, adopti mesures 
per assegurar que la realització de les 
colònies es fa en funció d’aquests criteris, 
en el marc del projecte educatiu del centre 
i garantint l’accés dels alumnes en 
condicions d’igualtat. En aquest sentit, i 
per fer-ho efectiu, el Síndic també ha 
suggerit que s’adoptin mesures perquè es 
reconegui als docents i al personal que hi 
participi, i que s’estableixin ajuts per 
fomentar l’accés dels centres i dels alumnes 
en situacions socials o econòmiques 
desfavorides.


 En el marc de la seva activitat, el Síndic 
també constata que, malgrat la importància 
que en els darrers anys ha adquirit l’entorn 
en els processos educatius, les mesures 
d’austeritat han afectat de manera 
significativa el finançament dels plans 
educatius d’entorn, amb un impacte sobre 
el desenvolupament del lleure educatiu en 
barris socialment poc afavorits. En aquest 
sentit, cal destacar la contribució dels plans 
educatius d’entorn en la promoció del 
lleure educatiu en barris socialment 
desfavorits de Catalunya, amb actuacions 
que tenen per objectiu donar respostes 
integrades i comunitàries a necessitats 
educatives de l’alumnat escolaritzat en 
molts centres amb una elevada concentració 
de complexitat educativa i problemàtiques 
socials. 


 I, finalment, també com a mostra del 
paper que té el lleure educatiu en la igualtat 
d’oportunitats dels infants, el Síndic també 
s’ha ocupat de destacar que els serveis i les 
entitats de lleure, siguin de titularitat 
pública o d’iniciativa privada, assumeixen 
un paper fonamental a l’hora de combatre 
els efectes de la pobresa infantil. L’Informe 
sobre la malnutrició infantil a Catalunya, 
presentat al Parlament de Catalunya l’any 
2013, constatava que els centres oberts, els 
casals infantils, els casals d’estiu, etc. són 
serveis bàsics i estratègics per proveir els 
infants d’oportunitats d’alimentació 
adequada i que molts d’aquests serveis 
distribueixen esmorzars, dinars i berenars, 
en funció de l’horari d’atenció, de manera 
que els infants socialment desfavorits que 
en fan ús tenen cobertes, encara que sigui 
parcialment, aquestes necessitats. Amb 
tot, per fer més efectiva aquesta actuació, 
el Síndic també destacava la necessitat de 
combatre les desigualtats d’accés i les 
desigualtats territorials, de garantir la 
cobertura en els períodes de vacances, etc.


Aquests són alguns exemples del tipus 
d’actuacions desenvolupades pel Síndic 
que tenen a veure amb l’objecte d’aquest 
informe i que il·lustren que amb un esforç 
més gran de desplegament normatiu i amb 
una millor provisió de polítiques públiques 
de suport el dret al lleure educatiu dels 
infants es podria garantir i protegir millor.
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5. CONCLUSIONS 


Aquest informe té per objectiu analitzar 
l’exercici efectiu i en igualtat d’oportunitats 
del dret dels infants al lleure educatiu, 
previst en la Convenció de les Nacions 
Unides sobre els drets de l’infant (art. 31), i 
suggerir recomanacions a les 
administracions afectades per millorar-ne 
la participació en sentit ampli, no només 
referida a l’educació en el lleure, sinó al 
conjunt d’activitats adreçades a infants 
amb finalitats lúdiques i educatives 
(activitats extraescolars, d’educació en el 
lleure, esportives, etc.).


Les dades disponibles, per bé que escasses 
per les característiques del sector, posen 
de manifest que:


 Hi ha un elevat nombre d’infants que 
participa en activitats de lleure educatiu, 
però la participació dels infants està 
fortament afectada per desigualtats 
d’accés, de manera que, amb caràcter 
general, els infants socialment afavorits 
tendeixen a participar més a les activitats 
que els infants socialment menys afavorits.


 El lleure educatiu, si bé és un àmbit de 
reproducció de les desigualtats socials, 
també està fortament compromès amb 
l’equitat: són nombrosos les iniciatives i els 
recursos destinats per les diferents entitats 
i administracions públiques per compensar 
aquestes desigualtats i fomentar l’accés al 
lleure en igualtat d’oportunitats (beques, 
serveis gratuïts, participació de voluntariat, 
polítiques públiques, etc.).


 L’impacte de la crisi econòmica sobre la 
participació dels infants en aquest àmbit 
ha estat desigual. D’una banda, la despesa 
en activitats de lleure de les llars en gene-
ral (sense poder discriminar en funció de 
l’edat dels membres) s’ha reduït en els 
darrers anys, d’acord amb les dificultats 
creixents de moltes famílies de fer front 
als costos d’accés. Alhora, diferents indi-
cadors assenyalen que, en part per efecte 
de la crisi econòmica, determinats àmbits 
de lleure educatiu han experimentat un 
estancament o, fins i tot, un decrement 
dels nivells de participació, que, fins ales-
hores, havien mantingut una tendència 


creixent (participació a les activitats extraes-
colars organitzades en l’entorn escolar, a 
programes d’esport escolar, a les activitats 
d’educació en el lleure notificades a la Direc-
ció General de Joventut, fonamentalment en 
períodes de vacances, etc.). D’altra banda, 
però, si bé hi ha àmbits de lleure més afec-
tats per l’impacte de la crisi, n’hi ha d’altres 
en què globalment la participació dels infants 
no ha minvat, com ara les activitats d’educa-
ció en el lleure que es fan durant el curs en 
els esplais i agrupaments.


El lleure educatiu també s’ha vist afectat 
per les mesures d’austeritat aplicades per 
les administracions públiques per reduir el 
dèficit públic. Així, s’ha reduït el finançament 
del Departament de Benestar Social i Família 
en subvencions a entitats de lleure; s’ha 
suprimit el finançament del Departament 
d’Ensenyament en subvencions a 
ajuntaments i AMPA per a activitats 
extraescolars o s’ha reduït en els plans 
educatius d’entorn, en part per la reducció 
també de les aportacions del Ministeri 
d’Educació, i s’ha reduït el finançament de 
la Secretaria General de l’Esport en 
subvencions a actuacions i programes 
relacionats amb l’esport federat i l’esport 
escolar, etc. Si bé hi ha administracions 
públiques que han vetllat perquè les 
mesures d’austeritat afectessin menys 
l’accés al lleure dels infants socialment més 
desfavorits (per exemple, la despesa en 
centres oberts o en subvencions per a la 
concessió d’ajuts per a activitats d’estiu a 
infants socialment desfavorits no ha 
minvat), aquesta reducció de la despesa 
pública ha afectat negativament el 
desenvolupament de diversos programes 
que proveeixen els infants d’oportunitats 
de lleure.


Des de la perspectiva de la planificació de 
polítiques públiques de promoció del lleure 
educatiu a Catalunya, els principals dèficits 
detectats són: 


 Les mancances en el desplegament 
normatiu del dret dels infants al lleure 
educatiu, especialment pel que fa a la 
igualtat d’oportunitats en l’accés, que ja 
està establert com a principi general en la 
Llei d’educació i la Llei d’infància, tot i que 
sense un desplegament adequat no es pot 
exigir de manera efectiva.
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 Les desigualtats econòmiques i els dèficits 
en el desplegament de polítiques 
d’accessibilitat econòmica a les activitats, 
sense un sistema general d’ajuts que doni 
compliment a les previsions recollides en el 
mateix ordenament jurídic (LEC).


  Les desigualtats territorials en la 
disponibilitat de l’oferta, amb l’existència 
de barris i municipis amb una composició 
social desfavorida, amb oferta feble, poc 
diversificada i sovint molt condicionada a 
la inversió de les administracions públiques, 
i també la diferenciació del lleure en funció 
de l’origen social, amb ofertes ubicades en 
un mateix territori però diferenciades pel 
tipus d’infants que en fan ús. 


 Les desigualtats en el (re)coneixement 
del lleure educatiu per part dels infants i 
les seves famílies, especialment 
relacionades amb el capital social i cultural 
familiar i amb la desigual provisió territorial 
de polítiques de difusió de l’oferta i 
d’orientació; i també els dèficits de 
participació dels infants i les famílies en la 
programació de l’oferta, sense mecanismes 
d’escolta dels infants a l’hora de valorar 
quin tipus d’activitats es fan. 


 Les desigualtats d’accés relacionades 
amb l’edat i el gènere, amb un accés més 
limitat dels infants a partir dels dotze anys, 
en bona part per la menor dinamització de 
l’oferta i per les dificultats d’atraure joves 
en molts instituts i equipaments juvenils, i 
també amb una diferenciació dels usos de 
lleure entre nois i noies, que no només 
condiciona el caràcter coeducatiu de 
determinades activitats, sinó també les 
dificultats d’accés.


 Les mancances en el caràcter inclusiu i 
intercultural de les activitats de lleure 
educatiu, per les dificultats de participació 
dels infants amb discapacitat en les 
activitats ordinàries i per la baixa 
participació dels infants d’origen immigrat 
en moltes ofertes, especialment de caràcter 
no esportiu.  


 La necessitat de promoure un millor 
aprofitament dels equipaments i dels 
espais públics per al desenvolupament 
d’activitats de lleure educatiu, especialment 
dels centres escolars, que sovint estan 
infrautilitzats en l’horari no lectiu, tot i que 
l’ordenament jurídic ho preveu.


 Els dèficits de reconeixement del caràcter 
educatiu de les activitats, especialment per 
la feble vinculació entre educació formal i 
lleure educatiu i per la freqüent manca 
d’incorporació de les activitats extraescolars 
en els projectes educatius de centre, i els 
dèficits d’integració i de coordinació dels 
agents de lleure educatiu en el treball en 
xarxa a escala territorial, que limiten les 
possibilitats de desenvolupar actuacions 
que millorin la situació del sector. 


 Els dèficits de reconeixement social de 
l’educador de lleure educatiu i la tasca que 
acompleix.


 La manca de regulació de l’admissió dels 
infants a les activitats de lleure educatiu 
sufragades amb fons públics i promogudes 
per administracions públiques, que no 
assegura que l’accés a serveis com ara 
escoles de música, escoles d’art, casals de 
vacances, casals infantils, etc. incorporin 
criteris d’equitat en l’accés. 







45INFORME SOBRE EL DRET AL LLEURE EDUCATIU I A LES SORTIDES I COLÒNIES ESCOLARS


6. PROPOSTES I RECOMANACIONS DEL 
SÍNDIC


6.1. DESENVOLUPAMENT DEL DRET DELS 
INFANTS AL LLEURE EDUCATIU EN 
CONDICIONS D’IGUALTAT


6.1.1. Cal que el Departament d’Ensenyament 
desplegui el marc general d’ordenació de les 
activitats complementàries, les activitats 
extraescolars i els serveis escolars dels centres 
vinculats al Servei d’Educació de Catalunya, 
tant dels centres públics com dels centres 
concertats, tal com preveu l’article 158.2 de la 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC), 
de manera que s’asseguri el següent:


Per a les colònies i sortides escolars:


 Els ajuts per fomentar l’accés de l’alumnat 
a aquestes activitats en igualtat d’oportunitats, 
tant en centres públics com en centres 
concertats, i les garanties que la despesa 
pública destinada s’adreci efectivament a 
aquests ajuts per a infants (art. 50.3 i 202 de 
la LEC).


 El dret a la participació de l’alumnat i a la 
no-exclusió per raons econòmiques.


 L’accés en igualtat de condicions per mitjà 
de l’establiment de quanties màximes (art. 
205.11 de la LEC), fraccionament de quotes 
com a mecanisme per afavorir-ne 
l’accessibilitat, la voluntarietat, el caràcter no 
lucratiu, etc.


Per a les activitats extraescolars organitzades 
en centres escolars:


 Els ajuts per fomentar l’accés de l’alumnat 
a aquestes activitats en igualtat d’oportunitats, 
tant en centres públics com en centres 
concertats (art. 202 de la LEC), i les garanties 
que la despesa pública destinada s’adreci 
efectivament a aquests ajuts per a infants 
(quan els centres disposen d’activitats) o a les 
AMPA, especialment en zones socialment 
desfavorides, per a l’organització d’activitats 
de lleure en horari extraescolar (quan els 
centres no disposen d’activitats, ja que els 
ajuts no serveixen si les escoles on van 
aquests alumnes no disposen d’oferta). 


 El caràcter no lucratiu d’aquestes activitats 
i les garanties per fer-ho possible.


  El caràcter inclusiu, coeducatiu i 
intercultural d’aquestes activitats i les 
garanties per fer-ho possible.


 El dret dels infants a ser informats en 
relació amb les activitats i el dret a ser 
escoltats a l’hora d’establir-ne la programació.


 L’obertura de les activitats extraescolars 
als infants del territori.


 Les subvencions per a la creació i el 
manteniment d’AMPA en entorns socials 
desfavorits, com a agent dinamitzador clau, 
amb la col·laboració de les federacions 
d’aquestes associacions.


6.1.2. Cal que el Departament d’Ensenyament 
i el Departament de Benestar Social i Família 
despleguin el dret a l’accés en igualtat 
d’oportunitats, d’acord amb les previsions de 
la LEC, i la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels 
drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, i més concretament:


En relació amb les activitats de lleure 
educatiu en general, cal desenvolupar 
aspectes com ara:22


 El reconeixement del caràcter educatiu de 
les activitats de lleure i la seva vinculació amb 
el sistema educatiu i els criteris de qualitat a 
què s’han d’ajustar per garantir la contribució 
al procés educatiu, d’acord amb el que 
estableix l’article 39 de la LEC. 


 La garantia del compliment del deure de les 
administracions públiques d’establir sistemes 
d’ajuts o de bonificacions i exempcions per 
als infants amb més dificultats econòmiques, 
l’especificació de criteris socials i econòmics 
prioritaris per discriminar la concessió 
d’aquests ajuts entre les famílies i també les 
garanties que la despesa pública destinada 
s’adreci efectivament a ajuts per als infants.


 El deure de les administracions públiques 
d’establir mesures de foment per garantir que 
tots els infants puguin participar en els plans 
i programes socioeducatius i en les activitats 
d’educació en el lleure en condicions 


22 En part, amb la revisió o el desplegament del Decret 137/2003, del 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les 
quals participen menors de divuit anys.
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d’equitat, sense discriminació per raons 
econòmiques, territorials, socials, culturals o 
de capacitat.23 


 La implicació de les administracions 
públiques en les garanties d’accés i de suport 
dels infants amb necessitats educatives 
especials al lleure educatiu, sense 
discriminacions de cap tipus, amb l’establiment 
de ràtios específiques i de criteris de 
qualificació del personal educador per garantir 
l’atenció adequada d’aquestes necessitats 
educatives especials.


 El tractament preferencial que han de rebre 
les entitats de lleure educatiu en l’ús de les 
instal·lacions escolars més enllà de l’horari 
escolar o en l’accés a determinats equipaments 
públics.


 El dret dels infants a ser escoltats i a rebre la 
informació sobre l’oferta d’activitats.


En relació amb les activitats i els serveis de 
lleure educatiu duts a terme o sufragats amb 
fons públics (casals d’estiu, etc.), 
addicionalment i en coordinació amb els 
ajuntaments, cal desenvolupar aspectes com 
ara:


 El tractament especial i preferencial que han 
de rebre els infants de determinats col·lectius 
en l’accés a l’oferta i als ajuts existents, com 
ara els infants tutelats per l’Administració (en 
centres residencials i també en acolliment 
familiar) i els infants amb discapacitat i amb 
altres necessitats educatives especials, a 
banda d’altres situacions d’especial 
vulnerabilitat mereixedores d’aquest tracte.


 L’establiment de ràtios i de criteris de 
qualificació del personal educador per garantir 
l’atenció adequada dels infants amb 
discapacitat o amb altres necessitats 
educatives especials.


 El caràcter no lucratiu de les activitats i els 
serveis de lleure educatiu sufragats amb fons 
públics.


 Les bonificacions i les exempcions per a 
determinats col·lectius en l’accés a les 


activitats de lleure sufragades amb fons 
públics.


 La regulació de qui ha d’assumir el cost de 
l’atenció de les necessitats educatives 
especials.


 Els avantatges econòmics de què puguin 
gaudir els infants que participen en 
activitats de lleure educatiu en l’ús de 
determinats serveis públics (transports, 
entrades a equipaments esportius i culturals, 
etc.).


  El caràcter inclusiu, coeducatiu i 
intercultural del lleure educatiu.


 El paper d’aquestes activitats com a espais 
de respir per a famílies acollidores i per a 
famílies d’infants amb necessitats educatives 
especials. 


En relació amb el servei de menjador escolar, 
cal desenvolupar aspectes com ara:24 


 El reconeixement del caràcter educatiu del 
temps de menjador escolar.


 L’establiment i les garanties de la formació 
adequada i de les ràtios dels professionals 
que atenen els infants en el servei de 
menjador escolar, d’acord amb el seu caràcter 
educatiu, com a requisits d’equitat i de 
qualitat.


 El tractament especial que han de rebre els 
alumnes amb necessitats educatives especials 
en l’accés als ajuts de menjador escolar.


 L’establiment de ràtios i de criteris de 
qualificació del personal educador per 
garantir l’atenció adequada dels infants amb 
discapacitat o amb altres necessitats 
educatives especials, incloses les de caràcter 
conductual, siguin per inquietud psicomotriu, 
manca d’autocontrol o qualsevol altra 
manifestació, i les garanties d’accés als 
mitjans i els recursos de suport personal 
específics necessaris, sense discriminacions 
de cap tipus, i el dret a no ser exclosos del 
servei de menjador per raó de les seves 
necessitats especials.


23 D’acord amb l’article 41 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i l’article 57.3 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les opor-
tunitats en la infància i l’adolescència.
24 Amb la revisió o el desplegament del Decret 160/1996, del 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents 
públics de titularitat del Departament d’Ensenyament.
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 La inclusió dels centres concertats en la 
normativa que regula la provisió del servei de 
menjador escolar, actualment només 
aplicable als centres públics.


 El desenvolupament d’instruments per 
garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés 
al servei (sistemes d’ajuts, llindars de renda 
per a la percepció dels ajuts, etc.). 


En relació amb els ensenyaments no reglats 
(escoles de música i de dansa, ensenyaments 
d’idiomes de règim especial, etc.), cal 
desenvolupar aspectes com ara:25 


 Els criteris d’admissió en l’accés als 
ensenyaments no reglats que incorporin, en 
cas de més demanda que oferta, criteris de 
prioritat relacionats amb la renda familiar.


 La reserva de places per a infants amb 
necessitats educatives especials.


 El deure de les administracions públiques 
d’establir sistemes d’ajuts o de bonificacions 
i exempcions per als infants amb més 
dificultats econòmiques, i la possibilitat 
d’incorporar sistemes de tarifació social.


6.2. AJUTS ECONÒMICS PER ALS INFANTS 
SOCIALMENT DESFAVORITS


6.2.1. Cal que el Departament d’Ensenyament 
doni compliment a l’article 202 de la LEC, que 
preveu que el Departament, per raons 
d’oportunitat social, d’equitat o de 
no-discriminació per raons econòmiques, 
estableixi ajuts i atorgui beques amb relació a 
activitats complementàries i extraescolars, i 
garanteixi que la despesa pública destinada 
s’adreci efectivament a aquests ajuts per a 
infants


6.2.2. Cal que les administracions públiques 
que gestionen directament activitats i serveis 
de lleure educatiu sufragats amb fons públics, 
o hi donen suport financer, estableixin 
mesures d’accessibilitat econòmica (ajuts 
econòmics, bonificacions i exempcions, 
sistemes de tarifació social, etc.).


6.2.3. Que les administracions públiques 
preservin l’esforç a l’hora d’assegurar al 
màxim possible la igualtat d’oportunitats 
dels infants en l’accés i en l’aprofitament de 
les activitats de lleure educatiu i evitin que 
l’actual procés de desinversió pública 
perjudiqui la igualtat d’oportunitats en aquest 
àmbit, d’acord amb el principi de prioritat 
pressupostària de la infància establert per 
l’article 15.1 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, 
dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència.


6.3. PLANS LOCALS DE DINAMITZACIÓ DEL 
LLEURE EDUCATIU


6.3.1. Cal que els ajuntaments i el 
Departament d’Ensenyament garanteixin la 
continuïtat dels plans educatius d’entorn 
pel que fa a les actuacions relacionades 
amb el lleure educatiu i promoguin, 
conjuntament amb el Departament de 
Benestar Social i Família, plans locals de 
dinamització del lleure educatiu, 
especialment en municipis socialment 
desfavorits, a fi de combatre les desigualtats 
territorials en la provisió d’oferta. Entre 
altres aspectes, cal: 


 Identificar els àmbits territorials amb una 
participació dels infants en el lleure 
educatiu més feble. 


 Planificar i desenvolupar mesures de 
promoció de l’oferta i mesures 
d’accessibilitat (suport econòmic, obertura 
d’activitats, etc.). 


  Dissenyar sistemes d’informació i 
itineraris entre les ofertes educatives del 
municipi, amb l’objectiu de promoure el 
coneixement i la participació dels infants a 
les activitats existents.


 Dinamitzar l’oferta de lleure educatiu als 
barris que no en tenen, especialment als 
centres escolars amb una composició social 
desfavorida, als instituts (amb activitats 
educatives fora de l’horari lectiu adreçades 
a joves) i també en altres equipaments 
públics (centres de lleure, esportius, etc.).


25 D’acord amb l’article 41 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i l’article 57.3 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les opor-
tunitats en la infància i l’adolescència.
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 Desenvolupar programes de lleure i 
actuacions de suport adreçats a adolescents 
en situació de risc, tal com preveu l’article 
77.4 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels 
drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència.


 Afavorir l’associacionisme juvenil, basat 
en el voluntariat i en projectes d’autogestió 
de grups de joves.


6.3.2. Cal que els ajuntaments promoguin 
l’accés i l’obertura dels equipaments públics 
i de les instal·lacions de titularitat municipal 
a les entitats de lleure educatiu per al 
desenvolupament d’activitats educatives. 
Entre altres aspectes, cal: 


 Sensibilitzar les direccions i els consells 
escolars dels centres públics per a 
l’autorització de l’ús de les instal·lacions 
escolars fora de l’horari lectiu.


 Implicar els ajuntaments en el foment de 
l’ús social dels centres escolars per part 
d’entitats que desenvolupen activitats de 
lleure educatiu.


 Promoure la cessió de locals i d’equipaments 
municipals (centres cívics, biblioteques, 
casals d’entitats, instal·lacions esportives, 
etc.) a les entitats de lleure (entitats 
esportives, entitats d’educació en el lleure, 
etc.).


6.3.3. Cal que els ajuntaments elaborin 
sistemes d’informació de les activitats de 
lleure educatiu disponibles en els seus 
territoris i  adreçades als infants i a les seves 
famílies, en diferents suports i en què 
constin dades claus com ara: 


 Dades sobre les activitats: tipus d’activitats, 
lloc, horari, requisits i condicions d’accés, 
promotor i aspectes clau del projecte 
educatiu.


 Disponibilitat de mesures d’accessibilitat 
econòmica.


 Mesures de foment de la participació per a 
col·lectius específics.


 Itineraris entre ofertes educatives a escala 
local.


6.3.4. Promoure el treball integrat entre 
ajuntaments, centres escolars i entitats que 
desenvolupen activitats de lleure educatiu per 
garantir i donar suport a la participació dels 
infants a l’oferta. Entre altres aspectes, cal: 


 Implantar estructures de coordinació en 
l’àmbit del lleure educatiu i també estructures 
de coordinació que fomentin la vinculació de 
l’educació formal i del lleure educatiu. 


 Promoure la participació de les entitats en 
les estructures de coordinació existents a 
escala local (consells escolars, plans educatius 
d’entorn, PEC, etc.).


 Desenvolupar mesures específiques de 
difusió de l’oferta de lleure educatiu entre 
els infants socialment desfavorits i les seves 
famílies.


 Establir entre els serveis socials i les entitats 
protocols de derivació dels infants socialment 
desfavorits a l’oferta, amb garanties 
d’acompanyament i de suport econòmic.


6.3.5. Cal que els ens locals potenciïn la 
participació dels infants i els adolescents als 
consells de participació territorial previstos 
en el Decret 200/2013, del 23 de juliol, dels 
consells de participació territorial i nacional 
dels infants i els adolescents de Catalunya, 
com a instrument clau per a l’anàlisi i la 
planificació de polítiques en l’àmbit del lleure 
educatiu.


6.4. RECONEIXEMENT I PROMOCIÓ DELS 
AGENTS DE LLEURE EDUCATIU


6.4.1. Cal que el Departament de Benestar 
Social i Família i el Departament 
d’Ensenyament promoguin el reconeixement 
del valor educatiu del lleure i la importància 
estratègica d’aquest àmbit per al foment de la 
inclusió i la cohesió socials. Entre altres 
aspectes, cal: 


 Reconèixer el paper que té el lleure educatiu 
i implicar les entitats que en formen part, 
com a aliades de les administracions 
públiques, en la planificació i implantació de 
polítiques socials en àmbits estratègics com 
ara l’acollida del fet migratori, la lluita contra 
la pobresa i la malnutrició infantils, la millora 
de l’èxit escolar, etc. 
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 Donar suport a les entitats en la formació 
dels seus responsables i del personal 
educador (amb l’elaboració de materials, 
l’intercanvi d’experiències, etc.), a fi que 
puguin desenvolupar un paper actiu i 
eficaç en els nous reptes que té plantejada 
la nostra societat.


6.4.2. Cal que el Departament de Benestar 
Social i Família i el Departament 
d’Ensenyament promoguin el 
reconeixement de la tasca duta a terme 
pel personal educador i que fomentin el 
bon funcionament de les entitats que 
desenvolupen activitats de lleure educatiu. 
Entre altres aspectes, cal: 


 Desenvolupar programes de foment del 
voluntariat en l’educació en el lleure. 


 Aplicar les mesures que escaiguin per 
combatre la precarització laboral del 
personal educador professionalitzat que 
desenvolupa activitats de lleure educatiu.


 Garantir el compliment dels convenis 
subscrits per la Generalitat de Catalunya i 
pels ens locals amb les entitats relacionades 
amb el lleure educatiu i donar-hi continuïtat, 
a fi d’assegurar-ne el funcionament ordinari. 


 Desenvolupar mesures de suport a les 
xarxes d’entitats socials, d’acord amb 
l’article 57.3 de la Llei 14/2010, del 27 de 
maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència, i de promoció de 
l’associacionisme juvenil, d’acord amb 
l’article 45 de la Llei 33/2010, de l’1 
d’octubre, de polítiques de joventut, 
posant l’accent en la implantació d’entitats 
d’educació en el lleure en barris i municipis 
socialment desfavorits.


6.4.3. Cal que les administracions públiques 
promoguin l’establiment d’avantatges 
socials i econòmics per a les entitats de 
lleure educatiu en el desenvolupament de la 
seva activitat, com ara: 


 Promoure avantatges en l’accés de les 
entitats de lleure educatiu a activitats 
educatives públiques organitzades per 
ajuntaments o per la Generalitat de Catalunya.


Fomentar l’accés preferencial en condicions 
favorables de les entitats de lleure educatiu 
a equipaments i serveis públics, com ara 
escoles, piscines municipals, pavellons, 
albergs públics, transport públic, etc.


6.4.4. Cal que els poders públics 
desenvolupin instruments per optimitzar la 
formulació de polítiques de promoció del 
lleure educatiu, com ara: 


 Dissenyar sistemes integrats d’informació 
sobre la participació dels infants en el 
lleure educatiu i altres característiques de 
l’oferta existent.


Fomentar estructures de coordinació entre 
diferents àmbits i nivells administratius, 
també entre els diferents departaments de 
la Generalitat de Catalunya.


 Avaluar les polítiques de promoció del 
lleure educatiu, conjuntament amb els 
diversos actors que hi intervenen. 


 Clarificar els àmbits competencials 
compartits i exclusius de les administracions 
públiques, i les diferents responsabilitats 
que hi estan associades, i també les vies 
d’interlocució amb els diversos agents 
implicats.











