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

1.10. Resolucions

Resolució 657/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’Informe de fiscalització 37/2013, sobre Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya, corresponent al 2010 i al 2011
Tram. 256-00028/10
Adopció p. 19

Resolució 658/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Informe de fiscalització 1/2014, sobre el Consorci d’Educa-
ció de Barcelona, corresponent al 2012
Tram. 256-00029/10
Adopció p. 19

Resolució 659/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Informe de fiscalització 28/2013, sobre el Programa 314, 
atenció a la immigració, del Departament de Benestar Social 
i Família, corresponent al 2011
Tram. 256-00021/10
Adopció p. 19

Resolució 660/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la facilitació de les dades de contacte de les associacions de 
consumidors i usuaris per part del servei telefònic 012
Tram. 250-00899/10
Adopció p. 20

Resolució 661/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’accés als procediments de mediació de consum
Tram. 250-00906/10
Adopció p. 20

Resolució 662/X del Parlament de Catalunya, sobre 
els impresos de sol·licitud d’arbitratge davant la Junta Arbi-
tral de Consum de Catalunya
Tram. 250-00951/10
Adopció p. 20

Resolució 663/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la línia de molt alta tensió entre Santa Coloma de Farners i 
Riudarenes
Tram. 250-00942/10
Adopció p. 21

Resolució 664/X del Parlament de Catalunya, de 
suport als treballadors de l’empresa Albasa, de Sant Vicenç 
de Castellet
Tram. 250-00972/10
Adopció p. 21

Resolució 665/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el Consell Català del Treball Autònom i l’aplicació de l’Esta-
tut del treball autònom
Tram. 250-00997/10
Adopció p. 22

Resolució 666/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les inversions ferroviàries i els procediments d’adjudicació 
d’obra civil
Tram. 250-01017/10
Adopció p. 22

Resolució 667 /X del Parlament de Catalunya, so-
bre el programa Forma i insereix
Tram. 250-01024/10
Adopció p. 23

Resolució 685/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’increment de l’import de l’ajut per hectàrea de fruita seca
Tram. 250-01038/10
Adopció p. 23

Resolució 686/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la regulació de les proves de jònecs
Tram. 250-01060/10
Adopció p. 23

Resolució 687/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el finançament del Servei de Control de Mosquits del Baix 
Llobregat
Tram. 250-01064/10
Adopció p. 24

Resolució 688/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’anul·lació d’una instrucció del Departament de Justícia amb 
relació a la continuïtat dels interins
Tram. 250-00964/10
Adopció p. 24

Resolució 689/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’elaboració i la tramesa al Govern de l’Estat d’una proposta 
sobre la demarcació i la planta judicial a Catalunya
Tram. 250-00975/10
Adopció p. 24

Resolució 690/X del Parlament de Catalunya, de 
rebuig de la Proposició de llei orgànica de modificació de la 
Llei orgànica del poder judicial, relativa a la justícia universal
Tram. 250-00977/10
Adopció p. 25

Resolució 691/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les proves d’accés a advocat i procurador del tribunals
Tram. 250-00994/10
Adopció p. 25

Resolució 692/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les obres de reforma de l’Escola El Cau de la Guineu, de 
Corbera de Llo bregat
Tram. 250-00911/10
Adopció p. 26

Resolució 693/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Escola Abrera
Tram. 250-00912/10
Adopció p. 26
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Resolució 694/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’adscripció d’un tècnic d’educació infantil a l’Escola Antoni 
Gaudí, de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-00914/10, 250-00917/10 i 250-01035/10
Adopció p. 27

Resolució 695/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la inclusió en la Cartera de serveis socials de mesures 
d’atenció social i educativa amb relació a les situacions de 
risc regulades per la Llei 14/2010, dels drets i les oportuni-
tats en la infància i l’adolescència
Tram. 250-00472/10
Adopció p. 27

Resolució 696/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el desplegament per reglament de la Llei 14/2010, dels drets 
i les oportunitats en la infància i l’adolescència
Tram. 250-00473/10
Adopció p. 28

Resolució 697/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’atenció als infants necessitats durant l’estiu
Tram. 250-00554/10
Adopció p. 28

Resolució 698/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la consolidació dels centres oberts per a infants i adoles-
cents com a servei social
Tram. 250-00670/10
Adopció p. 29

Resolució 699/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’establiment d’un procediment de queixa per als infants i 
adolescents dins el sistema de protecció a la infància i l’ado-
lescència
Tram. 250-00819/10
Adopció p. 29

Resolució 700/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la Comissió de Seguiment del Pacte per a la Infància a 
Catalunya
Tram. 250-00948/10
Adopció p. 30

Resolució 701/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la presentació del Pla d’atenció integral a la infància i a l’ado-
lescència 2014-2017
Tram. 250-00949/10
Adopció p. 30

1.30. Altres tramitacions

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

Memòria i Compte de la Sindicatura de Comptes 
corresponent al 2013
Tram. 256-00030/10
Coneixement de l’Informe p. 30

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’aplicació de fórmules 
d’adquisició, contractació i gestió conjunta entre administra-
cions i l’optimació del funcionament de les administracions
Tram. 250-01030/10
Rebuig p. 31

Proposta de resolució sobre la llengua d’a tenció del 
servei telefònic d’emergències 112
Tram. 250-01037/10
Rebuig p. 31

Proposta de resolució sobre la previsió d’ins tal·lació 
d’equipaments comercials en l’àmbit del Centre Direccional 
de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01051/10
Rebuig p. 31

Proposta de resolució sobre el respecte al marc 
constitucional i estatutari i als principis de l’estat de dret en 
l’àmbit de l’ensenyament
Tram. 250-01059/10
Rebuig p. 31

Proposta de resolució sobre la retallada en les nò-
mines del treballadors del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 250-01072/10
Rebuig p. 31

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 d’incorporació de la propietat tem-
poral i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya
Tram. 200-00022/10
Text presentat p. 32

3.01.02. ProPOSICIONS de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2000, 
del 29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments 
comercials
Tram. 202-00053/10
Retirada de l’esmena a la totalitat p. 37

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la dotació dels mossos 
d’esquadra amb pistoles immobilitzadores Taser
Tram. 250-01085/10
Esmenes presentades p. 37

Proposta de resolució sobre la base de dades del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 250-01087/10
Esmenes presentades p. 38

Proposta de resolució sobre l’elaboració del Pla de 
contractació pública alimentària
Tram. 250-01095/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre les mesures per a evi-
tar l’intrusisme en l’àmbit del transport de persones
Tram. 250-01096/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la integració tarifària 
de Manlleu, Torelló i Ripoll a la sisena corona de transport 
metropolità
Tram. 250-01097/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38
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Proposta de resolució sobre el replantejament de 
la no-renovació del contracte a treballadors eventuals de 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 250-01098/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’autopista AP-7 al pas 
per Figueres
Tram. 250-01099/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’Escola Mirades, de 
Torredembarra
Tram. 250-01100/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el servei de transport 
escolar de l’Escola Bellaterra, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01101/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’adopció de les me-
sures de finançament que estableix la Llei 3/2009, de regu-
larització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 250-01102/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Montigalà i l’Institut Ventura Gassol, a Badalona
Tram. 250-01103/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la Corporació Sanitària 
Parc Taulí i la construcció del centre d’atenció primària de 
Can Llong, de Sabadell
Tram. 250-01104/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la distribució dels ser-
veis de pediatria i d’atenció a la salut sexual i reproductiva 
de Viladecans i del SAP Delta del Llobregat
Tram. 250-01105/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució de suport a la candidatura de 
preinscripció de la Festa dels Reis d’Igualada a la Llista re-
presentativa del patrimoni cultural immaterial de la UNESCO 
com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat
Tram. 250-01106/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la petició a la Comissió 
Europea que adopti mesures excepcionals per a evitar per-
torbacions en el mercat dels cítrics
Tram. 250-01107/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
subvencions del Departament de Cultura a activitats d’ar-
tistes
Tram. 250-01108/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el retorn dels docu-
ments catalans que encara són a l’Arxiu General de la Guer-
ra Civil de Salamanca
Tram. 250-01109/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre els serveis oftalmolò-
gics de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-01110/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’Escola Municipal de 
Música de Cambrils
Tram. 250-01111/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’ampliació del servei 
de rodalia de Tarragona fins a Vilafranca del Penedès
Tram. 250-01113/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’addició de la indica-
ció de les platges de Coma-ruga en el panell informatiu de la 
sortida 3 de la carretera C-32
Tram. 250-01114/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’Associació Transat-
làntica de Comerç i Inversió
Tram. 250-01115/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Municipal de Música de Cambrils
Tram. 250-01117/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució de rebuig de les actuacions 
de la Delegació del Govern de l’Estat amb relació a la pre-
sentació de recursos contra acords municipals
Tram. 250-01119/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució de condemna de l’atac con-
tra el Pi de les Tres Branques
Tram. 250-01120/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’Institut Català de la 
Salut i els serveis sanitaris al Camp de Tarragona
Tram. 250-01121/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre les obres d’impermea-
bilització del pàrquing del CAP Cerdanyola-Ripollet
Tram. 250-01122/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut a Martorell
Tram. 250-01123/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el servei de transport 
escolar de l’Escola Bellaterra, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01124/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’alliberament de les 
preses palestines de les presons israelianes i l’eliminació de 
les detencions administratives
Tram. 250-01125/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’arranjament de la car-
retera que connecta el nucli del Pla de la Font amb la carre-
tera de Gimenells, Sucs i Almacelles
Tram. 250-01126/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis bancaris a les poblacions de menys de 1.000 habi-
tants
Tram. 250-01127/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el finançament dels 
medicaments per al tractament de malalties metabòliques
Tram. 250-01128/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre dades la monitoritza-
ció i la conservació de dades personals
Tram. 250-01129/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43
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Proposta de resolució sobre la creació d’una co-
missió de seguiment del compliment dels acords adoptats 
en el debat general sobre l’increment de la pobresa i les de-
sigualtats
Tram. 250-01130/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’Escola Baldiri Reixac, 
de Badalona
Tram. 250-01131/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Montigalà i l’Institut Ventura Gassol, a Badalona
Tram. 250-01132/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’aplicació de les taxes 
judicials
Tram. 250-01133/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la creació d’un registre 
únic de parelles de fet residents a Catalunya
Tram. 250-01134/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
recursos personals del Servei d’Intervenció Especialitzada 
de Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-01135/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un me-
canisme de col·laboració entre Catalunya, el País Valencià i 
l’Estat amb relació al projecte Castor
Tram. 250-01136/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la reconsideració del 
mapa de zones del sistema tarifari integrat de la regió metro-
politana de Barcelona
Tram. 250-01137/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la reconversió de l’aula 
de formació d’adults de Morera-Pomar, de Badalona, en un 
centre de formació d’adults
Tram. 250-01138/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la instal·lació de comp-
tadors intel·ligents
Tram. 250-01139/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la pròrroga dels sub-
sidis per a habitatge de protecció oficial de plans estatals 
d’habitatge anteriors al del 2009-2010
Tram. 250-01140/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la neutralitat política 
en l’entorn escolar
Tram. 250-01141/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la disposició d’un tèc-
nic d’educació infantil a les escoles públiques
Tram. 250-01142/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

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
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el pagament dels deu-
tes a l’empresa municipal Vimusa, Habitatges Municipals de 
Sabadell, SA
Tram. 250-01144/10
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre l’Escola Bellaterra, de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01145/10
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre les paperetes per a la 
consulta sobre el futur polític de Catalunya que elabora el 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció de Lleida
Tram. 250-01146/10
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre l’increment urgent 
d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra al barri de la Mari-
ola, de Lleida
Tram. 250-01147/10
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre l’itinerari i la freqüència 
de pas de l’autobús interurbà que connecta Rubí amb l’Hos-
pital de Terrassa
Tram. 250-01148/10
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre el garantiment dels 
serveis públics de salut
Tram. 250-01149/10
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la creació d’una as-
semblea parlamentària de les Nacions Unides
Tram. 250-01150/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre el transport escolar 
per als alumnes de centres educatius situats lluny del nucli 
urbà
Tram. 250-01151/10
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre les gestions amb el 
Govern de l’Estat per a instar el Govern de Moçambic a pro-
tegir els drets humans, amb especial atenció a la protecció 
dels drets de les dones i les nenes
Tram. 250-01152/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
urgents per a controlar l’emissió de compostos orgànics vo-
làtils de la planta Ecoparc2, a Montcada i Reixac
Tram. 250-01153/10
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a ajudar les persones amb malaltia celíaca
Tram. 250-01154/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la destinació d’una 
partida pressupostària de la Confederació Hidrogràfica de 
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l’Ebre per a arranjar la xarxa de camins de Gimenells i el Pla 
de la Font
Tram. 250-01155/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre el Pla estratègic em-
presarial i per a l’ocupació de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-01156/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment de la residència centre de dia Fortuny, de Reus, el 2014
Tram. 250-01157/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre el finançament de la 
presentació de la candidatura del Priorat perquè sigui decla-
rat paisatge cultural agrari de muntanya
Tram. 250-01158/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre l’autorització al Con-
sell Comarcal del Priorat perquè faci una senyalització ho-
mogènia del patrimoni i les carreteres de la comarca
Tram. 250-01159/10
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre l’allargament del perío-
de hàbil de recol·lecció de la tòfona conreada
Tram. 250-01160/10
Presentació p. 60

Proposta de resolució de condemna i rebuig de 
la violència terrorista i de solidaritat amb les víctimes de 
l’atemptat de l’11 de setembre de 1989 a Banyoles
Tram. 250-01161/10
Presentació p. 61

Proposta de resolució de suport als pobles indíge-
nes i les comunitats camperoles i afrodescendents de Co-
lòmbia en la defensa de llurs territoris
Tram. 250-01162/10
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre la protecció dels po-
bles indígenes i les comunitats afrodescendents i campero-
les de Colòmbia
Tram. 250-01163/10
Presentació p. 64

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 
9/2014, sobre Sistema d’Emergències Mè diques, SA, cor-
responent al 2010 i al 2011
Tram. 256-00033/10
Presentació p. 65
Termini per a proposar compareixences p. 65

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da
vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00011/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 65

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la transferència de 
coneixement i els parcs científics
Tram. 300-00187/10
Presentació p. 65

Interpel·lació al Govern sobre la política d’ac ció ex-
terior
Tram. 300-00188/10
Presentació p. 66

Interpel·lació al Govern sobre els escenaris pressu-
postaris per al 2015
Tram. 300-00189/10
Presentació p. 66

Interpel·lació al Govern sobre el model de gestió del 
0,7% de l’IRPF per a finalitats socials i les perspectives de 
futur d’aquest model
Tram. 300-00190/10
Presentació p. 66

Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels aero-
ports i ports de competència estatal
Tram. 300-00191/10
Presentació p. 66

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels pro-
fessionals del sector sanitari
Tram. 300-00192/10
Presentació p. 67

Interpel·lació al Govern sobre les mesures fiscals 
per a reactivar el consum, la inversió i l’ocupació
Tram. 300-00193/10
Presentació p. 67

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
Tramitació en Comissió p. 67

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament 
de Catalunya amb motiu del setanta-cinquè aniversari de 
l’exili republicà i antifeixista
Tram. 401-00016/10
Coneixement p. 68

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 481/X, so-
bre l’execució de les obres de connexió del vial de la carre-
tera d’Olzinelles a la sortida 11 de l’autopista AP-7 amb la 
rotonda de la carretera C-61
Tram. 290-00429/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 68

Control del compliment de la Resolució 484/X, so-
bre l’execució del projecte de desdoblament del tram entre 
Montcada i Reixac i Vic de la línia 3 de rodalia
Tram. 290-00432/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 69

Control del compliment de la Resolució 485/X, sobre 
l’execució del projecte de protecció de la infraestructura fer-
roviària de la línia 1 de rodalia al Maresme
Tram. 290-00433/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 69
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Control del compliment de la Resolució 486/X, so-
bre l’acord del canvi de titularitat d’un tram de la carretera 
N-II a favor de la Generalitat signat amb el Govern de l’Estat
Tram. 290-00434/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 70

Control del compliment de la Resolució 488/X, so-
bre l’accessibilitat i la seguretat de l’estació ferroviària de 
Sant Feliu de Llobregat
Tram. 290-00436/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 70

Control del compliment de la Resolució 489/X, sobre 
la signatura d’un conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i 
alguns municipis d’O sona per a l’execució d’infraestructures 
hidràuliques
Tram. 290-00437/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 70

Control del compliment de la Resolució 490/X, so-
bre l’execució immediata de les obres de la variant de Valli-
rana de la carretera N-340
Tram. 290-00438/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 71

Control del compliment de la Resolució 491/X, so-
bre la restauració i l’adequació de l’edifici de l’estació de tren 
de Santa Maria de Palautordera
Tram. 290-00439/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 71

Control del compliment de la Resolució 496/X, de 
condemna de les agressions a seus de partits polítics i a 
llurs militants
Tram. 290-00444/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 71

Control del compliment de la Resolució 497/X, de 
reconeixement de l’estelada com a símbol d’un anhel i d’una 
reivindicació democràtica
Tram. 290-00445/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 72

Control del compliment de la Resolució 500/X, so-
bre la promoció de la unitat i les denominacions pròpies de 
la llengua catalana
Tram. 290-00448/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 72

Control del compliment de la Resolució 501/X, de 
rebuig de les denominacions impròpies de la llengua catala-
na i sobre la promoció de l’ús i el prestigi del català a l’Aragó
Tram. 290-00449/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 73

Control del compliment de la Resolució 503/X, la 
continuïtat de les línies de treball del Centre d’Art Tarragona i 
el pagament del deute a aquest equipament cultural
Tram. 290-00451/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 74

Control del compliment de la Resolució 504/X, sobre 
la revisió de la normativa de les inversions procedents de 
l’1% cultural en projectes de patrimoni cultural
Tram. 290-00452/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 74

Control del compliment de la Resolució 505/X, sobre 
la defensa del català com a llengua vehicular de l’ensenya-
ment a les Illes Balears
Tram. 290-00453/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 74

Control del compliment de la Resolució 506/X, sobre 
l’impuls d’un homenatge a José Pérez Ocaña
Tram. 290-00454/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 75

Control del compliment de la Resolució 507/X, so-
bre l’Informe de fiscalització 30/2013, sobre les eleccions al 
Parlament de Catalunya del 2012
Tram. 290-00455/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 75

Control del compliment de la Resolució 508/X, so-
bre l’Informe de fiscalització 23/2013, sobre el Consorci Sa-
nitari de Terrassa, corresponent al 2009 i al 2010
Tram. 290-00456/10
Sol·licitud de pròrroga p. 76
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 76

Control del compliment de la Resolució 511/X, so-
bre l’autorització per a tallar el subministrament d’aigua en 
domicilis particulars i de mesures per a garantir l’accés al 
subministrament d’aigua
Tram. 290-00458/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 76

Control del compliment de la Resolució 512/X, so-
bre la desestimació de la tramitació del Pla especial urbanís-
tic de determinació d’activitat de dipòsit controlat de residus 
de classe II al Pinell de Brai
Tram. 290-00459/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 77

Control del compliment de la Resolució 514/X, so-
bre el passeig marítim de Mataró
Tram. 290-00461/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 78

Control del compliment de la Resolució 515/X, so-
bre la prohibició de circulació de camions per la carretera 
N-340 i l’aplicació de descomptes a l’autopista AP-7 entre 
l’Hospitalet de l’Infant i Ulldecona
Tram. 290-00462/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 78

Control del compliment de la Resolució 516/X, so-
bre la finalització de les obres del nou edifici del barri de 
Merinals, de Sabadell, que ha d’allotjar els veïns dels pisos 
afectats per aluminosi
Tram. 290-00463/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 78

Control del compliment de la Resolució 517/X, so-
bre les obres de condicionament de la carretera C-51 al pas 
per Vilardida
Tram. 290-00464/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 79

Control del compliment de la Resolució 518/X, so-
bre la connexió de la carretera B-124 amb la C-58 i la ronda 
Oest de Sabadell per a millorar els accessos de Castellar 
del Vallès
Tram. 290-00465/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 79

Control del compliment de la Resolució 519/X, so-
bre l’aplicació de millores de seguretat per als vianants a les 
zones industrials i de serveis properes a la carretera C-245 
al pas per Gavà
Tram. 290-00466/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 79

Control del compliment de la Resolució 520/X, so-
bre el calendari d’execució de les obres pendents d’urbanit-
zació de l’àmbit del parc de Can Zam, a Santa Coloma de 
Gramenet
Tram. 290-00467/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 80

Control del compliment de la Resolució 529/X, so-
bre el desplegament del protocol d’actuació amb relació a la 
lipoatròfia semicircular
Tram. 290-00476/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 80
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 66/X, sobre les 
polítiques per a garantir el dret a l’habitatge i el reallotjament 
de famílies desnonades
Tram. 390-00066/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 81

Control del compliment de la Moció 113/X, sobre 
els centres penitenciaris i sobre l’exercici d’accions judicials
Tram. 390-00113/10
Designació de la Comissió competent p. 81

Control del compliment de la Moció 114/X, sobre 
la situació dels centres penitenciaris i les polítiques de per-
sonal amb relació a l’obertura de nous centres penitenciaris
Tram. 390-00114/10
Designació de la Comissió competent p. 81

Control del compliment de la Moció 115/X, sobre la 
justícia i el model penitenciari
Tram. 390-00115/10
Designació de la Comissió competent p. 81

Control del compliment de la Moció 116/X, sobre la 
política tributària i econòmica del Govern de l’Estat
Tram. 390-00116/10
Designació de la Comissió competent p. 81

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones amb la consellera de Benestar 
Social i Família sobre el Pla integral contra la violència mas-
clista
Tram. 354-00234/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre la intervenció o la mediació del Govern en els 
expedients de regulació d’ocupació i els tancaments d’em-
preses
Tram. 354-00295/10
Sol·licitud i tramitació p. 82

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre el possible cas d’espionatge del Centre de Se-
guretat de la Informació de Catalunya al Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 354-00297/10
Sol·licitud i tramitació p. 82

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el possible cas d’es-
pionatge del Centre de Seguretat de la Informació de Cata-
lunya al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00298/10
Sol·licitud i tramitació p. 82

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre el contingut i l’abast del Pla estratègic empresarial 
i per a l’ocupació de les Terres de l’Ebre
Tram. 354-00299/10
Sol·licitud i tramitació p. 82

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre encarregat 
a la Universitat Rovira i Virgili
Tram. 354-00300/10
Sol·licitud i tramitació p. 82

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb la consellera de Governació i Relacions Instituci-
onals sobre el compliment de l’Acord del 19 de maig de 2014 
de la Junta Electoral Central
Tram. 354-00302/10
Sol·licitud i tramitació p. 83

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el compliment de 
l’Acord del 19 de maig de 2014 de la Junta Electoral Central
Tram. 354-00303/10
Sol·licitud i tramitació p. 83

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Voluntariat Social amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01121/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Pere Tarrés amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01122/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01123/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01124/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Catalana de l’Esplai amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01125/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de Creu Roja a Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01126/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
del Banc dels Aliments amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01127/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola contra el Càncer amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01128/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01129/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de Mans Unides amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01130/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01131/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Coordinating Committee for International Voluntary Ser-
vice amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01132/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01133/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01134/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Francina Alsina, 
presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat, amb re-
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01135/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras, 
presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01136/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Ghassan Saliba 
Zeghondi, en representació de Comissions Obreres, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01137/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01138/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament, 
la Pau i els Drets Humans amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01139/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell d’Associacions de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01140/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de la Joventut de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01141/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01142/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ens Associacionisme Cultural amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01143/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01144/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01145/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01146/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
del Coordinating Committee of International Voluntary Servi-
ce amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01147/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de Pau González, en 
representació del Moviment Laic i Progressista, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01148/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’Antoni Madrid, pro-
fessor de la Universitat de Barcelona, especialista en ins-
titucions del voluntariat, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01149/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de Josep Fornés i Gar-
cia, gestor cultural i membre del Consell de Cultura de la 
Ciutat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del vo-
luntariat
Tram. 352-01150/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Es-
somba i Gelabert, doctor en pedagogia per la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01151/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de Jaume Ayats i Abe-
yà, músic i professor d’etnomusicologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01152/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de Fernando Pindado, 
expert en participació ciutadana, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01153/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de Fidel González, ex-
pert en participació i associacionisme, amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01154/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01155/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01156/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01157/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01158/10
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Hu-
mans i el Desenvolupament amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01159/10
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana del Voluntariat Social amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01160/10
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01161/10
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives de Consum i Usuaris de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01162/10
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell d’Associacions de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01163/10
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de la Joventut de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01164/10
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de Josep Marquès, en 
representació de la Creu Roja, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01165/10
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica amb rela-
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01166/10
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01167/10
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Ecologistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01168/10
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Assemblea Nacional Catalana amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01169/10
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01170/10
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01171/10
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01172/10
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01173/10
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01174/10
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de Mònica Sabata, en 
representació de la Federació d’Organitzacions Catalanes 
Internacionalment Reconegudes, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01175/10
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01176/10
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01177/10
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Entitats Corals amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01178/10
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01179/10
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01180/10
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01181/10
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de Toni Vilà, en repre-
sentació de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la 
Universitat Autònoma de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01182/10
Acord sobre la sol·licitud p. 91
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Proposta de compareixença de Fidel González, ex-
pert en participació i associacionisme, amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01183/10
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Fernando Pindado, 
expert en participació, amb relació al Projecte de llei del vo-
luntariat
Tram. 352-01184/10
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Es-
somba i Gelabert, expert en participació i interculturalitat, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01185/10
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Fernando Pindado, 
expert en participació ciutadana en l’àmbit local, amb rela-
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01186/10
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’Òscar Rebollo, pro-
fessor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01187/10
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Joaquim Brugué, 
catedràtic del Departament de Ciència Política de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i director de l’Institut de 
Govern i Polítiques Públiques, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01188/10
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Es-
somba i Gelabert, doctor en pedagogia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01189/10
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Jaume Ayats i Abe-
yà, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01190/10
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de Teresa Crespo, 
presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01191/10
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de Josep Fornés i Gar-
cia, director del Museu Etnològic de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01192/10
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01193/10
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01194/10
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ajuntament de Viladecans amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01195/10
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ajuntament de Granollers amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01196/10
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01197/10
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de Josep Monràs i 
Jaume Domingo, en representació de la Unió de Consells 
Esportius de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01198/10
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01199/10
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una representació 
del Coordinating Committee of International Voluntary Servi-
ce amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01200/10
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ens de Comunicació Associativa amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01201/10
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01202/10
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01203/10
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de Francina Alsina, 
presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat Social, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01204/10
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Entitats Corals amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01205/10
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats Ecologistes de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01206/10
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01207/10
Acord sobre la sol·licitud p. 94
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Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Hu-
mans i el Desenvolupament amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01208/10
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença del president del Con-
sell de Treball Econòmic i Social amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01209/10
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01210/10
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Organització Patronal del Tercer Sector Social de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01211/10
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01212/10
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01213/10
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01214/10
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01215/10
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’Enric Canet, direc-
tor del Casal dels Infants, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01216/10
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de Maria Solés, coor-
dinadora territorial de la Federació Girona Voluntariat, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01217/10
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de Maurici Blancafort, 
president d’Amics de la Gent Gran, amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01218/10
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01219/10
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell d’Associacions de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01220/10
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de la Joventut de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01221/10
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de Ricard Esteban Le-
garreta, professor de dret laboral i de la seguretat social de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01222/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença de Francina Alsina, 
presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01223/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença de Xavier Becerra, res-
ponsable d’Habitatge de Comissions Obreres, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01224/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença de Carme Borbonès, 
presidenta de Càritas Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01225/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’Enric Canet, director 
de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01226/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença de Teresa Crespo, 
presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01227/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras, 
presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01228/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença de Jordi Giró Cas-
tañer, president de la Confederació d’Associacions Veïnals 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01229/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença de Núria Ramon, pre-
sidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01230/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’Albert Riu i Mas, se-
cretari general de la Coordinació Catalana de Colònies, Ca-
sals i Clubs d’Esplai, amb relació al Projecte de llei del vo-
luntariat
Tram. 352-01231/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’Oriol Josa Fresno, 
secretari general de la Coordination Committee of Interna-
tional Voluntary Service amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01232/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97
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Proposta de compareixença d’Antonio Pérez, direc-
tor de Voluntariat i Formació de la Creu Roja, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01233/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01234/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de Clara Rosàs, gerent 
de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01235/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de Montserrat Cade-
vall i Vigués, presidenta de la Federació Catalana d’Entitats 
Corals, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01236/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de José Cayuela Guer-
rero, president de la Federació Catalana d’Escoltisme i Gui-
atge, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01237/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de Mario Cugat Le-
seurs, president de la Federació d’Associacions de Gent 
Gran de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del vo-
luntariat
Tram. 352-01238/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de Jordi Merino Urba-
no, president de la Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01239/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de Mònica Sabata, 
presidenta de la Federació d’Organitzacions Catalanes In-
ternacionalment Reconegudes, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01240/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de Francesc Ventura, 
sotsdirector de l’àrea social de la Fundació «la Caixa», amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01241/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01242/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de Juanjo Butrón i Me-
lero, membre de la Junta Directiva de la Xarxa de Voluntariat 
Ambiental, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01243/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01244/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01245/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01246/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut de Govern de Polítiques Públiques de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01247/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Es-
somba i Gelabert, director general de l’Equip de Recerca en 
Diversitat i Inclusió en Societats Complexes, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01248/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de Lluc V. Peláez, al-
calde de Figaró-Montmany, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01249/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de Fidel González Pé-
rez, expert en participació juvenil, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01250/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de Pau González Val, 
secretari general del Moviment Laic i Progressista, amb rela-
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01251/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01252/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01253/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01254/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01255/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana del Voluntariat Social amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01256/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Catalunya Voluntària amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01257/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01258/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100
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Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer amb re-
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01259/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01260/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs 
d’Esplai amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01261/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacional-
ment Reconegudes amb relació al Projecte de llei del vo-
luntariat
Tram. 352-01262/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01263/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ens de Comunicació Associativa amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01264/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Entitats Corals amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01265/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
del Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris amb re-
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01266/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Creu Roja a Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01267/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01268/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01269/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01270/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01271/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01272/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació «la Caixa» amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01273/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01274/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01275/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de Josep Fornés i Gar-
cia amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01276/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Es-
somba i Gelabert amb relació al Projecte de llei del volun-
tariat
Tram. 352-01277/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de Jaume Ayats i Abe-
yà amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01278/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Josep Fornés i Gar-
cia, director del Museu Etnològic de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01279/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Jaume Ayats i Abe-
yà, músic i professor d’etnomusicologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01280/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’un responsable de la 
formació dels tècnics esportius de la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de 
les professions de l’esport
Tram. 352-01281/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’un responsable de 
l’Àrea de Formació del Centre d’Alt Rendiment Esportiu de 
Sant Cugat del Vallès amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport
Tram. 352-01282/10
Retirada de la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Escola de Formació de Tècnics Esportius Catalana de 
Montjuïc amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport
Tram. 352-01283/10
Rebuig de la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya amb 
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relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01284/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Àrea de Formació de l’Escola Catalana de l’Esport amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01285/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de Lluís Laínz i Alfonso 
Camprubí, en representació del Centre de Formació de Tèc-
nics Esportius de l’Escola Pia Sarrià-Calassanç, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01286/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01287/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença del secretari general 
de l’Esport amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport
Tram. 352-01288/10
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de Gerard M. Figueras 
i Albà, director del Consell Català de l’Esport, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01289/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01290/10
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01291/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01292/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01293/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01294/10
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01295/10
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Catalana de l’Esplai amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de 
l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01296/10
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Direcció de l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport
Tram. 352-01297/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori Català de l’Esport amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de 
l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01298/10
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Consells Esportius de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01299/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de 
l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01300/10
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01301/10
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de Gemma Vilaró 
Mendiola, directora de l’Escola Catalana de l’Esport, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01302/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’Agustí Boixeda de 
Miquel, director de l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport
Tram. 352-01303/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de Félix Gimeno Gar-
cés, president del Comitè d’Entrenadors i responsable de 
formació de la Federació Catalana de Futbol, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01304/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’Israel López i Ferrer, 
director de l’Escola d’Entrenadors de la Federació Catalana 
de Futbol, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
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la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport
Tram. 352-01305/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de Rafel Niubó i Ba-
qué, ex-secretari general de l’Esport, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de 
l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01306/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de Jaume Bantula Ja-
not, director del grau en ciències de l’activitat física i de l’es-
port de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exer-
cici de les professions de l’esport
Tram. 352-01307/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’Antoni Lloret i Guisa-
sola, gerent de la Federació Catalana de Pitch & Putt, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01308/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de Josep Lluís Samper 
Bustins, president del Club de Bàsquet Sant Narcís, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01309/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de Jordi Mumbrú Mar-
tínez, gerent de la Federació Catalana de Bàsquet i profes-
sor de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exer-
cici de les professions de l’esport
Tram. 352-01310/10
Retirada de la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de David Moner, pre-
sident de la Unió de Federacions Esportives de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’es-
port
Tram. 352-01311/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de Francesc Reig, pre-
sident del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Cièn-
cies de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01312/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de Jaume Domin-
go, president de la Unió de Consells Esportius de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’es-
port
Tram. 352-01313/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de Jaume Mora, presi-
dent del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01314/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de Francesc Serra, 
president de la Federació Catalana de Korfbal, amb relació 

al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01315/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’Òscar Cruz, presi-
dent de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01316/10
Rebuig de la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’Andreu Subies, 
president de la Federació Catalana de Futbol, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01317/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença del secretari general 
de l’Esport amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport
Tram. 352-01331/10
Rebuig de la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de Gerard M. Figueras 
i Albà, director del Consell Català de l’Esport, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01332/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Gestors Esportius Professio-
nals amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’es-
port
Tram. 352-01333/10
Rebuig de la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Gestors de l’Esport a Es-
panya amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport
Tram. 352-01334/10
Rebuig de la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01335/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01336/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01337/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Consells Esportius de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01338/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109
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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 especialitzada en violència 
masclista
Tram. 356-00717/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Sol·licitud de compareixença d’Olga Martí Ribera, 
representant sindical de les treballadores del Servei d’Inter-
venció Especialitzada de Girona, davant la Comissió d’Igual-
tat de les Persones perquè informi sobre les retallades en els 
serveis d’intervenció especialitzada en violència masclista
Tram. 356-00718/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

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
Acord sobre la sol·licitud p. 110

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
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Sol·licitud de compareixença de Pere Guerra Serra, 
representant de Catalunya Anpier, davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector de 
l’energia fotovoltaica
Tram. 356-00735/10
Sol·licitud p. 110

Sol·licitud de compareixença d’Helena Villarejo Ga-
lende, professora de dret administratiu de la Universitat de 
Valladolid, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
informi sobre el marc jurídic dels centres comercials urbans 
i els business improvement districts (BID)
Tram. 356-00737/10
Sol·licitud p. 110

Sol·licitud de compareixença de Juan Alfonso San-
tamaría, catedràtic de dret administratiu, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el marc jurídic 
dels centres comercials urbans i els business improvement 
districts (BID)
Tram. 356-00738/10
Sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença de Fernando Mora 
Bongera, expert en àrees empresarials i secretari d’ajunta-
ment, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè in-
formi sobre el marc jurídic dels centres comercials urbans i 
els business improvement districts (BID)
Tram. 356-00739/10
Sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Gesturbà, Associació per a la Gestió dels Centres Urbans 
de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè informi sobre el marc jurídic dels centres comercials 
urbans i els business improvement districts (BID)
Tram. 356-00740/10
Sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença del director general 
de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè presenti 
les prioritats i les línies d’actuació de la Direcció General de 
la Policia
Tram. 356-00743/10
Sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els can-
vis en la gestió de les incapacitats temporals inclosos en 
l’Avantprojecte de llei de l’Estat de mútues
Tram. 356-00744/10
Sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Mútues d’Accidents de Treball 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els can-
vis en la gestió de les incapacitats temporals inclosos en 
l’Avantprojecte de llei de l’Estat de mútues
Tram. 356-00745/10
Sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries da-
vant la Comissió de Salut perquè informi sobre els canvis en 
la gestió de les incapacitats temporals inclosos en l’Avant-
projecte de llei de l’Estat de mútues
Tram. 356-00746/10
Sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la plataforma Afectados por AFV Union Hipotecaria da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
la situació creada per les actuacions de determinats presta-
dors en el refinançament de deutes
Tram. 356-00747/10
Sol·licitud p. 112

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre l’estratègia per a promoure l’aprofitament energètic de 
la biomassa forestal i agrícola
Tram. 355-00127/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 112

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre l’execució del desnonament del 
centre social Can Vies, del barri de Sants, de Barcelona, i 
els fets posteriors
Tram. 355-00131/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 112

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

Compareixença d’un responsable de la formació 
dels tècnics esportius de la Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professi-
ons de l’esport
Tram. 353-00567/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença d’una representació de l’Institut 
Nacional d’Educació Física de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00568/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença de Gemma Vilaró Mendiola, direc-
tora de l’Escola Catalana de l’Esport, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de 
l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00569/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença de Lluís Laínz i Alfonso Camprubí, 
en representació del Centre de Formació de Tècnics Espor-
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tius de l’Escola Pia Sarrià-Calassanç, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de 
l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00570/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física 
i l’Esport de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport
Tram. 353-00571/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença de Gerard M. Figueras i Albà, di-
rector del Consell Català de l’Esport, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de 
l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00572/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’una representació de la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de 
l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00573/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’una representació de la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exer-
cici de les professions de l’esport
Tram. 353-00574/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’un representant de la Federació 
Catalana de Futbol amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les pro-
fessions de l’esport
Tram. 353-00575/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença de Rafel Niubó i Baqué, ex-secre-
tari general de l’Esport, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport
Tram. 353-00576/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença de Jaume Bantula Janot, director 
del grau en ciències de l’activitat física i de l’esport de la Uni-
versitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport
Tram. 353-00577/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença d’Antoni Lloret i Guisasola, gerent 
de la Federació Catalana de Pitch & Putt, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00578/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença de Josep Lluís Samper Bustins, 
president del Club de Bàsquet Sant Narcís, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00579/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença de Jaume Mora, president del Con-
sell de l’Esport Escolar de Barcelona, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de 
l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00580/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença de Francesc Serra, president de la 
Federació Catalana de Korfbal, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exer-
cici de les professions de l’esport
Tram. 353-00581/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença del portaveu del Consell Nacional 
de Lesbianes, Gais, Homes i Dones Transsexuals i Bisexuals 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar 
sobre la situació d’aquest col·lectiu
Tram. 357-00059/10
Decaïment p. 114

Compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fiscal in-
terlocutor en delictes d’odi i discriminació de la Fiscalia Su-
perior de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a informar sobre la tasca de la Fiscalia contra 
l’homofòbia i els delictes vinculats a l’orientació sexual
Tram. 357-00296/10
Decaïment p. 114

Compareixença d’una representació d’Unió Espa-
nyola Fotovoltaica davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
per a presentar els estudis relatius a l’energia eòlica i l’actu-
alitat del sector
Tram. 357-00434/10
Substanciació p. 114

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Productors d’Energies Renovables davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació per a presentar els estudis relatius 
a l’energia eòlica i l’actualitat del sector
Tram. 357-00436/10
Substanciació p. 115

Compareixença de Josep Guardiola Salinas, coor-
dinador de l’Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en So-
cietats Complexes del Departament de Pedagogia Aplicada 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració per a exposar les con-
clusions del projecte europeu Sírius
Tram. 357-00583/10
Substanciació p. 115

Compareixença de Javier de Pedro, president de la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el Pla hidrològic 
de la conca de l’Ebre
Tram. 357-00608/10
Decaïment p. 115

Compareixença de Pedro Arrojo, fundador de la 
Fundació Nova Cultura de l’Aigua, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el Pla hidrològic 
de la conca de l’Ebre
Tram. 357-00609/10
Substanciació p. 115

Compareixença de Narcís Prat, catedràtic d’eco-
logia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el Pla hidrològic 
de la conca de l’Ebre
Tram. 357-00610/10
Substanciació p. 115

Compareixença de Manolo Tomàs, dirigent de la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre, davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat per a informar sobre el Pla hidrològic de 
la conca de l’Ebre
Tram. 357-00611/10
Substanciació p. 115

Compareixença del director general de Medi Na-
tural davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a explicar les polítiques de 
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boscos, gestió forestal, parcs naturals i protecció del medi 
natural i la biodiversitat
Tram. 357-00645/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença de Daniel Valls, president del Con-
sell Català de la Producció Agrària Ecològica, davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural per a informar sobre la situació del Consell
Tram. 357-00673/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de Jesús Ramírez Martínez, repre-
sentant sindical dels treballadors del Servei d’Acolliment 
Residencial Tarragona, davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a informar sobre les retallades en els serveis 
d’intervenció especialitzada en violència masclista
Tram. 357-00677/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116
Substanciació p. 116

Compareixença d’Olga Martí Ribera, representant 
sindical de les treballadores del Servei d’Intervenció Espe-
cialitzada de Girona, davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a informar sobre les retallades en els serveis 
d’intervenció especialitzada en violència masclista
Tram. 357-00678/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116
Substanciació p. 116

Compareixença d’Esther Pérez Ventura, del grup 
de dones usuàries dels serveis d’intervenció especialitzada, 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar 
sobre les retallades en els serveis d’intervenció especialitza-
da en violència masclista
Tram. 357-00679/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116
Substanciació p. 116

Compareixença d’Eduardo Cano Ponce, represen-
tant del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Ca-
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talunya, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per 
a informar sobre les retallades en els serveis d’intervenció 
especialitzada en violència masclista
Tram. 357-00680/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116
Substanciació p. 116

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 35
Convocada per al dia 25 de juny de 2014 p. 116

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i 
encàrrecs de despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Economia i 
Coneixement a la consellera d’Ensenyament
Tram. 330-00062/10
Presentació p. 118

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la vicepre-
sidenta del Govern
Tram. 330-00063/10
Presentació p. 118

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre El tractament de les informacions sobre violència 
masclista en els teleinformatius, entre l’octubre i el desem-
bre del 2013
Tram. 337-00033/10
Presentació p. 118
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 657/X del Parlament de Catalu
nya, sobre l’Informe de fiscalització 37/2013, 
sobre Ferrocarrils de la Generalitat de Cata
lunya, corresponent al 2010 i al 2011
Tram. 256-00028/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 13, 29.05.2014, DSPC-C 412

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda els dies 27 i 29 de maig, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe 
de fiscalització 37/2013, sobre Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya, corresponent al 2010 i al 2011 
(tram. 256-00028/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 37/2013, sobre Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya, corresponent al 2010 i al 2011.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes reco-
llides en l’Informe de fiscalització 37/2013.

3. El Parlament de Catalunya encarrega a la Sindica-
tura de Comptes que en el proper informe sobre Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya inclogui una 
fiscalització de la contractació de la dita empresa.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 658/X del Parlament de Catalu
nya, sobre l’Informe de fiscalització 1/2014, 
sobre el Consorci d’Educació de Barcelona, 
corresponent al 2012
Tram. 256-00029/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 13, 29.05.2014, DSPC-C 412

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 27 i 29 de maig, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalitza-
ció 1/2014, sobre el Consorci d’Educació de Barcelo-
na, corresponent al 2012 (tram. 256-00029/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 1/2014, sobre el Consorci d’Educació de 
Barcelona, corresponent al 2012.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes reco-
llides en l’Informe de fiscalització 1/2014.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 659/X del Parlament de Catalu
nya, sobre l’Informe de fiscalització 28/2013, 
sobre el Programa 314, atenció a la immigra
ció, del Departament de Benestar Social i 
Família, corresponent al 2011
Tram. 256-00021/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 13, 29.05.2014, DSPC-C 412

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda els dies 27 i 29 de maig, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de 
fiscalització 28/2013, sobre el Programa 314, atenció 
a la immigració, del Departament de Benestar Social 
i Família, corresponent al 2011 (tram. 256-00021/10).

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

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 28/2013, sobre el Programa 314, atenció a la 
immigració, del Departament de Benestar Social i Fa-
mília, corresponent al 2011.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes reco-
llides en l’Informe de fiscalització 28/2013.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 660/X del Parlament de Catalu
nya, sobre la facilitació de les dades de con
tacte de les associacions de consumidors i 
usuaris per part del servei telefònic 012
Tram. 250-00899/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 24, 04.06.2014, DSPC-C 420

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 4 de juny de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la facilitació de les dades de 
contacte de les associacions de consumidors i usuaris 
per part del telèfon 012 (tram. 250-00899/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer que 
el servei d’atenció telefònica 012 faciliti les dades de 
contacte de les associacions de consumidors i usuaris 
als ciutadans que ho sol·licitin.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Resolució 661/X del Parlament de Catalu
nya, sobre l’accés als procediments de me
diació de consum
Tram. 250-00906/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 24, 04.06.2014, DSPC-C 420

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu-
da el 4 de juny de 2014, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la tarifació dels procediments de 
mediació de consum (tram. 250-00906/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 59516).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer que en 
els procediments de mediació de consum no s’exigeixi 
als consumidors el pagament d’un preu públic o tarifa 
per a l’exercici de l’activitat mediadora.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

El secretari en funcions  El president 
de la Comissió de la Comissió
Cristòfol Gimeno Iglesias Rafael Luna Vivas

Resolució 662/X del Parlament de Catalu
nya, sobre els impresos de sol·licitud d’arbi
tratge davant la Junta Arbitral de Consum de 
Catalunya
Tram. 250-00951/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 24, 04.06.2014, DSPC-C 420

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 4 de juny de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre els impresos de sol·licitud 
d’arbitratge davant la Junta Arbitral de Consum de 
Catalunya (tram. 250-00951/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 61701).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer que 
en els impresos de sol·licitud davant la Junta Arbitral 
de Consum de Catalunya es destaqui l’espai perquè el 
ciutadà que sol·licita l’arbitratge pugui designar repre-
sentant, si ho considera convenient.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

El secretari en funcions  El president 
de la Comissió de la Comissió
Cristòfol Gimeno Iglesias Rafael Luna Vivas

Resolució 663/X del Parlament de Catalu
nya, sobre la línia de molt alta tensió entre 
Santa Coloma de Farners i Riudarenes
Tram. 250-00942/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 24, 04.06.2014, DSPC-C 420

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu-
da el 4 de juny de 2014, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la línia de molt alta tensió entre 
Santa Coloma de Farners i Riudarenes (tram. 250-
00942/10), presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta que la preser-
vació del territori i la creació de les infraestructures 
necessàries per al país a tots els nivells no són dos ob-
jectius antagònics, sinó que poden ésser compatibles, i 
insta el Govern a vetllar per fer-los-hi.

2. El Parlament de Catalunya, ateses les circumstàn-
cies i la realitat actual, insta el Govern a promoure la 
suspensió del procediment d’autorització demanat per 
Red Eléctrica de España, als efectes de replantejar i 
tornar a estudiar els aspectes següents amb relació al 
ramal de la línia de molt alta tensió entre Santa Colo-
ma de Farners i Riudarenes: 

a) Valorar si en les actuals circumstàncies socioeconò-
miques i, a mitjà termini, és imprescindible la línia de 
400 kV o si és suficient la línia actual.

b) En el cas que es consideri imprescindible reforçar la 
línia per a atendre les necessitats de subministrament 

actuals, estudiar la possibilitat d’incrementar la potèn-
cia de la línia actual de 132 kV a 220 kV.

c) En el cas que, malgrat tot, es consideri imprescindi-
ble la instal·lació de la línia de 400 kV, fer que aquesta 
s’executi de manera soterrada, la viabilitat tècnica de 
la qual està demostrada.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

La secretària en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Montserrat Capdevila i Tatché Rafael Luna Vivas

Resolució 664/X del Parlament de Catalu
nya, de suport als treballadors de l’empresa 
Albasa, de Sant Vicenç de Castellet
Tram. 250-00972/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 24, 04.06.2014, DSPC-C 420

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 4 de juny de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució de suport als treballadors de 
l’empresa Albasa, de Sant Vicenç de Castellet (tram. 
250-00972/10), presentada pel Meritxell Borràs i Solé, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Ori-
ol Amorós i March, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, Montserrat Capdevila 
Tatché, del Grup Parlamentari Socialista, José An-
tonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, Inés Arrimadas García, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, i Isabel Vallet 
Sànchez, del Grup Mixt.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Expressar el seu suport als treballadors de la plan-
ta de l’empresa Albasa, de Sant Vicenç de Castellet 
(Bages), afectats per la deslocalització de la producció.

b) Insistir perquè el pla industrial de l’empresa inclo-
gui un pla industrial del cotó que permeti de continuar 
l’activitat de la planta amb el nombre suficient de tre-
balladors.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas
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Resolució 665/X del Parlament de Catalu
nya, sobre el Consell Català del Treball Au
tònom i l’aplicació de l’Estatut del treball 
autònom
Tram. 250-00997/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 24, 04.06.2014, DSPC-C 420

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 4 de juny de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el Consell Català del Treball 
Autònom i l’aplicació de l’Estatut del treball autònom 
(tram. 250-00997/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 63534).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar-li, a la Comissió d’Empresa i Ocupació, un informe 
sobre la situació del Consell Català del Treball Autò-
nom, sobre l’estat d’aplicació del Decret 18/2010, del 
23 de febrer, d’aplicació a Catalunya de l’Estatut del 
treball autònom, i sobre el procediment i l’execució de 
la representació de les entitats representatives dels tre-
balladors autònoms i de les organitzacions de caràcter 
intersectorial.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Resolució 666/X del Parlament de Catalu
nya, sobre les inversions ferroviàries i els 
procediments d’adjudicació d’obra civil
Tram. 250-01017/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 24, 04.06.2014, DSPC-C 420

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 4 de juny de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre les inversions ferroviàries i 
els processos d’adjudicació d’obra civil (tram. 250-
01017/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65417) i pel Grup Par-

lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
65457).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a millo-
rar significativament les inversions ferroviàries i: 

a) Recuperar la inversió productiva en matèria ferrovià-
ria mitjançant una estratègia inversora que permeti man-
tenir i donar suport al sector i que permeti a les adminis-
tracions contractar material i infraestructures, des d’una 
perspectiva de rendibilitat econòmica i social.

b) Incloure un apartat específic sobre la consolidació 
del sector industrial ferroviari en el pla d’actuacions 
de l’àmbit prioritari de la mobilitat que s’està elaborant 
com a desplegament de l’Estratègia per al desenvolu-
pament sostenible de Catalunya, que permeti identifi-
car els objectius, les necessitats d’inversió i la previsió 
temporal.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar 
el Govern de l’Estat a modificar el Reial decret legis-
latiu 3/2011, del 14 novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, i la nor-
mativa vigent en matèria de contractació pública per 
a introduir, en els procediments d’adjudicació, com a 
criteri de valoració complementària de les empreses: 

a) La potenciació de la transferència tecnològica i la 
inversió en R+D+i a l’Estat certificades amb un segell 
a la innovació.

b) El fet de tenir actius industrials a l’Estat i mantenir i 
fer possible la generació de nous llocs de treball.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Exercir activament la mediació amb les empreses 
adjudicatàries de grans concursos d’obra civil a nivell 
internacional, per a garantir que la producció es dugui 
a terme en unitats productives del país, en lloc de faci-
litar la deslocalització de la producció de tecnologies 
desenvolupades a Catalunya.

b) Defensar un model industrial basat en la capacitat 
d’innovació, el desenvolupament de projectes propis i 
la qualitat d’execució, en lloc d’un model de poca qua-
lificació i salaris baixos.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recla-
mar a l’empresa ATSP, Alstom Transport Santa Per-
pètua, d’Alstom Transport, el compliment dels acords 
a què es va arribar amb relació a la negociació de les 
condicions laborals en el procés de mediació en què va 
intervenir el Departament d’Empresa i Ocupació.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas
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Resolució 667 /X del Parlament de Catalu
nya, sobre el programa Forma i insereix
Tram. 250-01024/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 24, 04.06.2014, DSPC-C 420

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 4 de juny de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la reformulació del programa 
«Forma i contracta» (tram. 250-01024/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 65433) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 65458).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar 
més recursos al programa «Forma i insereix» perquè 
les empreses col·laborin en la contractació de persones 
desocupades. En aquest sentit: 

a) La formació ha d’ésser a mida dels llocs de treball 
que calgui cobrir i pot estar lligada a l’obtenció d’un 
certificat de professionalitat.

b) Cal oferir als beneficiaris del programa assessora-
ment i orientació per a rebre formació en competèn-
cies bàsiques i per a l’obtenció del títol de graduat en 
educació secundària obligatòria.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Resolució 685/X del Parlament de Catalu
nya, sobre l’increment de l’import de l’ajut 
per hectàrea de fruita seca
Tram. 250-01038/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió núm. 12, 04.06.2014, DSPC-C 422

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 debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre l’increment de l’import de l’ajut per hectà-

rea de fruita seca i el pagament del deute pendent pel 
mateix concepte (tram. 250-01038/10), presentada 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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a negoci-
ar amb el Govern de l’Estat perquè augmenti l’import 
de la prima d’ajut acoblat que pagarà per hectàrea a la 
fruita seca i s’acosti al màxim a l’import que paguen 
els països competidors dins la Unió Europea, i perquè, 
a partir del 2015, es mantingui l’ajut a superfícies de 
fruita seca que permet l’organització comuna de mer-
cats única, de 120 euros per hectàrea.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Pere Regull i Riba

Resolució 686/X del Parlament de Catalu
nya, sobre la regulació de les proves de jò
necs
Tram. 250-01060/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió núm. 12, 04.06.2014, DSPC-C 422

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 debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la regulació de les actuacions amb braus 
a les explotacions ramaderes (tram. 250-01060/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, el Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i el Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a regular, 
com a màxim al novembre del 2014, amb les mesures 
que estimi pertinents i amb el consens sectorial i terri-
torial, les proves de jònecs (tientas), perquè es puguin 
dur a terme amb visitants.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Pere Regull i Riba
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Resolució 687/X del Parlament de Catalu
nya, sobre el finançament del Servei de Con
trol de Mosquits del Baix Llobregat
Tram. 250-01064/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió núm. 12, 04.06.2014, DSPC-C 422

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 debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre el finançament del Servei de Control de 
Mosquits del Baix Llobregat (tram. 250-01064/10), 
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 complir 
el principi general de finançament dels serveis transfe-
rits i adoptar les mesures pertinents per a la consolida-
ció del finançament del Servei de Control de Mosquits 
del Baix Llobregat en exercicis futurs, emprant els ins-
truments necessaris que en permetin l’estabilitat, te-
nint en compte la seva importància per qüestions de 
salut pública i prioritzant-ho en funció de la disponibi-
litat financera de la Generalitat.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Pere Regull i Riba

Resolució 688/X del Parlament de Catalu
nya, sobre l’anul·lació d’una instrucció del 
Departament de Justícia amb relació a la 
continuïtat dels interins
Tram. 250-00964/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió núm. 22, 05.06.2014, DSPC-C 427

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 5 de juny de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’anul·lació d’una instruc-
ció del Departament de Justícia amb relació a la con-
tinuïtat dels interins (tram. 250-00964/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 

presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 61690).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Revisar l’actuació del Departament de Justícia en 
els casos de les dones amb permís de maternitat i de 
les persones en situació d’incapacitat temporal amb re-
lació a la continuïtat de llur nomenament com a interi-
nes del Departament de Justícia.

b) Tornar a nomenar el personal en situació d’incapa-
citat temporal o en situació de baixa per maternitat en 
el moment en què es trobi en disposició d’alta laboral, 
d’acord amb el que estableix l’Ordre JUS/250/2009, 
del 13 de maig, de la borsa de personal interí dels cos-
sos de metge forense, gestió processal i administrati-
va, tramitació processal i administrativa i auxili judi-
cial.

c) Considerar vàlida aquesta mesura amb efectes retro-
actius des de l’1 de gener de 2014 i, en conseqüència, 
establir mesures que evitin qualsevol tipus de discri-
minació o perjudici a les persones en situació d’inca-
pacitat temporal o de baixa per maternitat.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2014

La secretària La presidenta 
de la Comissió  de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot

Resolució 689/X del Parlament de Catalu
nya, sobre l’elaboració i la tramesa al Go
vern de l’Estat d’una proposta sobre la de
marcació i la planta judicial a Catalunya
Tram. 250-00975/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió núm. 22, 05.06.2014, DSPC-C 427

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 5 de juny de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’elaboració i la tramesa al 
Govern de l’Estat d’una proposta sobre la demarcació 
i la planta judicial a Catalunya (tram. 250-00975/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61689) i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 61720).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Prendre la iniciativa i, al més aviat possible, elabo-
rar i trametre al Parlament de Catalunya i al Govern 
de l’Estat una proposta sobre la demarcació i la planta 
judicial a Catalunya.

b) Desplegar l’article 107.3 de l’Estatut d’autonomia i 
presentar-li un projecte de llei que determini la capita-
litat de les demarcacions judicials de Catalunya.

c) Impulsar la creació del Consell de Justícia de Ca-
talunya amb les atribucions de l’article 98 de l’Estatut 
d’autonomia, d’acord amb la Resolució 323/X del Par-
lament de Catalunya, sobre l’orientació política gene-
ral del Govern.

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

Resolució 690/X del Parlament de Catalu
nya, de rebuig de la Proposició de llei orgà
nica de modificació de la Llei orgànica del 
poder judicial, relativa a la justícia universal
Tram. 250-00977/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió núm. 22, 05.06.2014, DSPC-C 427

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la ses-
sió tinguda el 5 de juny de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució de rebuig de la Proposi-
ció de llei orgànica de modificació de la Llei orgàni-
ca del poder judicial, relativa a la justícia universal 
(tram. 250-00977/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
57709).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta: 

a) El rebuig a la Llei orgànica 1/2014, del 13 de març, 
de modificació de la Llei orgànica 6/1985, de l’1 de ju-
liol, del poder judicial, relativa a la justícia universal.

b) El rebuig al sobreseïment, com a conseqüència de 
la reforma de l’article 23 de la Llei orgànica del poder 
judicial, de les causes obertes existents..

c) Que, d’acord amb la normativa internacional, deter-
minats crims són tan atroços que afecten tota la hu-
manitat, i els estats estan obligats a perseguir-ne els 
responsables independentment del lloc de comissió 
d’aquests delictes.

d) Que l’abast de la jurisdicció universal és absolut i ha 
de prevaler sobre l’existència d’interessos dels estats.

e) Que la restricció de la jurisdicció universal és con-
trària a les normes internacionals de drets humans.

f) Que eludir el deure de perseguir aquests delictes 
i impulsar reformes que afavoreixin la impunitat en 
crims contra la humanitat ens allunya del paper d’im-
pulsor del dret penal internacional i de les víctimes, i 
ens situa en una posició de complicitat amb els respon-
sables d’aquests crims.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur 
a terme les accions pertinents davant el Govern de 
l’Estat perquè aquest promogui la revisió legislativa 
de la modificació de la Llei orgànica del poder judi-
cial sobre la jurisdicció universal i perquè adopti les 
polítiques de protecció de drets humans que permetin 
lluitar contra la impunitat i perseguir els crims contra 
la humanitat independentment de l’origen dels delin-
qüents o les víctimes, com així ho regulen els tractats 
i convencions internacionals signats per l’Estat espa-
nyol.

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

Resolució 691/X del Parlament de Catalu
nya, sobre les proves d’accés a advocat i 
procurador del tribunals
Tram. 250-00994/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió núm. 22, 05.06.2014, DSPC-C 427

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 5 de juny de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre les proves d’accés a ad-
vocat i procurador del tribunals (tram. 250-00994/10), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Grup Mixt.
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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) Dur a terme, amb caràcter urgent, les converses i 
negociacions necessàries amb els ministeris d’Educa-
ció i de Justícia per a garantir que les proves d’accés 
a advocat i procurador del tribunals es puguin fer de 
manera descentralitzada, de manera que els aspirants 
les puguin fer a les comunitats autònomes respectives 
i en la llengua cooficial de llur elecció.

b) Dur a terme, amb caràcter urgent, les converses i 
negociacions necessàries amb els ministeris d’Educa-
ció i de Justícia per a garantir que els continguts de les 
proves d’accés a advocat i procurador del tribunals re-
cullin adequadament la realitat del dret propi que exis-
teix i s’aplica a la pràctica a diverses comunitats autò-
nomes i forals de l’Estat.

c) Dur a terme aquestes converses i negociacions en 
contacte i intercanvi d’opinions permanents amb les 
universitats catalanes, els col·legis professionals impli-
cats i les organitzacions representatives dels estudiants 
i aspirants afectats.

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

Resolució 692/X del Parlament de Catalu
nya, sobre les obres de reforma de l’Esco
la El Cau de la Guineu, de Corbera de Llo
bregat
Tram. 250-00911/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 22, 05.06.2014, DSPC-C 426

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 5 de juny de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la segona fase de l’am-
pliació de l’Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de 
Llobregat (tram. 250-00911/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 55892 i 57010), 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
59451) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 59511).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Iniciar, durant el curs 2014, les obres de reforma im-
prescindibles, que han d’ésser pactades amb l’Ajunta-
ment i de les quals s’ha d’informar la comunitat educa-
tiva, per a garantir els espais adequats per als alumnes 
que cursen i cursin llurs estudis a l’Escola El Cau de la 
Guineu, de Corbera de Llobregat, el curs 2014-2015, i 
també informar la comunitat educativa del centre so-
bre l’inici i la previsió de finalització de les reformes.

b) Tenir en compte, per a l’execució de la resta 
d’obres de reforma, la priorització dels espais que ha 
demanat l’AMPA de l’Escola El Cau de la Guineu 
(la biblioteca, l’aula d’anglès, l’aula de música, les 
aules de desdoblament i la cuina menjador), a mesura 
que es vagin dotant pressupostàriament i segons un 
calendari acordat, amb un ordre de prelació, amb 
l’Ajuntament i la comunitat educativa.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2014

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

Resolució 693/X del Parlament de Catalu
nya, sobre l’Escola Abrera
Tram. 250-00912/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 22, 05.06.2014, DSPC-C 426

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 5 de juny de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Esco-
la Abrera (tram. 250-00912/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 55893) i 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
59450).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir la continuïtat de l’Escola Abrera (Baix 
Llobregat) i donar suport a la tasca duta a terme per la 
comunitat educativa d’aquest centre educatiu.
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b) Analitzar i actualitzar les necessitats que hi ha pel 
que fa a personal d’administració i serveis per al fun-
cionament òptim de l’Escola i mantenir informada la 
comunitat educativa i l’Ajuntament d’Abrera.

c) Continuar garantint el bon estat dels diversos espais 
de l’Escola.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2014

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

Resolució 694/X del Parlament de Catalu
nya, sobre l’adscripció d’un tècnic d’educa
ció infantil a l’Escola Antoni Gaudí, de Cor
nellà de Llobregat
Tram. 250-00914/10, 250-00917/10 i 250-01035/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 22, 05.06.2014, DSPC-C 426

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 5 de juny de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la incorporació d’un tècnic 
d’educació infantil a l’Escola Antoni Gaudí, de Corne-
llà de Llobregat (tram. 250-00914/10), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 59449) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 59512); el text de la Propos-
ta de resolució sobre la incorporació d’un tècnic d’edu-
cació infantil a l’Escola Antoni Gaudí, de Cornellà de 
Llobregat (tram. 250-00917/10), 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. 
59448) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 59513), i el text de la Propos-
ta de resolució sobre l’adscripció d’un tècnic d’educa-
ció infantil a l’Escola Antoni Gaudí, de Cornellà de 
Llobregat (tram. 250-01035/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 65375) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 65416).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Informar, d’una manera argumentada i immediata, 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i la direcció i 
l’AMPA de l’Escola Antoni Gaudí, de Cornellà de Llo-

bregat, sobre si es compleixen per al curs 2014-2015 
els criteris que guien els processos d’assignació i de 
revisió dels tècnics d’educació infantil com a dimen-
sió del centre i, en particular, sobre els grups i les líni-
es d’educació infantil i P3; la ràtio general dels grups 
de P3 i d’educació infantil; la persistència dels criteris 
i les dimensions anteriors en el temps; la complexitat 
socioeducativa de l’alumnat i les famílies del centre i 
del barri on és situat, i la dotació disponible dins l’àm-
bit dels Serveis Territorials del Baix Llobregat.

b) Garantir, amb vista al curs 2014-2015 i els cursos 
posteriors, l’assignació d’un tècnic d’educació infantil 
a l’Escola Antoni Gaudí, de Cornellà de Llobregat, si 
es compleixen les condicions i, si no, estudiar els re-
cursos de reforç de què pot disposar per a P3 amb la 
plantilla docent assignada, comunicar-ho i fer efectius 
aquests recursos des de l’inici del curs.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2014

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

Resolució 695/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la inclusió en la Cartera de serveis so
cials de mesures d’atenció social i educativa 
amb relació a les situacions de risc regula
des per la Llei 14/2010, dels drets i les opor
tunitats en la infància i l’adolescència
Tram. 250-00472/10

Adopció
Comissió de la Infància

Sessió núm. 15, 10.06.2014, DSPC-C 431

Comissió de la Infància

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el 10 
de juny de 2014, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la inclusió en la Cartera de serveis soci-
als de mesures d’atenció social i educativa amb relació 
a les situacions de risc regulades per la Llei 14/2010, 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescèn-
cia (tram. 250-00472/10), presentada pel Grup Parla-
mentari 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 incloure 
en la propera Cartera de serveis socials les mesures 
d’atenció social i educativa amb relació a les situaci-
ons de risc a què fa referència l’article 104 de la Llei 
14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència, amb caràcter de pres-
tacions garantides als efectes de la Llei 12/2007, de 
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l’11 d’octubre, de serveis socials, i d’acord amb l’arti-
cle 15.3 de la Llei 14/2010.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2014

La secretària La presidenta 
de la Comissió  de la Comissió
Anna Solé i Ramos Dolors López Aguilar

Resolució 696/X del Parlament de Catalu
nya, sobre el desplegament per reglament 
de la Llei 14/2010, dels drets i les oportuni
tats en la infància i l’adolescència
Tram. 250-00473/10

Adopció
Comissió de la Infància

Sessió núm. 15, 10.06.2014, DSPC-C 431

Comissió de la Infància

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el 10 
de juny de 2014, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència (tram. 250-00473/10), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 28083).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a desple-
gar per reglament, tal com ja ho ha anunciat, la Llei 
14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència, per a definir clarament 
les situacions de risc lleu, moderat i greu, que inclogui 
llistes d’indicadors i d’observacions sobre el risc, al-
guns també de protecció i resiliència, i criteris per a la 
presa de decisions a l’hora de determinar el nivell d’in-
tervenció en les tasques d’integració, perquè, tant des 
de l’atenció primària com des de l’especialitzada, es 
coneguin els criteris comuns a tots els professionals.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2014

La secretària La presidenta 
de la Comissió  de la Comissió
Anna Solé i Ramos Dolors López Aguilar

Resolució 697/X del Parlament de Catalu
nya, sobre l’atenció als infants necessitats 
durant l’estiu
Tram. 250-00554/10

Adopció
Comissió de la Infància

Sessió núm. 15, 10.06.2014, DSPC-C 431

Comissió de la Infància

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el 10 
de juny de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre l’atenció als infants necessitats durant 
l’estiu (tram. 250-00554/10), presentada pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
30494) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 31000).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Crear un protocol entre els serveis socials, educa-
tius i sanitaris, per a detectar infants que puguin patir 
desnutrició.

b) Convertir la Taula de Distribució Solidària d’Ali-
ments en l’instrument que coordini totes les polítiques 
públiques de lluita contra la fam i la malnutrició, espe-
cialment la infantil, i donar a conèixer, cada sis mesos, 
les propostes i les línies de treball de la Taula per mitjà 
de la Comissió de Benestar i Immigració del Parla-
ment.

c) Signar de manera urgent, tal com està previst, els 
acords de col·laboració entre la Generalitat i les enti-
tats a per fomentar la realització de programes i acti-
vitats de caràcter social, cívic, educatiu, associatiu i de 
promoció de la salut per a infants i joves corresponents 
al 2014.

d) Consolidar el sistema de descomptes per a famíli-
es amb menys recursos que l’Agència Catalana de la 
Joventut aplica a les tarifes del programa de vacances 
per a famílies.

e) Impulsar la utilització d’espais esportius d’entitats 
públiques o finançades amb diner públic per part dels 
infants i adolescents dels centres oberts registrats per 
la Generalitat.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2014

La secretària La presidenta 
de la Comissió  de la Comissió
Anna Solé i Ramos Dolors López Aguilar
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Resolució 698/X del Parlament de Cata
lunya, sobre la consolidació dels centres 
oberts per a infants i adolescents com a ser
vei social
Tram. 250-00670/10

Adopció
Comissió de la Infància

Sessió núm. 15, 10.06.2014, DSPC-C 431

Comissió de la Infància

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el 10 
de juny de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre el desplegament de la Llei 12/2007, 
de serveis socials, i de la Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència (tram. 250-
00670/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 40467).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

a) Consolidar els centres oberts per a infants i adoles-
cents com una de les eines de treball de la comunitat 
per a afavorir la cohesió social, i reconèixer-los com 
a servei social dins de la xarxa pública d’atenció pri-
mària.

b) Mantenir l’aportació pressupostària als centres 
oberts, ja que aquests han d’ésser, com estableix la 
Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, un 
servei bàsic i essencial de la cartera de serveis dels 
serveis socials municipals.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2014

La secretària La presidenta 
de la Comissió  de la Comissió
Anna Solé i Ramos Dolors López Aguilar

Resolució 699/X del Parlament de Catalu
nya, sobre l’establiment d’un procediment 
de queixa per als infants i adolescents dins 
el sistema de protecció a la infància i l’ado
lescència
Tram. 250-00819/10

Adopció
Comissió de la Infància

Sessió núm. 15, 10.06.2014, DSPC-C 431

Comissió de la Infància

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el 
10 de juny de 2014, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre l’establiment d’un procediment de 
queixa per als infants dins el sistema de protecció a 
la infància (tram. 250-00819/10), 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. 
50958).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir, d’acord amb el que estableix la Llei 12/2007, 
de l’11 d’octubre, de serveis socials, que tots els centres 
de protecció de menors disposin d’un sistema intern de 
recepció, seguiment i resolució de suggeriments i quei-
xes, i també que donin a conèixer la Carta de drets i deu-
res dels nens, nenes i adolescents que viuen en centres, 
que inclou, entre d’altres, com adreçar-se a un tutor, al 
director de centre, a la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència o al Síndic de Greuges per a 
formular una queixa o un suggeriment.

b) Continuar fent conèixer aquest sistema de recepció 
de queixes i suggeriments a tots els professionals que 
mantenen contacte amb els infants i adolescents en el 
sistema de protecció a la infància i l’adolescència i, 
molt especialment, fer-lo conèixer als mateixos infants 
i adolescents.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2014

La secretària La presidenta 
de la Comissió  de la Comissió
Anna Solé i Ramos Dolors López Aguilar
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Resolució 700/X del Parlament de Catalu
nya, sobre la Comissió de Seguiment del 
Pacte per a la Infància a Catalunya
Tram. 250-00948/10

Adopció
Comissió de la Infància

Sessió núm. 15, 10.06.2014, DSPC-C 431

Comissió de la Infància

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el 10 
de juny de 2014, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la Comissió de Seguiment del Pacte per 
a la Infància a Catalunya (tram. 250-00948/10), pre-
sentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 61700).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir, 
en la desena legislatura, un mínim d’una reunió cada 
sis mesos de la comissió de seguiment que ha d’ava-
luar el desplegament del Pacte per a la Infància a Ca-
talunya, atès que es compleixen els requisits del pacte 
per a ampliar el nombre de reunions, si es considera 
necessari.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2014

La secretària La presidenta 
de la Comissió  de la Comissió
Anna Solé i Ramos Dolors López Aguilar

Resolució 701/X del Parlament de Catalu
nya, sobre la presentació del Pla d’atenció 
integral a la infància i a l’adolescència 2014
2017
Tram. 250-00949/10

Adopció
Comissió de la Infància

Sessió núm. 15, 10.06.2014, DSPC-C 431

Comissió de la Infància

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el 10 
de juny de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la presentació del Pla d’atenció inte-
gral a la infància i a l’adolescència 2014-2017 (tram. 
250-00949/10), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
61699).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar, en el primer semestre del 2014: 

a) El Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescèn-
cia de Catalunya 2014-2017 i la dotació econòmica 
corresponent.

b) El document d’avaluació de la situació de partida 
respecte als serveis i les actuacions existents i les ne-
cessitats i la demanda reals i estimades.

c) Un document que identifiqui, en els pressupostos de 
la Generalitat per al 2014, les línies d’acció i els recur-
sos econòmics destinats a l’execució del Pacte per a la 
infància a Catalunya i del Pla d’atenció integral a la 
infància i l’adolescència de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar, en el segon semestre de 2014, un pla d’execució del 
Pla d’atenció integral a la infància i a l’adolescència 
corresponent al 2014 en què constin les prioritats per 
al 2014 i la dotació econòmica corresponent.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2014

La secretària La presidenta 
de la Comissió  de la Comissió
Anna Solé i Ramos Dolors López Aguilar

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Memòria i Compte de la Sindicatura de 
Comptes corresponent al 2013
Tram. 256-00030/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.
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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’aplicació de 
fórmules d’adquisició, contractació i gestió 
conjunta entre administracions i l’optimació 
del funcionament de les administracions
Tram. 250-01030/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 36, tinguda el 18.06.2014, DSPC-C 434.

Proposta de resolució sobre la llengua d’a
tenció del servei telefònic d’emergències 112
Tram. 250-01037/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 36, tinguda el 18.06.2014, DSPC-C 434.

Proposta de resolució sobre la previsió d’ins
tal·lació d’equipaments comercials en l’àmbit 
del Centre Direccional de Cerdanyola del Va
llès
Tram. 250-01051/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
en la sessió núm. 23, tinguda el 18.06.2014, DSPC-C 
435.

Proposta de resolució sobre el respecte al 
marc constitucional i estatutari i als princi
pis de l’estat de dret en l’àmbit de l’ensenya
ment
Tram. 250-01059/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 36, tinguda el 18.06.2014, DSPC-C 434.

Proposta de resolució sobre la retallada 
en les nòmines del treballadors del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 250-01072/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en 
la sessió núm. 25, tinguda el 18.06.2014, DSPC-C 436.
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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 d’incorporació de la propie
tat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 200-00022/10

Text presentat
Reg. 70369 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya

Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat d’avui, 
s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a 
continuació:

«A proposta del conseller de Justícia, s’aprova l’Avant-
projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya, i s’autoritza l’esmentat conseller 
perquè el presenti al Parlament.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na el 10 de juny de 2014.

Projecte de llei d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya

Exposició de motius

El present Avantprojecte delimita l’estatut jurídic pro-
pi de dues formes de propietat, la propietat temporal i 
la propietat compartida, dotant-les d’un contingut mí-
nim i, alhora, específic que permet diferenciar-les cla-
rament dels drets reals en cosa aliena i dels drets de 
caràcter personal, amb l’objectiu tant de facilitar l’ac-
cés a la propietat com de conferir la màxima estabili-
tat a la situació jurídica real de l’adquirent.

La propietat temporal atorga al seu titular el domini 
d’un bé durant un termini cert i determinat, vençut 
el qual el domini esdevé del titular successiu. D’al-
tra banda, la propietat compartida confereix a un dels 
dos titulars, que rep el nom de propietari material, una 
quota inicial del domini, i la possessió, l’ús i el gaudi 
exclusiu del bé i el dret d’adquirir, de manera gradu-
al, la quota restant de l’altre titular, que rep el nom de 

propietari formal; situació jurídica que comporta, en 
qualsevol cas, l’exclusió de l’acció de divisió

Aquest text legal s’incorpora al Codi Civil mitjançant 
la introducció d’un nou capítol VII del Títol IV (Del 
dret de propietat) del Llibre cinquè, que va ser aprovat 
per la Llei 5/2006, de 10 de maig, que s’anomena Pro-
pietat temporal, així com un nou capítol VI del Títol 
V (De les situacions de comunitat) del Llibre cinquè, 
que s’intitula Propietat compartida. Aquesta ordenació 
sistemàtica la determina la naturalesa de les instituci-
ons esmentades, ja que la primera és una modalitat de 
propietat a termini i l’altra, implica una concurrència 
de titularitats. A excepció d’allò referit als elements de 
tipificació de les institucions, les normes que es propo-
sen són de caire dispositiu, de manera que es dóna un 
ampli marge a l’autonomia privada conforme al tradi-
cional principi de llibertat civil (article 111-6 del Codi 
civil de Catalunya).

Tot i que aquestes institucions responen, sobretot, al 
propòsit de coadjuvar a la solució del problema de 
l’habitatge i, per tant, els béns immobles són el seu ob-
jecte principal, la configuració jurídica és fa de mane-
ra àmplia i s’estén també a determinats béns mobles, 
en concret, a aquells que siguin duradors, no fungibles 
i que es puguin registrar, és a dir, identificables.

L’habitatge constitueix una necessitat bàsica de la per-
sona, a la que els poders públics han de respondre cre-
ant les condicions oportunes i establint les normes 
adequades per a garantir-ne l’accés. Per això, tant en 
la Constitució (article 47) i en l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya (article 26) com en la normativa inter-
nacional, d’entre la qual destaquen el Pacte internaci-
onal de drets econòmics, socials i culturals de les Na-
cions Unides de 1966 (article 11) i la Carta de Drets 
Fonamentals de la Unió Europea de 2010 (article 34), 
el dret a l’habitatge es configura amb un marcat con-
tingut social, vinculat al lliure desenvolupament de la 
personalitat sobre la base de la dignitat humana.

Avui dia, a Catalunya, al voltant del 80% del parc 
d’habitatges ha estat adquirit en propietat. L’acte d’ad-
quisició del domini comporta el pagament del preu 
total i, en conseqüència, la necessitat d’acudir a un 
finançament mitjançant préstecs hipotecaris, tot ge-
nerant un endeutament excessiu, especialment en els 
darrers vint anys. A això s’afegeix l’escassetat del llo-
guer com a forma de tinença (15%), qualitat la qual no 
és pas aliena a que les circumstàncies socials, econò-
miques i jurídiques no han propiciat ni el lloguer pri-
vat ni el lloguer social (que representa poc més de l’1% 
del total), i a que, en molts casos, les institucions jurí-
diques tradicionals no han donat una resposta suficient 
per a totes les necessitats actuals. Aquesta situació ha 
suposat l’estancament de l’habitatge en general i, en 
particular, del lloguer.

A banda de la propietat i del lloguer, que són les dues 
respostes jurídiques tradicionals a l’accés a l’habitatge, 
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cap de les altres figures jurídiques seculars de l’àmbit 
dels drets reals, com ara el cens, l’usdefruit o, fins i 
tot, la més actual de la superfície, no han representat 
una alternativa real a aquella dicotomia. A la llum dels 
principis generals propis és possible configurar altres 
formes intermèdies d’accés a l’habitatge, més flexibles 
i més adequades a les necessitats reals.

En aquesta línia, ja l’article 71.1 de la Llei 18/2007, de 
28 de desembre, del dret a l’habitatge (modificat per la 
Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’ac-
tivitat econòmica) va establir les bases d’altres formes 
de propietat, especialment de la propietat compartida. 
Així mateix, l’article 531-16 del Codi civil de Catalu-
nya preveu un tipus de propietat temporal derivada de 
la donació sotmesa a condició resolutòria.

No s’amaga tampoc la pretensió de que, des del dret 
civil i de manera estructural, es doti a l’Administra-
ció pública d’instruments útils a l’hora de programar 
les polítiques de promoció de l’habitatge; l’experiència 
reeixida en dret comparat, amb base en figures anàlo-
gues a les que en aquesta llei s’introdueixen, és enco-
ratjador en aquest sentit.

II

En la propietat temporal, el propietari gaudeix d’un 
poder jurídic idèntic al del propietari ordinari durant 
el temps fixat que el legitima per actuar com a únic i 
exclusiu propietari, mentre que el titular successiu ho 
és d’un dret de reversió. Aquest dret a la recuperació 
de la propietat quan arribi el dia final té un contingut 
jurídic i econòmic, del que es por disposar inter vius 
i mortis causa, però no permet al seu titular de rea-
litzar cap ingerència en l’exercici de les facultats del 
propietari temporal. Transcorregut el termini fixat, el 
bé esdevé propietat plena del titular successiu, (l’ori-
ginari o el que hagi adquirit d’aquest), lliure de qual-
sevol càrrega o contracte que excedeixin del termini 
establert.

El termini, que ha de ser cert i determinat i s’ha d’es-
tablir necessàriament, és l’element de tipificació d’a-
questa propietat. El termini mínim s’ha fixat en sis 
anys per a que el dret tingui contingut patrimonial i 
marqui una relació amb certa durada i importància, 
alhora que s’evitin confusions amb el període de du-
rada dels arrendaments urbans; pel que fa al màxim, 
seguint la tradició jurídica catalana, comuna amb els 
sistemes jurídics continentals, s’ha establert en no-
ranta-nou anys, un termini prou ampli per satisfer 
les necessitats dels adquirents i donar flexibilitat al 
mercat.

El règim de la propietat compartida permetrà afavo-
rir l’adquisició de la propietat: a partir de l’adquisició 
d’una quota inicial, el propietari material adquireix 
progressivament les quotes restants del propietari for-
mal mitjançant l’exercici gradual del dret que és in-
herent a la institució. La situació jurídica real que es 

deriva d’aquesta forma de propietat comporta que el 
propietari material monopolitzi gairebé totes les fa-
cultats dominicals a canvi del pagament d’una con-
traprestació dinerària al propietari formal, mentre no 
adquireixi la totalitat de les quotes, per l’ús exclusiu i 
excloent de l’objecte. Per això el propietari material ha 
de satisfer totes les despeses i, amb ple respecte a la 
legislació tributària, llevat que s’hagi pactat altrament, 
assumeix el pagament dels impostos i tributs vinculats 
a la possessió i a l’ús i gaudi del bé.

Per bé que la quota mínima inicial es deixa a la volun-
tat de les parts, l’adquisició de les quotes restants mit-
jançant l’exercici del dret d’adquisició gradual ha de 
representar, en defecte de pacte, un mínim d’un 10%. 
De fet, en relació als habitatges i tenint en compte 
l’experiència comparada, s’està pensant idealment en 
una proporció d’un 5% de domini adquirit amb capi-
tal propi del propietari material, d’un 20% de domini 
que el propietari material adquireix amb finançament 
hipotecari, i d’un 75% restant que roman a mans del 
propietari formal.

És consubstancial a la figura el dret del propietari ma-
terial a adquirir gradualment més quota de domini so-
bre l’immoble, segons un probable esquema preesta-
blert amb el finançador i/o amb el promotor venedor, 
de manera que a mesura que n’adquireixi més, anirà 
també reduint progressivament la quantitat que satis-
fà com a contraprestació dinerària, perquè llavors se-
rà titular d’una quota major de domini sobre l’immo-
ble. Per demés, res no impedeix que la contraprestació 
dinerària s’imputi al preu d’adquisició de les succes-
sives quotes sobre l’immoble. També és possible que 
ambdues parts puguin pactar que el propietari materi-
al, enlloc d’anar adquirint quota, se’n pugui deslliurar 
gradualment de la seva i que hagi de ser adquirida ne-
cessàriament per l’altre titular, tot possibilitant dotar 
al primer de liquiditat.

Finalment, cal assenyalar que aquests tipus de propie-
tat poden assolir finalitats diverses. Així, es pot cons-
tituir una propietat compartida sobre un bé en règim 
de propietat temporal per a facilitar l’adquisició del bé, 
sense perdre pràcticament facultats dominicals. Per 
altra banda, la propietat compartida pot ser utilitzada 
com una alternativa al llançament del deutor hipoteca-
ri en els processos d’execució hipotecària si, en cons-
tituir la propietat compartida, el deutor i creditor hi-
potecaris han previst que el primer continuï posseint 
el bé com a propietari material en la proporció de la 
quantitat que hagi pagat i, a més, tingui el dret a ad-
quirir gradualment les quotes restants de les quals n’és 
titular el creditor hipotecari (titular formal). Per últim, 
també és possible un pacte entre el propietari i el llo-
gater de manera que aquest, assolida certa durada del 
contracte d’arrendament, es pugui convertir en un pro-
pietari temporal, el que pot rebaixar els costos per al 
primer i augmentar les facultats al segon.
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Article 1. Propietat temporal

S’afegeix un Capítol VII al Títol IV del Llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, amb el contingut següent:

Capítol VII. Propietat temporal

Article 547-1. Concepte

El dret de propietat temporal confereix al seu titular 
el domini d’un bé durant un termini cert i determinat, 
vençut el qual el domini fa trànsit a l’anomenat titular 
successiu.

Article 547-2. Objecte

Poden ser objecte de la propietat temporal els béns im-
mobles. També ho poden ser els béns mobles duradors 
no fungibles i que puguin constar en un registre públic.

Article 547-3. Règim jurídic

1. La propietat temporal, en tot allò no previst en el 
títol d’adquisició i en les disposicions d’aquest capítol, 
es regeix per les normes d’aquest codi relatives al dret 
de propietat.

2. Els règims del fideïcomís, de la donació amb clàu-
sula de reversió, del dret de superfície o qualssevol al-
tres situacions temporals de la propietat es regeixen 
per les seves disposicions específiques.

Article 547-4. Adquisició i durada

1. El titular del dret de propietat pot retenir la propietat 
temporal i transmetre la titularitat successiva a un ter-
cer o a la inversa o transmetre ambdues.

2. La propietat temporal s’adquireix per negoci jurídic 
entre vius, a títol onerós o gratuït, o per causa de mort.

3. En el negoci jurídic d’adquisició hi ha de constar 
el termini cert i determinat de durada de la propietat 
temporal, que no pot ser inferior a sis anys, pels im-
mobles i a un any pels mobles, ni superior, en cap cas, 
a noranta-nou anys.

Article 547-5. Règim voluntari

En el títol d’adquisició es pot establir:

a) El pagament a terminis del preu d’adquisició.

b) La facultat del propietari temporal de prorrogar el 
seu dret per un termini que, sumat a l’inicial, no exce-
deixi del màxim legal, sens perjudici de tercers.

c) El dret d’adquisició preferent del propietari tempo-
ral per al cas de transmissió onerosa del dret del titu-
lar successiu, i el dret d’adquisició preferent d’aquest 
últim per al cas de transmissió onerosa de la propietat 
temporal.

d) Un dret d’opció de compra de la titularitat successi-
va a favor del propietari temporal.

Article 547-6. Facultats del propietari temporal

1. El propietari temporal té totes les facultats del dret 
de propietat, sense cap altra limitació que les deriva-
des de la seva durada.

2. La propietat temporal es pot alienar, hipotecar i sot-
metre a qualsevol altre gravamen amb el límit del ter-
mini fixat, sense que calgui la intervenció del titular 
successiu.

3. El propietari temporal pot transmetre una altra pro-
pietat temporal de menor durada en favor d’una o més 
persones, alhora o un desprès de l’altre.

Article 547-7. Facultats del titular successiu

1. El titular successiu pot alienar, hipotecar i sotmetre 
a qualsevol altre gravamen el seu dret, així com dispo-
sar per causa de mort.

2. Els actes i els contractes no consentits pel titular 
successiu i que excedeixin de la durada de la propietat 
temporal no el perjudiquen.

3. El titular successiu pot exigir al propietari temporal 
que es faci càrrec de les obres de reparació o recons-
trucció si el bé es deprecia en un 50% o més, per culpa 
o dol del titular de la propietat temporal.

Article 547-8. Inscripció

1. El títol d’adquisició s’inscriu en el registre corres-
ponent de conformitat i amb els efectes que estableix 
la llei.

2. En la inscripció s’ha de fer constar la durada de la 
propietat temporal i, si és el cas, el règim voluntari 
que s’hagi pactat d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 547-5.

Article 547-9. Extinció

1. A més de per les causes generals d’extinció de la 
propietat, la propietat temporal s’extingeix:

a) Pel venciment del termini.

b) Per devaluació del bé en un 50% o més del seu valor 
per culpa o dol del propietari temporal, si aquest, una 
vegada requerit pel titular successiu, no s’ha fet càrrec 
de les obres de reparació o reconstrucció.

c) Per la reunió de les titularitats en una sola persona.

2. En cas de renúncia del dret i d’abandonament de la 
possessió del bé o de qualsevol altra causa d’extinció 
voluntària de la propietat temporal, els drets reals que 
la gravin subsisteixen fins que no venci el termini o 
no es produeixi el fet o la causa que en comporti l’ex-
tinció.

3. Per la renúncia del titular successiu, la propietat dei-
xa de ser temporal.
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Article 547-10. Efectes de l’extinció

1. L’extinció de la propietat temporal comporta que el 
titular successiu adquireix el domini del bé i en pren 
possessió per ell mateix.

2. El propietari temporal respon, per culpa o dol, dels 
danys ocasionats al bé, front el titular successiu.

3. Les millores i accessions introduïdes en el bé que 
subsisteixen i els fruits pendents en el moment de l’ex-
tinció, en defecte de pacte, pertanyen al titular suc-
cessiu.

Article 2. Propietat compartida

S’afegeix un Capítol VI al Títol V del Llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, amb el contingut següent:

Capítol VI. Propietat compartida

Article. 556-1. Concepte

1. La propietat compartida confereix a un dels dos ti-
tulars, anomenat propietari material, una quota del do-
mini, la possessió, l’ús i el gaudi exclusiu del bé i el 
dret d’adquirir, de manera gradual, la quota restant de 
l’altre titular, anomenat propietari formal.

2. La propietat compartida comporta l’exclusió de l’ac-
ció de divisió.

Article 556-2. Objecte

1. Poden ser objecte de propietat compartida els béns 
immobles. També ho poden ser els béns mobles dura-
dors, no fungibles i que puguin constar en un registre 
públic.

2. Es pot constituir una propietat compartida sobre un 
bé en règim de propietat temporal.

Article 556-3. Règim jurídic

La propietat compartida, en tot allò no previst en el 
títol constitutiu i en les disposicions d’aquest capítol, 
es regeix per les normes d’aquest codi relatives a la co-
munitat ordinària indivisa i als drets d’adquisició, en 
allò que en siguin compatibles.

Article 556-4. Constitució

1. La propietat compartida es constitueix per negoci 
jurídic entre vius, a títol onerós o gratuït, o per causa 
de mort.

2. El títol de constitució de la propietat compartida, ha 
de contenir:

a) La quota inicialment adquirida.

b) El dret d’adquisició gradual i els requisits i les con-
dicions del seu exercici. En defecte de pacte, les quo-
tes successivament adquirides no poden ser inferiors 
al 10% del total de la propietat.

c) La contraprestació dinerària, si n’hi ha, per a l’exer-
cici en exclusiva de les facultats dominicals atribuïdes 
sobre el bé, la seva actualització i els criteris per a de-
terminar-la a mesura que s’exerceixi el dret d’adquisi-
ció gradual.

3. La durada de la propietat compartida és de trenta 
anys llevat que les parts fixin un termini diferent que, 
en cap cas, no pot superar els noranta-nou anys.

Article 556-5. Inscripció

1. El títol de constitució s’inscriu en el registre corres-
ponent de conformitat i amb els efectes que estableix 
la llei.

2. En la inscripció s’han de fer constar les circumstàn-
cies de l’article 556-4.2 i, si és el cas, els drets de tan-
teig i retracte.

3. La propietat compartida, si recau sobre un bé im-
moble, s’inscriu, d’acord amb la legislació hipotecà-
ria, en el foli obert per a la finca matriu. La inscripció 
del dret del propietari material es practica en foli inde-
pendent, el qual s’ha de remetre al règim de propietat 
compartida.

Article 556-6. Facultats del propietari material

1. El propietari material té les facultats següents:

a) Posseir, usar i gaudir del bé de forma plena i exclusi-
va, amb el límit, llevat que s’hagi pactat altrament, de 
no comprometre la seva subsistència.

b) Alienar, hipotecar i sotmetre a qualsevol altre gra-
vamen la seva quota, així com disposar-ne per causa 
de mort.

c) Adquirir de manera gradual més quota en la forma 
establerta en el títol de constitució.

2. El propietari material pot exercitar tots els actes de 
rigorós domini però necessita el consentiment del pro-
pietari formal per dividir el bé. L’acord de divisió ha 
de contenir la distribució entre els béns resultants tant 
del preu d’adquisició com de la contraprestació dinerà-
ria establerta per l’article 556-4. 2.c.

3. Si el bé objecte de propietat compartida és un im-
moble en règim de propietat horitzontal, l’exercici 
dels drets i el compliment de les obligacions derivats 
d’aquest règim corresponen en exclusiva al propietari 
material.

Article 556-7. Obligacions del propietari material

El propietari material té les obligacions següents:

a) Pagar el preu d’adquisició de les quotes, si és el cas.

b) Satisfer la contraprestació dinerària establerta per 
l’article 556-4. 2.c la quantia de la qual, a manca de 
pacte, disminueix proporcionalment en relació amb 
l’adquisició de més quota.
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c) Satisfer totes les despeses i els impostos vinculats a 
la possessió, a l’ús i al gaudi del bé, llevat que s’hagi 
pactat altrament.

Article 556-8. Facultats del propietari formal

El propietari formal té, entre d’altres, les facultats se-
güents:

a) Alienar, hipotecar i sotmetre a qualsevol altre gra-
vamen la seva quota, així com disposar-ne per causa 
de mort, sense perjudici dels drets de tanteig i retracte 
del propietari material.

b) Exigir al propietari material, llevat que es pacti al-
trament, que es faci càrrec de les obres de reparació o 
reconstrucció en cas que, per la seva culpa o dol, el bé 
es depreciï en un 20% o més o es comprometi la seva 
subsistència.

Article 556-9. Contraprestació dinerària

1. La quota del propietari material resta afectada, amb 
caràcter real, al pagament de la contraprestació, cor-
responent a l’any en curs i als dos anys immediata-
ment anteriors. El crèdit que se’n deriva té preferència 
de cobrament sobre la quota, amb la prelació que de-
termini la llei.

2. El propietari material que aliena la seva quota ha de 
comunicar el canvi de titularitat al propietari formal; 
mentre no ho faci, respon solidàriament del pagament 
de la contraprestació dinerària.

3. El propietari formal que aliena la seva quota ha de 
comunicar el canvi de titularitat al propietari material; 
mentre no ho faci, són eficaços els pagaments i les no-
tificacions fetes a l’antic propietari formal.

Article 556-10. Drets de tanteig i de retracte

L’alienació a títol onerós de la quota de qualsevol dels 
propietaris atorga a l’altre, llevat que en el títol de 
constitució s’hagi pactat altrament, els drets de tanteig 
i de retracte, que es regeixen pel que estableix l’article 
552-4.

Article 556-11. Extinció

1. La propietat compartida s’extingeix:

a) Per la reunió en una sola titularitat de la totalitat de 
les quotes de propietat.

b) Per la destrucció o pèrdua del bé.

c) Pel transcurs del termini de durada de la propietat 
compartida.

d) Per manca d’exercici de qualssevol dels drets d’ad-
quisició gradual acordats, llevat de pacte en contrari.

e) Per la conversió en un règim de comunitat ordinària 
o especial.

f) Per l’acord dels dos titulars.

g) Per la renúncia de qualsevol dels titulars, la qual 
comporta l’acreixement a favor de l’altre.

2. La renúncia no eximeix el renunciant del compli-
ment de les obligacions vençudes i encara pendents, 
ni perjudica els drets que s’hagin constituït en favor 
de tercers.

3. Un cop extingida la propietat compartida per les 
causes de les lletres c i d de l’apartat 1, la situació es 
torna en comunitat ordinària indivisa. En aquest cas, 
qui hagués estat propietari formal pot exigir l’adjudi-
cació de la totalitat del bé objecte de la comunitat pa-
gant en metàl·lic el 80% del valor pericial de la partici-
pació del que hagués estat propietari material.

Article 556-12. Execució forçosa

L’execució forçosa de qualssevol de les quotes no ex-
tingeix la propietat compartida, per la qual cosa el re-
matant se subroga en els drets i les obligacions corres-
ponents.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de 2015.

Antecedents del Projecte de llei

1. Projecte de llei d’incorporació de la propietat tem-
poral i de la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya.

2. Acord del Govern pel qual s’aprova la memòria pre-
liminar de l’Avantprojecte de llei que regula les formes 
alternatives d’accés a la propietat, i de modificació del 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals.

3. Avantprojecte de llei d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya (V. 28.10.13).

4. Memòria general de la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques.

5. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures pro-
posades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana 
del Departament de Territori i Sostenibilitat.

6. Informe jurídic preliminar.

7. Nota de la Direcció General de Dret i d’Entitats Ju-
rídiques relativa a l’informe jurídic preliminar.

8. Avantprojecte de llei de regulació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya (versió de 20.01.14 sotme-
sa als tràmits d’informació pública, audiència i infor-
mes).

9. Petició d’informe interdepartamental d’impacte de 
gènere.
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10. Petició d’informe d’impacte pressupostari al De-
partament d’Economia i Coneixement.

11. Observacions de l’Oficina del Govern.

12. Informe de la Direcció General de Pressupostos.

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

14. Avantprojecte de llei d’incorporació de la propie-
tat temporal i de la propietat compartida al llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya (versió sotmesa a la 
sessió del Consell Tècnic de 4 de febrer de 2014).

15. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 4 de 
febrer de 2014.

16. Tràmit d’informació pública i d’audiència. Edicte 
pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojec-
te de llei. Escrits del director general de Dret i d’Enti-
tats Jurídiques, d’audiència a les entitats. Relació d’en-
titats i al·legacions rebudes.

17. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Enti-
tats Jurídiques, sobre les consultes realitzades i les al-
legacions presentades.

18. Avantprojecte de llei d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya (V. 20.03.14).

19. Informe jurídic preliminar actualitzat.

20. Avantprojecte de llei d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya (V. CT 08.04.14).

21. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 8 
d’abril de 2014.

22. Ofici de sol·licitud de dictamen del Consell de Tre-
ball, Econòmic i Social de Catalunya.

23. Dictamen 12/2014, sobre l’Avantprojecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de la propie-
tat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Cata-
lunya, emès pel Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya, en data 12 de maig de 2014.

24. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Enti-
tats Jurídiques, sobre les observacions formulades pel 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

25. Avantprojecte de llei d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya (V. 15.05.14 i CT 03.06.14).

26. Informe jurídic final.

27. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 3 de 
juny de 2014.

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Retirada de l’esmena a la totalitat

Retirada pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
69209). 
Coneixement: Mesa del Parlament, 03.06.2014.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la dotació dels 
mossos d’esquadra amb pistoles immobilit
zadores Taser
Tram. 250-01085/10

Esmenes presentades
Reg. 71164 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 18.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71164)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a valorar la necessitat de dotar el cos de 
Mossos d’Esquadra de nous mitjans de contenció en 
aquelles situacions que és necessari immobilitzar una 
persona amb un alt grau d’alteració, per tal de garantir 
la seguretat de la mateixa persona i dels propis agents 
actuants.»
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Proposta de resolució sobre la base de da
des del Centre d’Atenció i Gestió de Truca
des d’Urgència 112
Tram. 250-01087/10

Esmenes presentades
Reg. 71163 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 18.06.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71163)

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

Del punt 1

«1. Continuar garantint que el Centre d’Atenció i Ges-
tió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya disposi 
d’una base de dades, és a dir, un programa de gestió de 
les trucades que permeti una gestió eficaç de la truca-
da d’emergència, especialment pel que fa a l’actualitza-
ció dels carrers de Catalunya.»

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

Del punt 2

«2. Continuar revisant l’esquema creat per tipificar 
cada incidència, arbre de tipificacions, simplificant el 
gran nombre de claus per tal que sigui operativa.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració del 
Pla de contractació pública alimentària
Tram. 250-01095/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
69998; 70034; 70083).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per 
a evitar l’intrusisme en l’àmbit del transport 
de persones
Tram. 250-01096/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-

nya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
69999; 70035; 70084).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la integració ta
rifària de Manlleu, Torelló i Ripoll a la sisena 
corona de transport metropolità
Tram. 250-01097/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70000; 70036; 70085).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el replanteja
ment de la norenovació del contracte a tre
balladors eventuals de l’Hospital de Sant Jo
an Despí Moisès Broggi
Tram. 250-01098/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70001; 70037; 70086).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’autopista AP7 
al pas per Figueres
Tram. 250-01099/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup 
Mixt (reg. 70002; 70038; 70087; 71259).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’Escola Mira
des, de Torredembarra
Tram. 250-01100/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70003; 70039; 70088).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de 
transport escolar de l’Escola Bellaterra, 
de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01101/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70004; 70040; 70089).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
les mesures de finançament que estableix la 
Llei 3/2009, de regularització i millora d’ur
banitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 250-01102/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70005; 70041; 70090).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construc
ció de l’Escola Montigalà i l’Institut Ventura 
Gassol, a Badalona
Tram. 250-01103/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70006; 70042; 70091).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la Corporació 
Sanitària Parc Taulí i la construcció del cen
tre d’atenció primària de Can Llong, de Sa
badell
Tram. 250-01104/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 70007; 
70008; 70043; 70092).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la distribució 
dels serveis de pediatria i d’atenció a la sa
lut sexual i reproductiva de Viladecans i del 
SAP Delta del Llobregat
Tram. 250-01105/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70009; 70093).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de suport a la candi
datura de preinscripció de la Festa dels Reis 
d’Igualada a la Llista representativa del pa
trimoni cultural immaterial de la UNESCO 
com a patrimoni cultural immaterial de la hu
manitat
Tram. 250-01106/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70010; 70094).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la petició a la 
Comissió Europea que adopti mesures ex
cepcionals per a evitar pertorbacions en el 
mercat dels cítrics
Tram. 250-01107/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70011; 70095).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les subvencions del Departament de Cultura 
a activitats d’artistes
Tram. 250-01108/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70012; 70044; 70096).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el retorn dels 
documents catalans que encara són a l’Ar
xiu General de la Guerra Civil de Salamanca
Tram. 250-01109/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70013; 70045; 70097).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els serveis of
talmològics de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-01110/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70063; 70103).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Muni
cipal de Música de Cambrils
Tram. 250-01111/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70046; 70064; 70104).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
servei de rodalia de Tarragona fins a Vila
franca del Penedès
Tram. 250-01113/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70047; 70065; 70105).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’addició de la 
indicació de les platges de Comaruga en el 
panell informatiu de la sortida 3 de la carre
tera C32
Tram. 250-01114/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70048; 70066; 70106).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Associació 
Transatlàntica de Comerç i Inversió
Tram. 250-01115/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70049; 70067; 70107).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Municipal de Música de Cambrils
Tram. 250-01117/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70050; 70068; 70108).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de rebuig de les ac
tuacions de la Delegació del Govern de l’Es
tat amb relació a la presentació de recursos 
contra acords municipals
Tram. 250-01119/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70051; 70069; 70109).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de condemna de 
l’atac contra el Pi de les Tres Branques
Tram. 250-01120/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70052; 70070; 70110).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Institut Català 
de la Salut i els serveis sanitaris al Camp de 
Tarragona
Tram. 250-01121/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70053; 70071; 70111).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre les obres d’im
permeabilització del pàrquing del CAP Cer
danyolaRipollet
Tram. 250-01122/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70054; 70072; 70112).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut a Martorell
Tram. 250-01123/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70055; 70073; 70113).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de 
transport escolar de l’Escola Bellaterra, de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01124/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70056; 70074; 70114).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’alliberament 
de les preses palestines de les presons is
raelianes i l’eliminació de les detencions ad
ministratives
Tram. 250-01125/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70057; 70075; 70115).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’arranjament 
de la carretera que connecta el nucli del Pla 
de la Font amb la carretera de Gimenells, 
Sucs i Almacelles
Tram. 250-01126/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70076; 70116).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis bancaris a les poblacions de 
menys de 1.000 habitants
Tram. 250-01127/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70058; 70077; 70117).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el finançament 
dels medicaments per al tractament de ma
lalties metabòliques
Tram. 250-01128/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70059; 70078; 70098).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre dades la moni
torització i la conservació de dades perso
nals
Tram. 250-01129/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70060; 70079; 70099).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
comissió de seguiment del compliment dels 
acords adoptats en el debat general sobre 
l’increment de la pobresa i les desigualtats
Tram. 250-01130/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70080; 70100).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Baldiri 
Reixac, de Badalona
Tram. 250-01131/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70061; 70081; 70101).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construc
ció de l’Escola Montigalà i l’Institut Ventura 
Gassol, a Badalona
Tram. 250-01132/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70062; 70082; 70102).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.06.2014 al 26.06.2014).
Finiment del termini: 27.06.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
les taxes judicials
Tram. 250-01133/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.06.2014 al 03.07.2014).
Finiment del termini: 04.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.06.2014.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un 
registre únic de parelles de fet residents a 
Catalunya
Tram. 250-01134/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.06.2014 al 03.07.2014).
Finiment del termini: 04.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.06.2014.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels recursos personals del Servei d’Inter
venció Especialitzada de Sant Feliu de Llo
bregat
Tram. 250-01135/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.06.2014 al 03.07.2014).
Finiment del termini: 04.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.06.2014.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un mecanisme de col·laboració entre Cata
lunya, el País Valencià i l’Estat amb relació al 
projecte Castor
Tram. 250-01136/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.06.2014 al 03.07.2014).
Finiment del termini: 04.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.06.2014.

Proposta de resolució sobre la reconside
ració del mapa de zones del sistema tarifari 
integrat de la regió metropolitana de Barce
lona
Tram. 250-01137/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.06.2014 al 03.07.2014).
Finiment del termini: 04.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.06.2014.

Proposta de resolució sobre la reconversió 
de l’aula de formació d’adults de Morera 
Pomar, de Badalona, en un centre de forma
ció d’adults
Tram. 250-01138/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.06.2014.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.06.2014 al 03.07.2014).
Finiment del termini: 04.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.06.2014.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de 
comptadors intel·ligents
Tram. 250-01139/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.06.2014 al 03.07.2014).
Finiment del termini: 04.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.06.2014.

Proposta de resolució sobre la pròrroga dels 
subsidis per a habitatge de protecció oficial 
de plans estatals d’habitatge anteriors al del 
20092010
Tram. 250-01140/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.06.2014 al 03.07.2014).
Finiment del termini: 04.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.06.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.06.2014 al 03.07.2014).
Finiment del termini: 04.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.06.2014.

Proposta de resolució sobre la disposició 
d’un tècnic d’educació infantil a les escoles 
públiques
Tram. 250-01142/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.06.2014 al 03.07.2014).
Finiment del termini: 04.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.06.2014.

Proposta de resolució de condemna del re
buig del Tribunal Suprem i de la prohibició de 
la Junta Electoral Central de la iniciativa Mul
tireferèndum 2014 del dia 25 de maig de 2014
Tram. 250-01143/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.06.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.06.2014 al 03.07.2014).
Finiment del termini: 04.07.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.06.2014.
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Proposta de resolució sobre el pagament 
dels deutes a l’empresa municipal Vimusa, 
Habitatges Municipals de Sabadell, SA
Tram. 250-01144/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 69739 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.06.2014

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 de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’empresa municipal de l’Ajuntament de Sabadell, Vi-
musa, habitatges municipals de Sabadell, SA, és una 
empresa fundada l’any 1967 que està a punt de complir 
cinquanta anys des de la seva constitució amb un bon 
servei directe als i les veïnes de la localitat i una fun-
ció social destacable. Les necessitats variables quant 
a polítiques públiques d’habitatge han influït en l’es-
devenir d’aquesta empresa municipal. Des de la seva 
constitució, l’empresa ha jugat un paper estratègic per 
a la ciutat de Sabadell amb l’objectiu de garantir l’ac-
cés a l’habitatge com a dret bàsic de la ciutadania i 
projectar les necessitats habitacionals dels veïns i veï-
nes de Sabadell.

Des de l’esclat de la crisi econòmic, Vimusa, com mol-
tes altres empreses municipals de l’àmbit de l’habitat-
ge, ha patit unes conseqüències que poden posar en 
risc el futur d’una empresa que ha de tenir viabilitat 
i està cridada, amb les necessitats habitacionals actu-
als, a continuar jugant un paper fonamental en el futur 
de la ciutat de Sabadell. El passat mes d’abril, l’Ajun-
tament de Sabadell va anunciar l’acomiadament de 7 
treballadors i treballadores d’aquesta empresa muni-
cipal. Actualment, són 33 els treballadors que, com 
a personal laboral indefinit, presten els seus serveis a 
l’empresa municipal.

La complicada situació que travessa l’empresa munici-
pal es veu agreujada per la manca de cobrament dels 
ajuts que la Generalitat de Catalunya té compromesos 
amb Vimusa per diverses promocions d’habitatge exe-
cutades, amb un deute que es quantifica aproximada-
ment en 4 milions d’euros. Aquest deute, juntament 
amb el que acumula el mateix Ajuntament de Sabadell 
amb Vimusa, pot provocar la desaparició d’una em-
presa municipal més necessària que mai. Les tensions 
de tresoreria estan asfixiant l’empresa, i la deixen de-

semparada em mans dels crèdits abusius de les entitats 
bancàries.

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) Elaborar un pla de pagament dels deutes reconeguts 
per la Generalitat de Catalunya a l’empresa Vimusa, 
habitatges municipals de Sabadell, SA, i establir un 
calendari per al seu compliment.

2) Establir una taula de diàleg entre la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Sabadell i la representa-
ció legal dels treballadors de Vimusa amb l’objectiu de 
garantir la viabilitat futura de l’empresa Vimusa i els 
llocs de treball dels i les treballadores d’aquesta em-
presa.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2014

Dolors Camats i Luis Joan Mena Arca
Portaveu Portaveu adjunt 
del GP ICV-EUiA del GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’Escola Bella
terra, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01145/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 69778 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José Gar-
cía Cuevas, diputada, Eva García Rodríguez, diputa-
da, Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Escola Bellaterra es troba en el terme municipal 
de Cerdanyola del Vallès, però dins del campus de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, lluny el nucli ur-
bà que presta servei a alumnes de diversos punts del 
terme municipal (centre de Cerdanyola i Bellaterra).

En la regulació i definició del transport escolar a Ca-
talunya no es te adequadament en compte la ubicació 
dels centres educatius.
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L’actual normativa que regula el transport escolar no 
té en compte les peculiaritat específiques del territori 
ni el criteri d’ubicació geogràfica dels centres i distàn-
cia dels domicilis de residència dels alumnes.

Aquesta peculiar i única situació geogràfica de l’esco-
la, distant dels llocs de residència dels alumnes que hi 
assisteixen (sitauda a 5 km del centre urbà) explica que 
hagi existit històricament transport escolar gratuït per 
arribar-hi.

Actualment el transport urbà no cobreix l’accés a l’es-
cola Bellaterra.

En l’actualitat no hi ha alternativa al transport privat 
en cotxe i que aquest s’ha de desenvolupar en unes 
condicions d’accés dificultoses pel disseny existent i 
amb una densitat de cotxes molt gran que compromet 
la seguretat dels moviments de les persones.

El 7 de març de 2007 es va enviar una carta a la Sra. 
Isabel Darder, en aquell moment Directora General 
del Departament d’Educació de la Generalitat de Ca-
talunya, en la qual s’exposava la singularitat de l’esco-
la i el canvi de postura vers el transport del Departa-
ment.

En una reunió derivada de la comunicació esmentada 
en el punt anterior entre l’AMPA de l’Escola Bellater-
ra i la Sra. Darder, aquesta és comprometé a introdu-
ir la modificació pertinent per tenir en compte la sin-
gularitat en quant a la ubicació geogràfica de l’Escola 
Bellaterra, així com d’altres que es trobaven en les ma-
teixes circumstàncies.

El 26 d’octubre de 2007 es rep del Síndic de Greuges 
de Catalunya el suggeriment al Departament d’Educa-
ció, per tal que es restableixi la gratuïtat del servei de 
transport, donada la «situació excepcional del centre, 
ja que està situat fora de qualsevol nucli urbà però que 
en canvi cobreix les necessitats del municipi».

Enguany la pujada de la quota del transport ha estat 
del tot desmesurada (increment del 308,46% envers 
anys anteriors) i s’ha suprimit sense oferir cap alter-
nativa el servei de transport al migdia, ocasionant 
greus dificultats econòmiques a les famílies usuàries 
d’aquests serveis, alhora que privant als infants del seu 
dret d’anar al seu domicili per tal de satisfer una ne-
cessitat tan bàsica com és el dinar tal i com ho estaven 
fent fins ara.

Degut a la supressió del transport del migdia les fa-
mílies afectades s’han vist abocades a una situació 
del tot irregular al no poder conciliar la vida laboral i 
personal per tal de complir les seves obligacions ver a 
l’atenció dels seus fills en el temps i forma adequada, 
causant-les un greu perjudici en el compliment de la 
seva obligació com a pares.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Declarar la singularitat de l’Escola Bellaterra al ter-
me municipal de Cerdanyola del Vallès, atenent a la 
seva ubicació geogràfica i la distància dels domicilis 
dels alumnes, per tal que pugui disposar de transport 
obligatori i gratuït al matí i a la tarda.

2. Modificar i Actualitzar el Decret 161/1996, pel qual 
es regula el servei escolar de transport per tal de faci-
litar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obli-
gatòria (DOGC núm. 2208, publicat el 20/5/1996), per 
així evitar els possibles resultats injustos a que al·ludeix 
la Sindicatura de Greuges respecte de centres escolars 
com ara el CEIP Bellaterra o l’Institut Pere Calders, 
centre adscrit de secundària, en idèntica situació.

3. Establir bonificacions que garanteixin l’accessibili-
tat econòmica al servei de transport escolar per part 
d’aquelles famílies amb necessitats econòmiques, 
vetllant per tal que, pel dret a l’educació en igualtat 
d’oportunitats, cap família resti fora d’aquest servei 
per raons socioeconòmiques.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, i María José 
García Cuevas, Eva García Rodríguez i Fernando Sán-
chez Costa, diputats del GP PPC

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

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 69779 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Pere Calbó i Roca, diputat, Sergio 
Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justí-
cia i Drets Humans.

Exposició de motius

El passat 24 d’abril del present, el Partit Popular de 
Catalunya va denunciar que el Govern de la Generali-
tat utilitzava a reclusos del Centre Penitenciari de Po-
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nent, a la ciutat de Lleida, per al disseny i la impressió 
de les paperetes de l’eventual consulta sobiranista del 
proper 9 de novembre.

Fonts sindicals van confirmar que el Centre d’Iniciati-
ves per a la Reinserció (CIRE) estava imprimint unes 
plantilles de prova, encara que pel moment no hi havia 
cap encàrrec oficial sobre el mateix.

Malgrat des del Govern de la Generalitat es va negar 
tenir cap tipus de coneixement d’algun encàrrec sobre 
la fabricació de les paperetes per part del CIRE, exis-
teixen evidències físiques de l’existència de les matei-
xes, fet que confirmaria la voluntat unilateral del Go-
vern de la Generalitat de realitzar la consulta al marge 
de l’Ordenament Jurídic.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Suspendre les proves que actualment es realitzen al 
CIRE de Lleida per a confeccionar les paperetes per 
a realitzar la consulta sobiranista del proper 9 de no-
vembre.

2. Abstenir-se de realitzar qualsevol tipus d’estudi, 
prova o preparatiu amb l’objectiu de confeccionar les 
paperetes per a la realització d’una consulta sobiranis-
ta il·legal.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, i Dolors López 
Aguilar, Pere Calbó i Roca i Sergio Santamaría Santi-
gosa, diputats del GP PPC

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

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 69780 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, Pere 
Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El passat 30 de maig l’Ajuntament de Lleida va apro-
var per unanimitat instar al Departament d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya a incrementar la vigilància 
al barri de la Mariola de la ciutat de Lleida, incorpo-
rant de forma continuada la presència d’una patrulla 
dels Mossos d’Esquadra.

En l’actualitat el barri de la Mariola presenta en l’actu-
alitat un greu problema d’inseguretat i incivisme que 
dificulta la convivència i altera la pau entre els veïns 
de la zona.

L’increment de la degradació d’algunes zones del barri 
i en especial als blocs Ramiro Ledesma, on hi ha ocu-
pació il·legal de vivendes, ha donat lloc a un augment 
del vandalisme, venda i tràfic de substàncies estupefa-
ents i d’altres actituds incíviques al barri.

Malgrat la presència d’una patrulla de la Guàrdia Ur-
bana les 24 hores del dia, la sensació d’inseguretat en-
tre els veïns s’ha vist incrementada fins al punt de té-
mer passejar pels carrers d’aquest barri de Lleida.

Donat que és responsabilitat de les nostres Adminis-
tracions vetllar pel manteniment d’un clima de civis-
me, de convivència social i respecte mutu que fomenti 
les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre 
els ciutadans i les ciutadanes, sent responsable, tan-
mateix, d’adoptar les mesures i els mecanismes neces-
saris per corregir i, si s’escau, sancionar les actituds i 
fets il·legals, incívics, negligents i irresponsables que 
deterioren la qualitat de vida dels ciutadans de Lleida.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a augmentar, de forma urgent i prioritària, la 
dotació d’agents dels Mossos d’Esquadra al barri de 
la Mariola a la ciutat de Lleida (Segrià), incrementant 
així la vigilància i incorporant de forma continuada 
la presència d’una patrulla dels Mossos d’Esquadra en 
aquest barri.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, i Dolors López 
Aguilar, Marisa Xandri Pujol i Pere Calbó i Roca, di-
putats del GP PPC
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Proposta de resolució sobre l’itinerari i la 
freqüència de pas de l’autobús interurbà que 
connecta Rubí amb l’Hospital de Terrassa
Tram. 250-01148/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 69839 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’Hospital de Terrassa és hospital de referència per a 
bona part de la població de Rubí. La seva localització, 
a 10 quilòmetres de Rubí i lluny del nucli urbà de Ter-
rassa, i el fet que des de 2011 calgui pagar per aparcar 
si s’hi va en vehicle privat, a banda de les greus difi-
cultats econòmiques que pateix bona part de la pobla-
ció de Rubí, fa que cada cop sigui més necessari i re-
querit un bon transport públic i a preu assequible per a 
poder desplaçar-se fins a l’Hospital.

Desenes de milers de ciutadans i ciutadanes de Rubí 
han d’anar a aquest Hospital tant per a proves diag-
nòstiques com per a intervencions, visites d’especialis-
tes o per a visitar familiars malalts. Segons dades del 
Departament de Salut, anualment es produeixen uns 
74.000 desplaçaments programats i més de 12.315 vi-
sites d’urgències de gent de Rubí a l’Hospital de Ter-
rassa.

La única connexió directa que existeix actualment en-
tre Rubí i l’Hospital és la línia d’autobús interurbana 
B8. Aquesta línia té una freqüència de pas d’una hora 
els dies feiners i un temps de desplaçament d’un mí-
nim de 50 minuts en el trajecte d’anada.

Des que el desembre de 2011 es va privatitzar la gestió 
de l’aparcament de l’Hospital, la ciutadania de Rubí, 
a través de la Plataforma en Defensa dels Serveis Pú-
blics, així com l’Ajuntament de Rubí, han sol·licitat so-
lucions per a millorar el temps de trajecte i la freqüèn-
cia de pas de la línia B8. En diverses ocasions l’equip 
de govern municipal ha plantejat al Departament de 
Territori propostes de recorreguts alternatius que per-
metrien reduir en 10 o 15 minuts cada trajecte, fent 
més atractiu per a la ciutadania aquest mitjà de trans-
port públic, fent més viable econòmicament aquesta 
connexió i permetent a la companyia que el gestiona 
plantejar-se un increment de la freqüència de pas. En 

cap cas, però, hi ha hagut resposta ni acció per part del 
Departament.

També aquest grup parlamentari va presentar aquesta 
mateixa petició via esmena als Pressupostos de la Ge-
neralitat per a l’any 2014. Esmena que tampoc va ser 
aprovada.

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

Proposta de resolució

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

1. Estudiar les modificacions proposades per l’Ajun-
tament de Rubí per a millorar el temps de trajecte de 
la línia d’autobús interurbà B8 que connecta la ciutat 
de Rubí amb l’Hospital de Terrassa i a donar una res-
posta al consistori sobre els possibles canvis a fer en el 
termini màxim d’un mes des de l’aprovació d’aquesta 
resolució.

2. Habilitar una partida pressupostària per a millorar 
la freqüència de pas de la línia d’autobús B8 

3. Implantar algun tipus de tarifació social en el servei 
d’autobús interurbà, per a facilitar bonificacions als 
col·lectius més desfavorits econòmicament en un ser-
vei públic de primera necessitat per a accedir a un ser-
vei bàsic com el sanitari.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2014

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

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

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 69840 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Salut.
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Exposició de motius

L’Hospital de Bellvitge va tancar l’any 2013 amb un 
dèficit del seu pressupost assignat de 3,5 milions d’eu-
ros, especialment atribuïble al Capítol 2, de compra de 
subministraments i de farmàcia, mentre que en capítol 
1, de personal, l’estalvi era de 5 milions d’euros.

Tot i això, els representants dels treballadors i treba-
lladores de l’Hospital de Bellvitge han rebut un comu-
nicat anunciant-los noves retallades de les condicions 
laborals a partir del maig, amb la reducció a temps 
parcial de la contractació de suplents i eventuals i amb 
la minoració d’altres conceptes salarials.

Aquesta nova tisorada suposa retallar un 33% de tots 
els contractes nous d’aquells professionals suplents 
que no tenen torn continuat, i un 25% els que sí que el 
tenen. La Junta de Personal de l’Hospital de Bellvitge 
denuncia que aquesta nova retallada de les condicions 
de treball repercutirà clarament en la qualitat assisten-
cial rebuda pels pacients i en l’excel·lència fins ara re-
coneguda d’aquest hospital.

L’Hospital de Bellvitge ja ha reduït un 19% les sessi-
ons programades de quiròfan i un 26,5% el nombre 
de llits disponibles des del 2009. També s’ha reduït el 
nombre de llits disponibles de 825 a 606, les sessions 
de quiròfan han passat de 650 a 526, uns descensos 
que van ser especialment intensos el 2011, el primer 
any de retallades pressupostàries coincidint amb l’ar-
ribada de CiU al Govern.

Quant a personal, des del 2010 hi ha 500 professionals 
menys treballant en aquest Hospital públic, especial-
ment en l’àmbit assistencial.

Aquest és un nou exemple de les mesures «d’austeri-
tat» i de reducció pressupostària en la sanitat catala-
na que el Govern de la Generalitat està aplicant sense 
abans fer un acurat estudi de l’impacte posterior i sen-
se l’acord amb les direccions i amb els representants 
dels treballadors i treballadores dels centres afectats. 
I un nou exemple, també, de la tisorada extraordinària 
que s’està fent als centres hospitalaris de l’ICS, amb 
una voluntat cada cop més clara d’aprofitar el moment 
de crisi per a canviar el model sanitari català.

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. Garantir que no hi ha noves retallades en els serveis 
públics de salut i que, per tant, el 100% del pressupost 
de Sanitat de 2014 es destinarà a la prestació de ser-
veis sanitaris, i no pas a eixugar dèficit de 2013.

2. Retirar tota mesura d’austeritat que afecti la quali-
tat i l’equitat social i territorial dels serveis sanitaris a 
Catalunya.

3. No fer noves retallades en personal sanitari (ni en 
condicions laborals, ni en jornades ni en contractaci-
ons) a cap hospital de la xarxa pública catalana durant 
el 2014.

4. Retirar i revertir les retallades de jornada i sou fetes 
al personal suplent i eventual de l’Hospital de Bellvitge.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2014

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

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

Presentació
Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari  

de Convergència i Unió, Jordi Solé i Ferrando,  

del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de  

Catalunya, Miquel Iceta i Llorens, del Grup 

Parlamentari Socialista, Juan Milián Querol, 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, Sara vilà Galan, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - Esquerra 

Unida i Alternativa, José María Espejo-Saavedra 

Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 69843 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent proposta de reso-
lució de suport a la creació d’una Assemblea Parla-
mentària a les Nacions Unides (NNUU) per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

Els profunds canvis que estem vivint requereixen una 
millora en el model de Governança Global i demanen 
una revisió i modificació de l’estructura de les Nacions 
Unides. És per això que el Sr. Alfred de Zayas, expert 
independent nomenat pel consell de Drets Humans 
de Nacions Unides, el passat octubre, va realitzar un 
informe que va presentar a les NNUU, on proposava 
l’establiment d’una Assemblea Parlamentària de les 
Nacions Unides.

El Parlament Europeu, el 8 de juny de 2011 i el 9 de 
juny de 2005, va aprovar dues resolucions en que es 
recomanava al Consell Europeu «que impulsés la cre-
ació d’una Assemblea Parlamentària dins del sistema 
de NNUU de cara a augmentar el caràcter democràtic, 
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el rendiment de comptes i la transparència de la gover-
nança global i permetre una major participació de la 
ciutadania en les activitats de NNUU».

També el ministre d’afers estrangers de Malta, Sr 
George Vella, durant la cimera de la Commonwealth 
celebrada a Sri Lanka el novembre de 2013 va realit-
zar una crida a establir una Assembla Parlamentària 
de NNUU, primer anunci oficial d’un govern en un fò-
rum internacional.

Actualment les NNUU, les organitzacions del sistema 
de NNUU, el Fons Monetari Internacional, l’Organit-
zació Mundial del Comerç i el Grup del Banc Mun-
dial no estipulen la participació oficial i adequada de 
representants electes de les branques legislatives dels 
estats membres de les NNUU.

Els representants electes compten amb un vincle demo-
cràtic directe amb els votants de la seva circumscrip-
ció i per tant estan dotats d’una legitimitat democràtica 
extraordinària. Per tant una Assemblea Parlamentària 
podria contribuir a la consolidació de la supervisió de-
mocràtica de les institucions financeres internacionals i 
les seves polítiques i dotada principalment de funcions 
consultives podria establir-se mitjançant el vot majori-
tari de l’Assemblea General de NNUU de conformitat 
amb l’article 22 de la Carta de NNUU.

Els poders i funcions de l’assemblea podrien consoli-
dar-se amb el temps i els estatuts permeten als estats 
membres participants elegir de forma directa als dele-
gats que així ho desitgin.

Així mateix, la distribució de seients a l’Assemblea 
necessita una revisió meticulosa amb l’objectiu d’as-
segurar una representació eficaç i prevenir qualsevol 
disfunció que pugui amenaçar la seva legitimitat.

El Parlament Europeu, l’Assemblea Parlamentària del 
Consell d’Europa, el Parlament Panafricà i el Parla-
ment Llatinoamericà ja han demostrat el seu suport a 
demanar la creació d’una Assemblea Parlamentària de 
NNUU, la qual no repetiria ni substituiria en cap cas 
les importants activitats desenvolupades per la Unió 
Interparlamentària (associació de parlaments nacio-
nals).

Per aquests motius els diputats i diputades sotasignats 
presenten la següent

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a 
la creació d’una Assemblea Parlamentària de NNUU.

2. El Parlament de Catalunya insta el govern de Cata-
lunya a: 

a) Donar suport a la petició de creació d’una Assem-
blea Parlamentària de NNUU.

b) Impulsar aquest recolzament dins del marc estatal 
i europeu.

c) Promoure el projecte de creació d’una Assemblea 
Parlamentària de NNUU en l’activitat internacional 
del govern.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2014

Mireia Canals i Botines, portaveu a la CAEUEC del GP 
de CiU; Jordi Solé i Ferrando, diputat del GP d’ERC; 
Miquel Iceta i Llorens, portaveu a la CAEUEC del GP 
SOC; Juan Milián Querol, portaveu a la CAEUEC del 
GP del PPC; Sara Vilà Galan, Portaveu a la CAEUEC 
del GP ICV-EUiA, i José María Espejo-Saavedra Co-
nesa, portaveu a la CAEUEC del GP de C’s 

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

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 69862 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Turull 
i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Ramona Barrufet i Santacana, diputada del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Hi ha diversos centres educatius en àmbit urbà amb 
singularitat quant a la ubicació geogràfica en el ter-
me municipal i l’accés com l’Escola Bellaterra, que es 
troba en el terme municipal de Cerdanyola però dins 
del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
l’institut Pere Calders de Cerdanyola o de l’Escola Jo-
an Maragall de Rubí, al Vallès Occidental, que queden 
lluny del nucli urbà que presten servei a alumnes de 
diversos punts del terme municipal i que no tenen al-
ternativa al transport privat en cotxe o que hi ha unes 
condicions d’accés dificultoses pel disseny existent i 
amb una densitat de cotxes molt gran que compromet 
la seguretat dels moviments de les persones.

En la regulació i definició del transport escolar a Ca-
talunya no es té adequadament en compte la ubicació 
dels centres educatius, no es té en compte les peculi-
aritats específiques del territori ni el criteri d’ubica-
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ció geogràfica dels centres i distància dels domicilis 
de residència dels alumnes, i per tant la singularitat de 
centres situats fora de qualsevol nucli urbà però que en 
canvi cobreixen les necessitats del municipi.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Iniciar de manera immediata els treballs amb els 
consells comarcals i els representants dels ens locals 
per a modificar els decrets 160/1996 i 161/1996, sobre 
els serveis escolars de menjador i de transport escolar, 
per tal d’adequar-los a l’article 6 de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació, que estableix ajuts per als 
alumnes que viuen en poblacions sense escola, en nu-
clis de població allunyats o en zones rurals, per tal de 
reconèixer la singularitat de diversos centres escolars 
i garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats d’accés 
al transport escolar, atenent la naturalesa del despla-
çament i el nivell de renda de les famílies, vetllant per 
tal que cap família resti fora d’aquest servei per raons 
socioeconòmiques.

2. En aquestes zones treballar conjuntament  amb fa-
mílies,  municipis i consells comarcals educativa per 
facilitar un desplaçament adequat dels infants als cen-
tres escolars i, si s’escau, per millorar la prestació del 
servei de transport urbà per a l’accés a aquests centres 
educatius.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2014

Marta Rovira i Vergés, portaveu, i Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del GP d’ERC, i Jordi Turull i Ne-
gre, portaveu, i Ramona Barrufet i Santacana, diputa-
da del GP de CiU

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

Presentació
Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de 

Convergència i Unió, Gemma Calvet i Barot, del Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 

Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari 

Socialista, Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya, Sara vilà Galan, 

del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa, José María 

Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari 

de Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 69935 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

Mireia Canals i Botines, Gemma Calvet i Barot, Mi-
quel Iceta i Llorens, Juan Milián Querol, Sara Vilà 
Galan, José María Espejo-Saavedra Conesa, Quim 
Arrufat Ibáñez, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

El 9 de desembre de 2013 l’Assemblea de la Repúbli-
ca de Moçambic va aprovar el projecte de llei per a la 
modificació del vigent Codi Penal de Moçambic, que 
data de 1886.

Entre d’altres causes, la motivació del projecte de llei 
exposa la necessitat d’adequar el Codi Penal vigent als 
instruments internacionals de protecció dels drets hu-
mans, la Constitució de la República, i la realitat po-
lítica, social i econòmica del país. Així mateix, posa 
de relleu la necessitat d’incorporar a l’actual sistema 
jurídic-penal una nova jerarquia de valors, amb preva-
lença de la vida humana com a bé jurídic que mereix 
protecció, i basada en els valors constitucionalment re-
coneguts, fonamentats en els principis d’humanitat i 
d’intervenció mínima del dret penal, tot procurant en 
conseqüència tractar l’acusat, al llarg de tot el procés, 
com a ésser humà.

Tanmateix, l’esmentada exposició de motius sorprèn 
per l’absència absoluta de referències a la protecció 
dels drets de les dones i de les potencials víctimes. 
Moltes de les disposicions que conté el projecte de re-
forma suposarien directament o indirecta la negació 
dels drets inherents a la persona humana, col·locant a 
les dones i les nenes en una situació especialment vul-
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nerable pel que fa a la garantia i protecció dels seus 
drets fonamentals.

Cal posar de relleu que una política criminal inspira-
da pel principi d’humanitat no només no pot ignorar 
les necessitats de les víctimes, sinó que ha d’assumir 
com una de les seves funcions més bàsiques l’esforç 
per a la seva atenció i satisfacció, tal i com exposa el 
professor De la Cuesta Arzamendi. Superant la limita-
da perspectiva de la víctima com a subjecte passiu de 
l’acció o del delicte, el respecte del principi d’humani-
tat en dret penal exigeix, en aquest sentit, fer passar a 
les víctimes de l’oblit al reconeixement, garantint tots 
els seus drets i atorgant-los ple protagonisme en el sis-
tema penal.

Reconeixent l’interès fonamental del Codi Penal per a 
la garantia dels drets recollits a la Constitució, les or-
ganitzacions de defensa dels drets humans es van in-
volucrar des de l’inici en el procés de la seva revisió, 
enviant comentaris a totes les versions publicades, tant 
les presentades pel Ministeri de Justícia com les pre-
sentades per l’Assemblea de la República. I és que part 
de les modificacions proposades vulnerarien el dret de 
les dones i les nenes a obtenir justícia, a la integritat fí-
sica, a no patir discriminació i a no patir tortura i trac-
te cruel, inhumà i degradant.

Alguns aspectes de la reforma proposada que vulne-
ren els drets humans: 

– No podran ser acusats d’encobriment la família di-
recta de l’autor. El cònjuge, parella de fet, ascendents, 
descendents, adoptants, adoptats i colaterals o afins 
fins al tercer grau amb l’autor del delicte, no poden ser 
acusats d’encobriment (article 24). En conseqüència, 
poden alterar, amagar o desfer-se de les proves del de-
licte per tal d’impossibilitar o dificultar la investigació 
policial. Això té especial impacte en la investigació i 
punició dels delictes sexuals, comesos freqüentment al 
si de les famílies.

– Manca de seguretat jurídica per les dones i les po-
tencials víctimes. Ús de conceptes jurídics i científics 
indeterminats en l’enumeració de les circumstàncies 
agreujants, atenuants i la determinació de la imputabi-
litat (arts. 37, 43 i 46). Impacte en la imputabilitat i la 
determinació de la pena imposable.

– Rebaixa de l’edat de responsabilitat penal a 10 anys. 
No són susceptibles d’imputació penal els i les menors 
de 10 anys (article 46). Segons el Codi Penal vigent, no 
són susceptibles d’imputació penal els i les menors de 
16 anys. La modificació impacta en la protecció dels i 
les menors de més de 10 anys, que sí poden ser impu-
tats i condemnats.

– Discriminació per raó d’orientació sexual. Possibi-
litat d’aplicació de mesures de seguretat a persones 
d’orientació homosexual (article 82).

– Enfocament restrictiu del delicte de violació sexual: 

• Tipificació del delicte de violació sexual en base a 
la còpula (relació sexual exclusivament vaginal, amb 
exclusió de la relació sexual anal, oral o amb utilitza-
ció d’altres agents) il·lícita (fa referència a les relacions 
extramatrimonials, d’acord amb el Codi Penal vigent). 
Impacte en el principi d’igualtat entre homes i dones. 
Impacte en la protecció dels drets sexuals de les dones 
casades.

• Exclusió del delicte de violació sexual en la tipifica-
ció dels delictes atroços (article 59).

– Enfocament restrictiu de la punició del delicte de vi-
olació sexual. Punició del delicte de violació sexual 
amb pena inferior a la de certs delictes contra la pro-
pietat, sense previsió d’agreujants especials (utilització 
d’armes, intimidació, superioritat física, abús d’auto-
ritat, relació de parentiu, etc.). Impacte en la protec-
ció del dret a la dignitat i a la integritat física, moral i 
psicològica.

– Tractament diferenciat del delicte de violació sexual 
en funció de l’edat. Tipificació del delicte de violació 
sexual dels menors de 12 anys (article 218). Impacte 
en la protecció dels drets dels i les menors entre 12 i 
18 anys.

– Configuració dels delictes d’estupre i violació (llevat 
la dels i les menors de 12 anys) com a delictes de natu-
ralesa semipública. Necessitat de denúncia prèvia per 
part de la víctima excepte que hi concorrin determina-
des circumstàncies (article 222). Impacte en la protec-
ció del dret de les víctimes d’accedir a la justícia.

– El matrimoni com a commutació de la pena en el 
delicte de violació sexual. Suspensió per mitjà del ma-
trimoni entre la persona autora de la violació sexual i 
la víctima de l’acusació formulada per la víctima i, en 
el seu cas, de la presó preventiva. En cas de condemna, 
suspensió de la pena imposada i caducitat de la pena 
transcorreguts cinc anys sense divorci o separació (ar-
ticle 223).

– Vulneració del principi d’igualtat per raó de l’orien-
tació sexual. Tipificació del delicte de discriminació 
amb exclusió de la discriminació per raó de la orienta-
ció sexual (article 247).

– Violació dels drets sexuals de les dones. Manca de 
tipificació del delicte de mutilació genital femenina. 
Impacte en la protecció del dret a la integritat física, la 
salut i la dignitat de les nenes.

Moçambic disposa d’una de les legislacions més pro-
gressistes i sensibles en matèria de gènere entre els pa-
ïsos d’Àfrica del sud.

Tanmateix, el desplegament normatiu no sempre s’hi 
adequa i de vegades –com en el cas que ens ocupa– 
la contradiu de manera flagrant (al menys tal i com 
consta en el projecte de llei). A més a més, aquest des-
plegament normatiu es troba deslligat de la realitat i 
es mostra incapaç de revertir las persistents desigual-
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tats de gènere, on encara es produeixen els matrimonis 
forçats i prematurs, la poligàmia, i les dificultats per 
accedir al sistema de justícia i a l’atenció en salut sexu-
al i reproductiva.

Més concretament, el Govern de Moçambic ha signat 
els principals instruments internacionals de protec-
ció dels drets humans de les dones, entre els quals hi 
ha la Convenció per a l’eliminació de totes les formes 
de discriminació contra les dones (CEDAW), la Carta 
Africana de Drets Humans i dels Pobles i els seus res-
pectius protocols addicionals, la Declaració Solemne 
de la Unió Africana sobre Igualtat de Gènere a l’Àfrica 
(SADC), el Protocol de la SADC sobre Gènere i Des-
envolupament, la Declaració sobre l’Eliminació de la 
Violència Contra les Dones, la Plataforma d’Acció de 
Beijing, el Programa d’Acció sobre Població i Desen-
volupament del Caire, el Protocol de la Convenció de 
Nacions Unides contra la Delinqüència Organitzada 
Transnacional i el Protocol Addicional per Prevenir, 
Eliminar i Punir el Tràfic d’Éssers Humans.

La Constitució de Moçambic de 2004 reconeix als ar-
ticles 35 i 36 la igualtat entre homes i dones, i prohi-
beix qualsevol discriminació legislativa, política, eco-
nòmica i social.

La Llei de Família de 2004 reconeix, entre d’altres 
drets, la igualtat entre homes i dones en el matrimoni.

A nivell programàtic, Moçambic destaca per ser un 
dels pocs països africans que ha elaborat i aprovat una 
Llei sobre Violència Domèstica contra la Dona (Llei 
29/2009, de 29 de setembre) i una Llei contra el Tràfic 
de Persones (Llei 6/2008, de 9 de juny).

Així mateix, compta amb una Política Nacional de 
Gènere de 2006 i una Política Nacional de Salut i 
Drets Sexuals i Reproductius de 2007. El Consell Na-
cional per a l’Avenç de la Dona, adscrit al Ministeri de 
la Dona i Acció Social (MMAS), elabora el Pla Na-
cional d’Acció per a l’Avenç de la Dona a Moçambic 
(PNAM) i estableix les principals línies d’acció del 
govern en aquest àmbit.

Per tot això, es constata que alguns dels preceptes del 
projecte de llei de revisió del Codi Penal van precisa-
ment en contra del dret internacional subscrit pel país 
i de la seva pròpia Constitució i altres lleis vinculades.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a fer les gestions oportunes davant del Govern 
de l’Estat per tal que aquest utilitzi els instruments al 
seu abast perquè el Govern de Moçambic urgeixi l’As-
semblea de la República a adoptar les mesures neces-
sàries per tal de donar compliment a les obligacions 
derivades dels instruments internacionals de protecció 
dels drets humans ratificats per Moçambic, tot vetllant 
per l’aprovació i promulgació d’un Codi Penal fona-

mentat en la protecció d’aquests drets, amb especial 
atenció a la protecció dels drets de les dones i les ne-
nes i de conformitat amb els compromisos assumits 
per l’Estat en la matèria. 

Palau del Parlament, 15 de maig de 2014

Mireia Canals i Botines, portaveu a la CAEUEC 
del GP de CiU; Gemma Calvet i Barot, portaveu a 
la CAEUEC del GP d’ERC; Miquel Iceta i Llorens, 
portaveu a la CAEUEC del GP SOC; Juan Milián 
Querol, portaveu a la CAEUEC del GP del PPC; Sa-
ra Vilà Galan, portaveu a la CAEUEC del GP ICV-
EUiA; José María Espejo-Saavedra Conesa, porta-
veu a la CAEUEC del GP de C’s, i Quim Arrufat 
Ibáñez, portaveu a la CAEUEC del Grup Mixt

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

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 69937 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El pasado viernes 6 de Junio de 2014 el diario La 
Vanguardia y otros medios de comunicación se ha-
cían eco del informe de investigación dirigido por el 
catedrático de toxicología de la Universitat Rovira i 
Virgili, Sr. Josep Lluís Domingo, en referencia a la 
existencia y/o concentración de altos niveles de «for-
maldehido» (sustancia potencialmente cancerígena) 
en las zonas próximas a la planta de reciclado de re-
siduos urbanos de Montcada i Reixac, conocido como 
Ecoparc-2.

El sábado 7 de Junio, los alcaldes de los municipios 
afectados por dicha planta, respondían a los mismos 
medios de comunicación en el sentido de haber soli-
citado la adopción de medidas preventivas a la Enti-
dad Metropolitana (administración responsable de la 
planta).

Es de señalar que la publicación del informe de refe-
rencia ha generado gran alarma social entre los muni-
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cipios de Ripollet, Montcada i Reixac i Santa Perpetua 
de Mogoda.

Por todos esto motivos, el Grupo Parlamentario de 
Ciutadans presenta la siguiente

Proposta de resolució

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a adoptar las medidas necesarias y urgentes 
para controlar las emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles que emanan de la planta denominada Eco-
parc-2 situada en el término de Montcada Reixac, así 
como a adoptar todas aquellas medidas cautelares que 
sean necesarias para la salvaguarda de la salud pública 
de los ciudadanos de los municipios afectados.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2014

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

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

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 69950 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu, i Glòria Renom i Vall-
bona, diputada, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

La malaltia celíaca és una intolerància al gluten de ca-
ràcter permanent que provoca, en individus genètica-
ment predisposats, una inflamació crònica que té com 
a conseqüència l’atròfia parcial o total de les vellositats 
de l’intestí prim afectant la capacitat d’absorbir els nu-
trients dels aliments (proteïnes, carbohidrats, greixos, 
sals minerals i vitamines).

Les persones sanes tenen les parets intestinals reco-
bertes de vellositats i microvellositats que tenen la 
funció d’augmentar la superfície d’absorció dels nu-
trients, mentre que en les persones celíaques aquestes 
vellositats desapareixen completament i això danya la 
mucosa intestinal. Aquesta reducció de les vellositats 
intestinals disminueix o impedeix l’absorció de nutri-
ents com ara proteïnes, greixos, hidrats de carboni, vi-

tamines i sals minerals, i causa desequilibris nutricio-
nals i desnutrició.

Així mateix, la dermatitis herpetiforme, també ano-
menada malaltia celíaca de la pell, és una afecció cu-
tània provocada per la ingesta de gluten en la qual es 
produeix una erupció semblant a les urticàries, que 
provoca picor intensa i una lesió semblant a les perso-
nes amb celiaquia.

Les possibles manifestacions clíniques de la malaltia 
celíaca, que pot aparèixer a qualsevol edat, amb un o 
més símptomes, o bé presentar-se de forma asimpto-
màtica, poden ésser les següents: dolor i distensió ab-
dominal, flatulències, pèrdua de gana i de pes, irrita-
ció de la pell, símptomes gastrointestinals marcats, 
retard del creixement (en nens), diarrea crònica, fatiga 
i debilitat, irritació, depressió, o erupcions cutànies i 
nafres a la boca, com a més comuns.

I les conseqüències de la malaltia no tractada provo-
ca que els celíacs corrin el risc de patir desnutrició i 
desenvolupar anèmia (disminució de la quantitat de 
glòbuls vermells per falta de ferro), osteoporosi (ossos 
trencadissos per falta de calci), malalties autoimmunes 
associades (com per exemple tiroïditis auto-immune o 
diabetis), o fins i tot neoplàsies intestinals i extraintes-
tinals (càncers intestinals o extraintestinals).

Els estudis més recents demostren que la prevalença 
de la malaltia és d’1 de cada 100 persones, existint a 
Catalunya més de 10.000 persones celíaques diagnos-
ticades (de les 75.000 reals), i estant avui en dia el 85-
90% encara estan sense diagnosticar.

Respecte al tractament, l’únic eficaç que fins ara ga-
ranteix un perfecte estat de salut als celíacs i a les per-
sones que pateixen dermatitis herpetiforme, amb la 
desaparició de les manifestacions clíniques, la norma-
lització de les anàlisis i la recuperació de l’estructura 
normal de la mucosa intestinal, consisteix a mantenir 
una dieta estricta sense gluten durant tota la vida.

El gluten és una proteïna que es troba a l’endosperma 
d’algunes gramínies, i els cereals que en contenen són 
el blat, l’ordi, el sègol, la civada, el kamut, l’espelta, el 
triticale i derivats, de manera que el celíac no pot men-
jar cap aliment en l’elaboració del qual s’han utilitzat 
farines, midons, fècules, sèmoles o qualsevol altre de-
rivat d’aquests cereals com a matèria primera, com a 
impuresa de midons o fècules, o com a ingredient o 
additiu per les seves propietats funcionals.

I per tant, la dieta sense gluten, la medicina dels celí-
acs, s’ha de basar, fonamentalment, en aliments natu-
rals i frescos, com ara les carns, els peixos i mariscs, 
els ous, la llet i els derivats, les fruites, verdures, hor-
talisses, llegums i en cereals que no contenen gluten, 
com el blat de moro, l’arròs, el mill i el sorgo, combi-
nant-los entre sí de forma variada i equilibrada.

Ara bé, elaborar plats sense gluten no és una tasca fà-
cil, sobretot en països occidentals on el blat és el ce-
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real de consum majoritari, doncs cal tenir en compte 
que el 70% dels productes processats contenen gluten, 
pel fet de ser utilitzat com a substància que serveix per 
transportar aromes, colorants, espessants, o additius, 
entre d’altres. I així mateix és complicat trobar bars, 
hotels, restaurant, menjadors escolars, o altres establi-
ments que puguin oferir aliments lliures de gluten, di-
ficultant això la normalitat de les persones amb malal-
tia celíaca.

A més, si bé en els últims anys hi ha hagut progressos 
respecte a la informació, el diagnòstic i les facilitats a 
l’hora d’accedir a productes sense gluten, doncs molts 
supermercats tenen apartats específics destinats a l’ali-
mentació sense gluten, l’alt cost dels productes és un 
gran inconvenient amb el qual es troben els celíacs, 
doncs els aliments sense gluten són fins a cinc vegades 
més cars que els productes normals, gastant una per-
sona celíaca de mitjana entre uns 1.500-2.000 euros 
anuals més en menjar que una persona que no ho és, ja 
que la producció d’aquest tipus d’aliments és reduïda.

Per tant, a més de la dificultat per trobar productes 
sense gluten, els celíacs també es troben amb la pro-
blemàtica de l’elevat preu d’aquests productes, i actu-
alment no existeix cap ajuda a nivell estatal al respecte 
que pugui compensar en certa mesura als afectats per 
aquest tipus de malaltia.

Les associacions de celíacs han emprès nombroses ac-
cions per tal de facilitar la vida a les persones amb ce-
liaquia, defensant que els aliments sense gluten són la 
medicina que necessiten per a la seva malaltia crònica, 
però si bé s’han aconseguit alguns objectius, sobretot a 
nivell català, encara queda molt camí per recórrer per 
tal que aquesta malaltia sigui més coneguda i que les 
persones amb celiaquia tinguin menys dificultats, in-
closes les econòmiques, en el seu dia a dia.

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

Proposta de resolució

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

1. Requerir al Govern de l’Estat que rebaixi l’IVA dels 
productes alimentaris especials sense gluten al 4%.

2. Sol·licitar al Govern de l’Estat que aprovi ajudes 
econòmiques o beneficis fiscals per les persones celía-
ques, aprovant, per exemple, una desgravació concre-
ta a la declaració de l’IRPF per les famílies que tenen 
algun membre amb celiaquia, o que les despeses pels 
productes sense gluten desgravin proporcionalment a 
la despesa total en la declaració de la renda.

3. Promoure l’actualització dels productes fabricats 
sense gluten a adherir-se al «Pacte pels celíacs», Pac-
te de compromís entre la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant els acords signats entre l’Agència Catalana 
del Consum i les empreses dels sector alimentari, per 

tal de fomentar la correcta identificació i etiquetatge 
d’aquests productes alimentaris amb la inclusió del lo-
gotip identificatiu als productes.

4. Seguir promovent la dieta celíaca en els establi-
ments de restauració, mitjançant acords entre la Gene-
ralitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana de 
Consum i els gremis de restauració.

5. Dissenyar una campanya de sensibilització entre els 
professionals sanitaris per tal que puguin detectar amb 
facilitats l’existència de la celiaquia entre els seus pa-
cients.

6. Vetllar perquè als menjadors escolars es disposi de 
menús sense gluten, conscienciant als professionals 
dels menjadors escolars sobre la importància de la die-
ta sense gluten per als nens amb celiaquia.

7. Divulgar a nivell institucional l’existència d’aques-
tes malalties i la realitat que comporta pels seus afec-
tats i familiars, amb l’objectiu d’incrementar la cons-
cienciació social.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2014.

Jordi Turull i Negre Glòria Renom i Vallbona
Portaveu del GP de CiU Diputada del GP de CiU

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

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 69953 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu, Violant Cervera i Gò-
dia, diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Municipi de Gimenells i Pla de la Font, és un mu-
nicipi de la comarca del Segrià, de 1.141 habitants i de 
55,52 km de superfície. Compta amb tres entitats de 
població: Gimenells, el Pla de la Font i Santa Maria 
de Gimenells. La capital està situada en el municipi 
de Gimenells. Aquestes poblacions van ser segregades 
del municipi d’Alpicat per constituir-se com a inde-
pendent el 25 de març de l’any 1991.
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La distància que separa Gimenells de la ciutat de Llei-
da és de 20 km i tota la xarxa de camins del terme 
municipal pertany a la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre, no tenen la consideració de carreteres i es tro-
bem en molt mal estat. Ens referim a: 

1. El tram de connexió entre Gimenells i Vallmanya 
(L-800) (4 km) connexió que va cap al municipi d’Al-
carràs i l’autovia. Molt transitada.

2. El camí directe que comunica Gimenells amb el Pla 
de la Font, que continua cap a Sant Miquel i Saidí fins 
arribar al límit amb la província d’Osca, està imprac-
ticable.

3. La carretera que enllaça Gimenells amb Sucs i Al-
macelles (L-800) (4,5 km) i que acaba en la N-240. 
També es troba en molt males condicions.

4. La carretera de Gimenells-Raimat, estreta i en mal 
estat, amb un punt molt perillós, que és el pas de la via 
del Ferrocarril al costat de l’estació de Raimat. Direc-
ció Lleida. És la més transitada.

Totes aquestes connexions es troben en molt malt es-
tat, amb una senyalització vertical molt deficient i sen-
se senyalització horitzontal i són un perill pels més de 
1000 habitants d’aquest municipi, especialment en els 
dies de boira, pluja o a la nit.

Cal tenir en compte que l’actual camí que va des del 
nucli de Vallmanya fins a Gimenells, Sucs i Almace-
lles forma part de la futura xarxa comarcal (futura 
carretera L-800 o C-157 segons el codi de la xarxa co-
marcal) segons va ser definida al Pla d’Infraestructu-
res del Transport de Catalunya. Per tant, un cop es fa-
cin les obres (per part de la CHE) de condicionament 
i adaptació del camí a les característiques que ha de 
tenir una carretera comarcal, el vial podrà ser assumit 
per la Generalitat.

Respecte a la resta de camins esmentats, cal tenir en 
compte que és el Pla Zonal, que actualment està en re-
dacció per part de la Diputació de Lleida el document 
que, d’acord amb la Llei de Carreteres, ha de determi-
nar els camins que hauran de passar a formar part de 
la xarxa local de carreteres. Un cop condicionats, po-
dran passar a ser gestionats per la Diputació de Lleida.

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

Proposta de resolució

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

– Instar a la Confederación Hidrogràfica del Ebro que 
destini una partida pressupostària per a l’arranjament 
de tota la xarxa de camins del municipi de Gimenells i 
Pla de la Font atès que són de la seva propietat.

– Fer les gestions oportunes perquè, un cop les obres 
de condicionament del vial per tal d’adaptar-lo al re-

quisits que ha de tenir unes carreteres d’aquestes ca-
racterístiques, siguin traspassades a la xarxa viària de 
la Generalitat de Catalunya (futura carretera L-800 de 
Vallmanya a Gimenells i Almacelles) o a la Diputació 
de Lleida (la resta de camins dels Segrià de titularitat 
de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre que siguin 
integrables en la xarxa local de carreteres d’acord amb 
el Pla Zonal en redacció).

Palau del Parlament, 11 de juny de 2014

Jordi Turull i Negre Violant Cervera i Gòdia
Portaveu del GP de CiU Diputada del GP de CiU 

Proposta de resolució sobre el Pla estratè
gic empresarial i per a l’ocupació de les Ter
res de l’Ebre
Tram. 250-01156/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 70119 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El passat 2 de juny van comparèixer conjuntament els 
representants dels sindicats UGT, CCOO i USOC a les 
Terres de l’Ebre per exigir al Govern que fes públic el 
contingut del Pla Estratègic d’Ocupació i Empresarial 
de les Terres de l’Ebre, un document que ha elaborat 
durant dos anys la URV per encàrrec del Departament 
d’Empresa i Ocupació (gener 2012) amb l’objectiu de 
marcar el rumb per al desenvolupament socioeconò-
mic del territori. Amb un cost de 140.000 euros a càr-
rec de la Generalitat la qual disposa del document des 
de febrer de 2014.

L’elaboració del Pla va ser una de les iniciatives sor-
gides arran de la pressió social per la desindustrialit-
zació del territori (clúster del moble) i dels conflictes 
laborals com el tancament de la planta de Lear Corpo-
ration a Roquetes, que va deixar sense ocupació més 
de 500 treballadors. El Pla, que havia de superar les 
mesures del Pla de Reindustrialització, havia de mar-
car del «full de ruta» per desenvolupar econòmica-
ment el territori.
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La negativa del Govern a fer públic l’esmentat Pla i 
que va quedar palesa en les declaracions del delegat 
del Govern a les Terres de l’Ebre Xavier Pallares del 
3 de juny fan sospitar als sindicats de la manca de vo-
luntat del Govern per implementar les mesures reco-
llides, prioritzar –les a partir d’una visió compartida i 
destinar-hi els recursos necessaris per fer-les efectives.

Davant de la greu situació socioeconòmica que pa-
teixen les Terres de l’Ebre agreujada per una sèrie de 
condicionaments materials i fruit de determinades po-
lítiques, és imprescindible poder tenir una visió com-
partida, un model de desenvolupament territorial i 
econòmic, una anàlisi de les potencialitats i deficièn-
cies del territori per marcar les estratègies de creixe-
ment econòmic, de reindustrialització necessàries i ai-
xò és el què havia de fer el Pla.

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. Compartir amb els agents econòmics i socials del 
territori el Pla Estratègic d’ocupació i empresarial de 
les Terres de l’Ebre elaborat per la URV.

2. Crear una comissió de seguiment del propi Pla què 
inclogui els sindicats i altres agents econòmics i socials 
que avaluí mitjançant un sistema d’indicadors objectiu 
el grau de compliment de les mesures proposades.

3. Preveure durant els següents exercicis pressuposta-
ris les partides necessàries per fer front a les accions 
previstes segons fitxes de finançament i calendari.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2014

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

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

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 70155 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta, Núria Segú Ferré, diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 

per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

Actualment a la comarca del Baix Camp, segons da-
des del Departament de Benestar Social i Família, hi 
ha 400 persones en llista d’espera per accedir a una 
plaça de residència de gent gran.

A Reus, l’edifici del CAPI del barri Fortuny està des-
tinat a residència de gent gran i centre de dia, però no 
s’està prestant el servei. El Conseller de Benestar So-
cial, el Sr. Cleries, es va comprometre en el maig de 
2011 en seu parlamentària a obrir el 50% de les pla-
ces disponibles en la residència de gent gran del barri 
Fortuny de Reus abans de la finalització de l’any 2012 
i l’altre 50% a l’any 2013. La Consellera de Benestar 
Social i Família, la Sra. Neus Munté, ha declarat en 
diversos mitjans de comunicació que l’obertura de la 
residència de gent gran i centre de dia del barri For-
tuny és prioritària.

Cada vegada és més necessària l’existència de més 
places residencials per a la gent gran a Reus.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a concertar i posar en marxa durant l’any 2014 
la residència i centre de dia de gent gran del barri For-
tuny de Reus.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta i Núria Segú Ferré, diputada 
del GP SOC

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

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 70218 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada, Salvador Milà Solsona, diputat, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
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bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Institucionals.

Exposició de motius

L’abril de 2013 el Parlament de Catalunya aprovava 
una declaració institucional de suport al Priorat com 
a Paisatge cultural agrícola de la muntanya mediterrà-
nia Candidat a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Al 
maig de 2013, la Generalitat de Catalunya donava el 
vistiplau a l’avantprojecte que fonamenta les bases del 
dossier definitiu, i es fa seva la candidatura per tal de 
defensar-la davant del Consejo del Patrimonio Históri-
co de Madrid, que l’ha d’incloure a la llista indicativa 
de l’Estat espanyol, pas previ a la presentació a la Con-
venció del Patrimoni Mundial.

La candidatura representa una ocasió immillorable 
que té la comarca per preservar el seu paisatge, con-
solidar el territori i les activitats econòmiques què s’hi 
realitzen.

El passat 30 de maig els diputats i diputades que inte-
gren la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Par-
lament de Catalunya en la visita que van realitzar al 
Priorat van poder visitar i entrevistar-se amb diferents 
representants de la societat civil i càrrecs electes cop-
sant l’ampli suport ciutadà de la candidatura. Tanma-
teix se’ls va expressar la necessitat que el Govern de la 
Generalitat contribueixi econòmicament amb les des-
peses que ocasiona la preparació i elaboració del dos-
sier necessari per presentar la candidatura.

Tot i que es porta a terme una acció de finançament 
popular mitjançant un sistema d’apadrinament de cada 
full del dossier, considerem que en tractar-se d’un pro-
jecte d’interès nacional què situa Catalunya en el món 
pel que fa a l’agricultura mediterrània de muntanya, el 
Govern de la Generalitat no pot restar aliè.

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: 

A aportar els fons necessaris, que es situarien al vol-
tant dels 100.000 €, en el proper exercici pressupostari 
de 2015 per garantir el finançament del dossier i do-
cumentació necessaris per presentar la candidatura a 
la UNESCO què situarà Catalunya com a referent de 
l’agricultura mediterrània a Europa i el mon i repre-
sentarà un motor per al desenvolupament econòmic i 
social del Priorat.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2014

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

Proposta de resolució sobre l’autorització 
al Consell Comarcal del Priorat perquè faci 
una senyalització homogènia del patrimoni i 
les carreteres de la comarca
Tram. 250-01159/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 70220 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Sol-
sona, diputat, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Des dels ajuntaments de la comarca del Priorat, el 
Consell Comarcal, la Diputació de Tarragona, els sec-
tors econòmics i la societat civil prioratina s’està fent 
un esforç molt important per tal de posar en valor el 
patrimoni natural, agrícola, cultural, gastronòmic i lú-
dic de la comarca.

Ja fa anys que des de la comarca es va iniciar un tre-
ball, en diferents àmbits, per posar en valor un territori 
únic i singular que havia patit –com altres zones rurals 
de l’interior de Catalunya– un procés de despoblament 
i envelliment de la població.

Avui el Priorat és una comarca referent en enologia, 
un dels mosaics paisatgístics més representatiu de 
l’agricultura de muntanya mediterrània i millor con-
servat de Catalunya i amb una oferta de enoturisme i 
turisme rural de qualitat.

Als recursos naturals, paisatgístics, cal afegir aspectes 
de patrimoni cultural tant tangibles com la Cartoixa 
d’Escala Dei i patrimoni arquitectònic com intangi-
bles és a dir el ric patrimoni etnològic.

La comarca a més està pendent de la candidatura de la 
UNESCO una qüestió què a més d’afegir valor als re-
cursos existents, crearà noves sinèrgies i possibilitats.

En la visita feta el passat 30 de maig pels membres 
de la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parla-
ment de Catalunya els i les representants comarcals 
van informar als membres de la Comissió de les difi-
cultats que tenen per senyalitzar els punts d’interès de 
les diverses poblacions (elements naturals singulars, 
elements patrimonials, cellers, hotels, allotjaments 
rurals, i altres) degut a la reglamentació i a l’especial 
orografia de la comarca.
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La informació i les facilitats d’accés a aquesta infor-
mació són elements imprescindibles per augmentar i 
consolidar el turisme i al mateix temps posar en valor 
el territori per « no s’estima el que no es coneix» i so-
vint a la comarca els i les visitants es queixen d’aques-
ta manca d’informació quan circulen pel garbuix de 
petites carreteres comarcals que creuen el Priorat.

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. Iniciar les modificacions i els canvis necessaris en 
la reglamentació relativa a la senyalització de les car-
reteres de la Generalitat per tal que es pugui autoritzar 
al Consell Comarcal del Priorat a realitzar un sistema 
de senyalització homogeni que permeti donar visibili-
tat el patrimoni Natural, Monumental, gastronòmic i 
lúdic i els serveis de la comarca.

2. Es coordini amb la Diputació de Tarragona titular 
d’algunes de les carreteres de la comarca, per unificar 
els criteris i utilitzar el mateix sistema de senyalització 
abordant el treball conjuntament.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2014

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

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

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 70233 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu, i Cristina Bosch i Ar-
cau, diputada, del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenta la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

Les tòfones o trufes són un grup de fongs comestibles 
del gènere Tuber, dins dels fongs ascomicets, que es 
troben en terrenys calcaris a sota les alzines, les roure-

des, els avellaners, alguna classe de pi o altres vegetals 
com els castanyers, a trenta centímetres sota la terra i 
moltes vegades cobertes de gel, i que són apreciades 
pel seu aroma i sabor, constituint un dels ingredients 
més privilegiats de la gastronomia internacional.

Actualment, es coneixen una quarantena d’espècies de 
tòfones, de les quals una trentena existeixen a Euro-
pa, si bé a Catalunya se’n troben i comercialitzen qua-
tre, pràcticament pel seu interès gastronòmic: la tòfona 
blanca o d’estiu, la tòfona gravada, la tòfona d’hivern 
o magenca i la tòfona negra, essent aquesta última la 
més preuada.

La tòfona procedeix d’àrees forestals i de plantacions 
tofoneres realitzades des de fa més de 30 anys, de ma-
nera que es pot aconseguir a través de la recol·lecció 
silvestre als boscos o mitjançant el seu cultiu, que 
es troba classificat com a activitat empresarial amb 
CCAE-2009: 0113: Conreu hortalisses, arrels i tuber-
cles (inclou bolets i tòfones).

A Catalunya, a partir de l’any 2007 comencen a apa-
rèixer les primeres plantacions amb arbres micorit-
zats, amb un arrelament a les comarques centrals: 
Osona, El Berguedà –Olvan– el Solsonès i d’altres 
com la Garrotxa, L’Alt Urgell, el Vallès o la Noguera, 
essent la superfície plantada actualment a Catalunya 
de 600 hectàrees aproximadament, i de les quals 75 
foren plantades l’any passat.

Ara bé, la producció de tòfona silvestre ha sofert una da-
vallada important durant les darreres dècades, per l’em-
bosquiment de zones forestals productores i l’augment 
de la població de porc senglar, però la demanda ha seguit 
anant en augment, i en aquest sentit, la producció anu-
al estimada per a l’any 2013-2014 va ser de 2.000-2.500 
quilograms a Catalunya, i el valor econòmic dels sector a 
Catalunya és d’uns 1.365.700 euros l’any.

Pel que fa a la recol·lecció i el comerç de la tòfona, 
regulats per l’Ordre de 15 de juliol de 1991, de regu-
lació del sector tofoner, modificada per l’Ordre de 9 
d’agost del 1994 i l’Ordre MAH/328/2005, de 13 de 
juliol, és indispensable disposar d’una llicència, con-
cedida pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, que permet recol-
lectar la tòfona dins d’un períodes concrets: de l’1 de 
maig al 15 d’agost la tòfona d’estiu (Tuber aestivium) 
i entre el 15 de novembre i el 15 de març per als tipus 
Tuber melanosporum i Tuber brumale.

Ara bé, aquests períodes sovint no són suficients per 
poder efectuar la recol·lecció de la tòfona cultivada, i 
per això,

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 
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– Allargar el període hàbil de recol·lecció de la tòfo-
na cultivada en un termini suficient per poder-la recol-
lectar.

Palau del Parlament, 12 de juny del 2014.

Jordi Turull i Negre Cristina Bosch i Arcau
Portaveu del GP de CiU Diputada del GP de CiU 

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

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 70278 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grupo Parlamentario del 
Partido Popular de Cataluña, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 145 i 146 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la siguiente propuesta de re-
solución para que sea sustanciada en la Comisión de 
Asuntos Institucionales.

Exposición de motivos

El próximo 11 de septiembre de 2014 se cumplirán 25 
años del atentado terrorista que la banda Terra Lliure 
perpetró contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de 
Banyoles.

Terra Lliure fue una banda terrorista independentista 
creada en 1978 y disuelta en 1995. Cometió más de 
150 actos terroristas.

A las 11 de la mañana del 11 de septiembre de 1989, 
dos agentes de la Guardia Civil de Banyoles se dirigie-
ron al patio trasero del cuartel, situado frente al Ayun-
tamiento, en el centro de la ciudad, una zona donde 
solían jugar los niños de las casas cercanas, para reti-
rar una bolsa de basura. La bolsa-trampa contenía un 
artefacto explosivo casero, compuesto por tres quilos 
de cloratita, en el interior de una bombona de camping 
gas, y cinco quilos de metralla.

La explosión arrancó la mano derecha y parte de la 
izquierda al subteniente Antonio García Romera y le 
produjo graves heridas en el tórax, la cara y la pier-
na derecha. El sargento primero José Santaella Gálvez 
sufrió quemaduras en todo el cuerpo, fracturas abier-
tas y heridas profundas en la pierna derecha. Ambos 
resultaron heridos muy graves y, aunque salvaron sus 
vidas, fueron baja en el cuerpo.

El atentado fue reivindicado por la banda Terra Lliure.

En su comunicado, los terroristas justificaron el aten-
tado como una actuación contra la presencia de «fuer-
zas de ocupación» en su pretendido territorio nacional, 
así como contra la celebración de los Juegos Olímpi-
cos del 92 en Barcelona, de los que Banyoles fue sub-
sede olímpica, «en tanto que maniobra que quiere es-
pañolizar nuestra tierra»; finalmente, también decían 
responder a los, en su opinión, ataques y ultrajes que 
sufrió la senyera, en la inauguración del Estadio Olím-
pico de Montjuic, por parte de la bandera de España, 
que ocupó el lugar preeminente, en cumplimiento del 
ordenamiento jurídico.

La prensa de la época calificó aquel día como «Diada 
Sangrienta», y el atentado fue condenado por todas las 
fuerzas políticas democráticas.

25 años más tarde, un grupo de ciudadanos de Banyo-
les ha decidido tener un recuerdo para las dos vícti-
mas de aquel atentado, el subteniente Antonio García 
Romera, a título póstumo, y el sargento primero José 
Santaella Gálvez.

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya,

1. Manifiesta su condena y su rechazo a cualquier acto 
de violencia terrorista, a sus autores y colaboradores, 
así como a quienes justifiquen esta violencia o manci-
llen la memoria o la dignidad de los ciudadanos que 
han sufrido el terrorismo.

2. Asume su responsabilidad y la importancia de tra-
bajar desde las instituciones para garantizar la convi-
vencia tolerante, inclusiva y plural en Cataluña, desde 
el respeto al Ordenamiento Jurídico y a las reglas del 
Estado de Derecho, que están por encima de cualquier 
aspiración política.

3. Manifiesta y reafirma su solidaridad, apoyo expre-
so y permanente, a los dos guardias civiles, víctimas 
del atentado terrorista de Banyoles cometido el 11 de 
septiembre de 1989 por Terra Lliure, así como a sus 
familias.

4. Declara el apoyo institucional a la iniciativa de re-
conocimiento de estas dos víctimas del terrorismo de 
Terra Lliure, acometida por ciudadanos de Banyoles.

5. Insta al Govern de la Generalitat a suscribir el con-
tenido de los cuatro puntos anteriores.

Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, i María José 
García Cuevas, diputada del GP del PPC
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Proposta de resolució de suport als po
bles indígenes i les comunitats camperoles i 
afrodescendents de Colòmbia en la defensa 
de llurs territoris
Tram. 250-01162/10

Presentació
Grup Mixt, Gemma Calvet i Barot, del Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 

Sara vilà Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 70321 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
Gemma Calvet i Barot, portaveu a la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Sara 
Vilà Galan, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació 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 subs-
tanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.

Exposició de motius

Colòmbia ha estat un país prioritari en la cooperació 
catalana, tant per part de les ONG catalanes, com per 
part del Govern de la Generalitat el qual ha fet de l’Es-
tratègia de país prioritari (EPR) de Colòmbia 2010– 
2014 el seu full de ruta per tal de guiar les diferents 
actuacions del Govern de la Generalitat en matèria de 
cooperació al desenvolupament en aquest país.

La cooperació catalana s’ha caracteritzat per concen-
trar els seus esforços en dos grans objectius estratègics 
que són, per un costat, els Drets Humans, la governan-
ça democràtica i l’enfortiment del teixit social i, per 
l’altra, la construcció de la pau.

A més, cal esmentar que els darrers anys, especial-
ment durant la passada legislatura, s’han intensificat 
les relacions entre el Govern de Catalunya i el Govern 
de Colòmbia, on el Govern ha impulsat delegacions 
economicoinstitucionals encapçalades per Consellers 
a aquest país.

En aquest sentit cal esmentar com Colòmbia segueix 
patint la pitjor crisi humanitària de l’hemisferi occi-
dental i com milers de persones segueixen sent ame-
naçades pel seu treball en favor de la pau, la justícia 
social i els drets humans. Unes amenaces que corrobo-
ren diferents ONG, sindicats, i moviment social català 
agermanat amb el moviment social colombià que veu 
dia rere dia com milers de dirigents i líders populars 
segueixen sent amenaçats, estigmatitzats i assassinats 

per grups paramilitars i forces de seguretat estatals. 
Unes amenaces que també han pogut corroborar re-
centment alguns diputats catalans amb la visita al Par-
lament d’alguns defensors de drets humans amenaçats.

Cal destacar com les comunitats camperoles, afrodes-
cendents i indígenes a Colòmbia han vist en els darrers 
anys un agreujament de la seva ja difícil situació, fins a 
l’extrem de posar en seriós risc la seva supervivència. 
A través d’un procés de violència i espoli sistemàtic, 
almenys 7 milions d’hectàrees de terra fèrtil han es-
tat arrabassades en les darreres dues dècades als seus 
propietaris ancestrals, concentrant-se en mans de ter-
ratinents i grans empreses d’agroproducció industrial. 
Més de 5,5 milions de desplaçats per la violència mal-
viuen, en molts casos, en els cinturons de misèria de 
les grans ciutats i, per un altre cantó, la pobresa en les 
zones rurals del país s’aguditza, arribant al 65% de la 
població, mentre que un 33% es troba en la indigència.

S’està imposant així un model pel camp colombià ba-
sat en el monocultiu per a l’exportació i la producció 
d’agrocombustibles, en detriment dels cultius tradici-
onals d’aliments per als mercats locals. Aquest atac a 
l’economia camperola i a la sobirania alimentària del 
país s’ha vist agreujada per la recent implementació 
dels nous tractats de lliure comerç amb els EEUU i la 
UE, amb les seves clàusules en favor de la importació 
d’aliments i la restricció en l’ús de llavors autòctones. 
A més, l’aposta del govern colombià per l’anomenada 
«locomotora mineroenergètica», ha prioritzat la con-
cessió de terres a favor de les transnacionals mineres i 
energètiques, amb els seus enormes i negatius impac-
tes ambientals i socials que pateixen les comunitats en 
els territoris on s’instal·len megaprojectes extractius.

Des del 2013 s’han produït importants mobilitzacions 
agràries a Colòmbia que han pretès denunciar i rever-
tir aquest procés, demandant mesures que possibiliten 
la continuïtat de les comunitats al camp, com l’accés 
amb garanties a la propietat de la terra, una decidida 
inversió social per part de l’Estat, en educació, salut, 
infraestructures, etc. o la participació activa en la pre-
sa de decisions que repercuteixin en la viabilitat dels 
territoris.

Malauradament, la repressió, l’amenaça i la violència 
són la resposta més comuna de l’Estat colombià i els 
grups paramilitars, amb la que s’han trobat les comu-
nitats camperoles, afrodescendents i indígenes, quan 
han intentat experiències de resistència o mobilitzaci-
ons i protestes en defensa del territori. Especialment 
preocupant és la vintena de morts, els centenars de fe-
rits per arma de foc, les desenes de líders camperols 
represaliats, que s’han produït com a conseqüència 
de la resposta violenta i desproporcionada de la força 
pública a les mobilitzacions agràries d’enguany. Tam-
bé ens preocupen les nombroses víctimes campero-
les, afrodescendents, indígenes a causa de l’acció dels 
grups paramilitars en defensa dels interessos dels ter-
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ratinents i les empreses transnacionals, algunes d’elles 
malauradament, de matriu espanyola i catalana.

Les contínues agressions contra les comunitats de 
camperols, afrodescendents i indígenes han estat res-
postes per les pròpies víctimes amb formes d’organit-
zació que els permet mantenir-se en els seus territoris 
sense veure’s immerses en el conflicte armat, reafir-
mant la seva condició de població civil. La falta de res-
posta de l’Estat en aquesta situació i la implicació de 
funcionaris públics en la violència, amb atacs direc-
tes o amb complicitat amb els grups paramilitars, han 
obligat a les comunitats a emprendre processos de re-
sistència civil enfront la guerra que compten amb su-
port d’organitzacions i institucions nacionals i interna-
cionals de defensa dels drets humans. Davant del risc 
de ser desplaçades pels interessos dels grups armats en 
el seu territori (per explotar els seus recursos, plantar 
cultius il·lícits o exercir control territorial front a d’al-
tres grups) o amb l’objectiu de retornar amb garanties 
al lloc d’on van ser desallotjades, les comunitats s’han 
declarat al marge del conflicte adoptant diferents mo-
dels d’organització (comunitats de pau, comunitats 
d’autodeterminació, zones humanitàries, etc.) però 
amb un element essencial comú a totes elles: la seva 
negativa a col·laborar de cap manera amb els comba-
tents legals o il·legals

Com és el cas de San José de Apartadó que va visitar 
el Parlament durant el passat novembre i que fou la 
primera població que es va constituir com a Comunitat 
de Pau i en resistència el 23 de març de 1997 amb unes 
500 persones que havien estat desplaçades per la vio-
lència dels paramilitars. Aquests camperols i campe-
roles van decidir retornar al seu lloc d’origen, fent una 
radical aposta per la no violència: comprometent-se a 
no portar armes, a no comerciar amb els grups armats, 
a no entregar informació ni demanar ajuda a cap de 
les parts en conflicte, i a cercar una solució pacífica 
i dialogada al conflicte colombià. Però la seva aposta 
per la pau sense renunciar a denunciar la responsabi-
litat de l’Estat en les violacions als drets humans ha 
tingut un alt cost humà. En aquests 16 anys la comuni-
tat ha sofert prop de 600 crims de lesa humanitat, que 
inclouen 260 assassinats i desenes de desaparicions, 
tortures, desplaçaments forçats, detencions arbitràries, 
robatoris... la immensa majoria a mans de soldats i pa-
ramilitars. L’últim assassinat col·lectiu va ocorre el 21 
de febrer de 2005. Nombrosos testimonis afirmen que 
aquell dia soldats de la Brigada XVII varen torturar i 
executar salvatgement a 8 persones, entre elles 3 nens 
i Luis Eduardo Guerra, un dels fundadors de la Co-
munitat de Pau; els seus cossos van ser trossejats amb 
garrots i matxets. Ni en aquella greu matança ni en la 
resta de crims s’ha identificat als qui van planificar i 
executar aquella barbaritat.

Tanmateix, ni San José de Apartadó ni la resta de co-
munitats en resistència malgrat els centenars de morts 
es resisteixen en prendre partit per un o altre bàndol 

del conflicte i, especialment ara que en les converses 
entre l’Estat i la guerrilla s’hauria de plantejar un nou 
model de societat, representen un exemple per cons-
truir una veritable pau amb justícia social.

Cal destacar com la Comunitat de Pau de San José de 
Apartadó ha estat finalista al Premi Sájarov durant 
l’any 2011 i ha tingut una Resolució de suport i de con-
demna de la violència que pateix per part del Congrés 
espanyol durant el maig del 2005, així com del mateix 
Parlament Europeu.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

1. Donar suport polític i institucional a les experiènci-
es de defensa dels seus territoris per part de les comu-
nitats camperoles, afrodescendents i indígenes colom-
bianes, així com a la lloable tasca dels defensors de 
drets humans que els acompanyen. Tal i com és el cas 
de l’emblemàtica experiència de resistència no violen-
ta enmig de la guerra de San José de Apartadó, com ha 
sol·licitat la justícia i la mateixa Corte Constitucional 
Colombiana en l’Auto 164 de desembre del 2012, així 
com diferents resolucions de la Comissió i de la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos que sol·licita 
respectar i defensar aquestes comunitats.

2. Estudiar la reincorporació del Programa d’acollida 
de defensores/rs de drets humans que l’Oficina de Pro-
moció de la Pau i els Drets Humans de la Generalitat 
de Catalunya va portar a terme en el passat, tal i com 
fan en l’actualitat, les Comunitats Autònomes del País 
Basc i Astúries.

3. Enviar la següent Proposta de Resolució al Congrés 
dels Diputats, al Govern colombià i al Parlament Eu-
ropeu.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2014

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt; 
Gemma Calvet i Barot, portaveu a la CAEUEC del GP 
d’ERC, i Sara Vilà Galan, portaveu a la CAEUEC del 
GP d’ICV-EUiA



23 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 342

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 64

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

Presentació
Grup Mixt, Gemma Calvet i Barot, del Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 

Sara vilà Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 70322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
Gemma Calvet i Barot, portaveu a la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Sara 
Vilà Galan, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació 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 subs-
tanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya ha manifestat en diferents 
ocasions el seu suport a les negociacions que duen a 
terme a l’Havana el Govern colombià i les FARC. Tan-
mateix, les comunitats camperoles, indígenes i afro-
descendents continuen patint les conseqüències de la 
confrontació armada i en els darrers anys la seva situ-
ació s’ha vist agreujada fins al punt de posar en risc les 
seva pròpia supervivència.

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració ha conegut de primera mà la profunda crisi hu-
manitària i les innombrables violacions als Drets Hu-
mans i al Dret Internacional Humanitari que pateixen 
els pobles indígenes de Colòmbia. Assassinats, massa-
cres, desplaçaments forçats, confinament als seus ter-
ritoris per mines antipersona, són conseqüències de la 
situació de conflicte armat que té lloc als seus terri-
toris i també d’altres factors lligats a interessos eco-
nòmics nacionals i transnacionals. Aquesta situació ha 
provocat que actualment existeixen a Colòmbia 34 po-
bles indígenes en imminent risc de desaparició física i 
cultural. La Cort Constitucional de Colòmbia ha pres 
nota d’aquesta situació i ha emès diferents ordres que 
obliguen al Govern colombià a prendre mesures cau-
telars urgents per protegir aquests pobles i concertar 
amb ells Plans de Salvaguarda. Així mateix, les con-
clusions de la Cort en l’Audiència del 9 de setembre 
decreten que el poble Awà és el poble més amenaçat i 
que es troba en via d’extinció imminent.

D’altra banda, la Comissió també ha conegut la sen-
tència del 26 de desembre de 2013 de la Cort Intera-
mericana de Drets Humans, una sentència històrica en 
la que per primer cop es condemna un estat per un 
cas col·lectiu de desplaçament massiu de comunitats 
afrodescendents. La sentència declara l’Estat colom-
bià «internacionalment responsable» de l’operació 
conjunta entre militars i paramilitars en la anomena-
da Operació Gènesis. Aquesta actuació va provocar el 
desplaçament forçat de les comunitats del riu Cacari-
ca, departament del Chocó, al febrer de 1997 i va afec-
tar 3.500 persones. La Cort va condemnar l’Estat per 
no haver complert amb la seva responsabilitat de ga-
rantir assistència humanitària durant els quatre anys 
que els habitants de Cacarica van viure a la ciutat de 
Turbo i per no garantir el seu retorn segur.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Manifesta el seu suport a les experiències de defen-
sa dels territoris de pobles indígenes, comunitats afro-
descendents i camperoles. Així mateix, demanar al 
Govern que s’adreci al Govern de l’Estat per tal que 
convidi al Govern colombià a adoptar mesures que ga-
ranteixin la protecció i integritat física d’aquests po-
bles, comunitats i de manera general de tots els defen-
sors i defensores de drets humans de Colòmbia.

2. Insta al Govern perquè s’adreci al Govern de l’Estat 
per tal que aquest demani al Govern colombià el com-
pliment urgent de les ordres emeses per la Cort Constitu-
cional de Colòmbia als seus Autos 004 de 2009 i 174 de 
2011 per protegir els pobles indígenes en risc d’extinció i 
el compliment dels corresponents Plans de Salvaguarda. 
Urgeix molt especialment al compliment de l’Auto 174 
de 2011 que obliga al Govern colombià a l’adopció d’un 
Pla de Salvaguarda Ètnic exclusiu pel Poble Awá.

3. Insta al Govern perquè insti al Govern de l’Estat per 
tal que faci el seguiment de l’aplicació per part del Go-
vern colombià de la sentència de la Cort Interamericana 
de Drets Humans del 26 de desembre a través de la qual 
es demana una investigació en profunditat dels fets re-
latius a l’Operació Gènesis i mesures de reparació inte-
grals concertades amb les comunitats de Cacarica.

4. Sol·licita a la Mesa del Parlament que en la mesu-
ra del possible contribueixi a l’organització d’una de-
legació parlamentària amb l’objectiu de comprovar la 
situació dels drets humans de comunitats camperoles, 
indígenes i afrodescendents.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2014

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt; 
Gemma Calvet i Barot, portaveu a la CAEUEC del GP 
d’ERC, i Sara Vilà Galan, portaveu a la CAEUEC del 
GP d’ICV-EUiA 
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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 9/2014, sobre Sistema d’Emergències 
Mè diques, SA, corresponent al 2010 i al 2011
Tram. 256-00033/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura  

de Comptes de Catalunya

Reg. 69939 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

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. 9/2014, aprovat pel Ple de la Sindica-
tura, relatiu a Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, 
exercicis 2010 i 2011.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 11 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 25.06.2014 al 
08.07.2014).
Finiment del termini: 09.07.2014; 9.30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.06.2014.

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Con
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 
19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00011/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 25.06.2014 al 08.07.2014).
Finiment del termini: 09.07.2014; 9.30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.06.2014.

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la transferèn
cia de coneixement i els parcs científics
Tram. 300-00187/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71444 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.06.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies Ple 25 i 
26 de juny de 2014.

– Sobre la transferència de coneixement i els parcs 
cien tífics.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre la política d’ac
ció exterior
Tram. 300-00188/10

Presentació
Sara vilà Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 71485 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.06.2014

A la Mesa del Parlament

Sara Vilà Galan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 25 i 26 de 
juny de 2014.

– Sobre la política d’acció exterior del Govern.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2014

Sara Vilà Galan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre els escenaris 
pressupostaris per al 2015
Tram. 300-00189/10

Presentació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 71526 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.06.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent sobre els escenaris pressupostaris per al 
2015, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 25 i 26 de juny de 2014.

– Quin és el capteniment del govern de la Generalitat 
sobre els escenaris pressupostaris per al 2015?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

Pere Aragonès i Garcia
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre el model de 
gestió del 0,7% de l’IRPF per a finalitats soci
als i les perspectives de futur d’aquest model
Tram. 300-00190/10

Presentació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 71527 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.06.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent so-
bre el futur del finançament de les entitats socials a 
Catalunya, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 25 i 26 de juny de 
2014.

– Quin és el capteniment del govern de la Generali-
tat sobre l’actual model de gestió del 0,7% de l’IRPF 
destinat a finalitats socials i les seves perspectives de 
futur?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels 
aeroports i ports de competència estatal
Tram. 300-00191/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 71530 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.06.2014

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 138 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
25 i 26 de juny de 2014.

– Quin és el capteniment del Govern sobre la gestió 
dels aeroports i ports de competència estatal a Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Interpel·lació al Govern sobre la situació dels 
professionals del sector sanitari
Tram. 300-00192/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 71534 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.06.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 25 i 26 
de juny de 2014.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre la situació dels professionals en el sector sanita-
ri català?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
fiscals per a reactivar el consum, la inversió 
i l’ocupació
Tram. 300-00193/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 71537 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.06.2014

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 estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 25 i 26 de juny de 2014.

– Sobre les mesures fiscals per reactivar el consum, la 
inversió i l’ocupació.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

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

Tramitació en Comissió

A tramitar per la Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 17.06.2014.
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Declaració de la Junta de Portaveus del Par
lament de Catalunya amb motiu del setanta
cinquè aniversari de l’exili republicà i antifei
xista
Tram. 401-00016/10

Coneixement
Presidència del Parlament, 19.06.2014

L’any 2014 es compleixen setanta-cinc anys des que 
el 1939 les tropes franquistes ocuparen tot Catalunya 
i provocaren milers de morts i ferits, i l’exili de milers 
de persones identificades amb la república i amb l’an-
tifeixisme que hagueren de travessar la frontera fran-
cesa per a evitar la repressió que patiren les persones 
que s’hi quedaren.

Aquell any 1939 Catalunya perdé les llibertats demo-
cràtiques, com la resta de l’Estat espanyol, i perdé, a 
més, l’autogovern. El govern legítim de la Generalitat, 
encapçalat pel president Companys, i la majoria dels 
diputats del Parlament de Catalunya s’hagueren d’exi-
liar, com també ho hagueren de fer milers i milers de 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Enguany el Parlament de Catalunya ha adoptat la Re-
solució 536/X, sobre la commemoració de l’Any de 
l’Exili Republicà, que s’ha concretat, a petició de les 
entitats memorialistes i de tots els grups parlamenta-
ris, en la celebració d’un acte públic que tindrà lloc el 
dia 19 de juny.

Amb motiu de la celebració d’aquest acte d’homenat-
ge, la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya 
expressa de manera pública i solemne el seu reco-
neixement a totes les persones que van morir o van 
patir ferides, exili, presó o qualsevol tipus de repres-
sió, i a llurs famílies, per haver defensat la legalitat 
i la democràcia, alhora que lamenta que encara no 
s’hagin reparat totes les conseqüències de la guerra 
i la dictadura franquista. La Junta de Portaveus del 
Parlament es compromet a continuar treballant per 
la reparació plena de les víctimes i a impulsar l’apli-
cació, entre altres mesures, de les que estableix la 
Moció 69/X, sobre el compliment de les recomanaci-
ons de l’informe del Comitè contra les Desaparicions 
Forçades de les Nacions Unides del 13 de novembre 
de 2013.

La Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya ex-
pressa el seu agraïment a les entitats memorialistes 
que mantenen ben viu el record d’aquells fets, com a 

lliçó permanent per a les noves generacions del valor 
de la democràcia i les llibertats.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2014

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; J. Lluís 
Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt del GP d’ERC; 
Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Do-
lors Camats i Luis, portaveu del GP ICV-EUiA; Inés 
Arrimadas García, portaveu adjunta del GP de C’s, i 
David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 481/X, 
sobre l’execució de les obres de connexió del 
vial de la carretera d’Olzinelles a la sortida 11 
de l’autopista AP7 amb la rotonda de la car
retera C61
Tram. 290-00429/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70138 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 481/X, sobre l’exe-
cució de les obres de connexió del vial de la carretera 
d’Olzinelles a la sortida 11 de l’autopista AP-7 amb la 
rotonda de la carretera C-61 (tram. 290-00429/10), us 
informo del següent:

En relació amb la connexió del vial existent a Sant Ce-
loni amb la rotonda situada a la sortida de l’autopista 
AP-7 a Sant Celoni, el Director General d’Infraestruc-
tures de Mobilitat Terrestre del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat s’ha adreçat oficialment a l’Ajunta-
ment de Sant Celoni per tal que sol·liciti l’autorització 
corresponent.

Barcelona, 12 de juny de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 484/X, 
sobre l’execució del projecte de desdobla
ment del tram entre Montcada i Reixac i Vic 
de la línia 3 de rodalia
Tram. 290-00432/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70139 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 484/X, sobre l’exe-
cució del projecte de desdoblament del tram entre 
Montcada i Reixac i Vic de la línia 3 de rodalia (tram. 
290-00432/10), us informo del següent:

El proppassat novembre la ministra de Foment va 
anunciar l’impuls immediat del projecte constructiu 
per a la definició de les actuacions prioritàries del des-
doblament de la línia Montcada i Reixac-Vic, per a la 
millora de la fiabilitat i freqüència de la línia R3.

Així mateix, la ministra de Foment ha manifestat que 
les obres s’executaran durant els anys 2014 i 2015, tot 
i que el pressupost general de l’Estat per a l’any 2014 
no fixa una partida específica per l’R3, però hi ha d’al-
tres partides que poden ser utilitzades per començar 
els projectes.

Així mateix, el Departament de Territori i Sosteni-
bilitat i el Ministeri de Foment han acordat mantenir 
reunions de coordinació per concretar les actuacions 
prioritàries en una primera fase, sense menyscapte de 
l’impuls futur de la resta d’actuacions previstes a la lí-
nia Montcada-Puigcerdà.

Barcelona, 12 de juny de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 485/X, 
sobre l’execució del projecte de protecció 
de la infraestructura ferroviària de la línia 1 
de rodalia al Maresme
Tram. 290-00433/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70140 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 485/X, sobre l’exe-
cució del projecte de protecció de la infraestructura 
ferroviària de la línia 1 de rodalia al Maresme (tram. 
290-00433/10), us informo del següent:

L’abril de 2013 el Departament de Territori i Sosteni-
bilitat va sol·licitar per escrit a l’Adif la dotació pressu-
postària i l’execució de les obres de defensa costera de 
la línia R1 al Maresme.

Així mateix, en el marc de la Comissió de seguiment 
de l’Acord per a la utilització de la capacitat de la infra-
estructura ferroviària de rodalies de Barcelona, aquest 
Departament també ha instat el Ministeri de Foment a 
executar, com més aviat millor, les obres de protecció 
i defensa dels punts més vulnerables de la línia R1 al 
Maresme en episodis temporals.

Actualment, el Ministeri de Foment té redactat el pro-
jecte constructiu de les actuacions prioritàries de de-
fensa i protecció de la infraestructura ferroviària de la 
línia R1 del Maresme, però resta pendent de la dotació 
pressupostària d’Adif per a l’impuls de la licitació de 
les obres.

Barcelona, 12 de juny de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 486/X, 
sobre l’acord del canvi de titularitat d’un tram 
de la carretera NII a favor de la Generalitat 
signat amb el Govern de l’Estat
Tram. 290-00434/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70141 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 486/X, sobre l’acord 
del canvi de titularitat d’un tram de la carretera N-II a 
favor de la Generalitat signat amb el Govern de l’Estat 
(tram. 290-00434/10), us informo del següent:

El passat 21 de març va reunir-se la Mesa de Mobilitat 
del Maresme. En el marc d’aquesta reunió, el secreta-
ri d’Infraestructures i Mobilitat d’aquest Departament 
va retre comptes de les actuacions realitzades pel De-
partament des de 2011 en matèria de mobilitat al Ma-
resme i sobre l’estat de compliment del conveni signat 
entre l’Estat i la Generalitat de Catalunya per al canvi 
de titularitat de la carretera N-II.

També es va acordar realitzar un Pla de Mobilitat Glo-
bal al Maresme, amb l’agenda d’actuacions i l’estu-
di economic-financer, que abordi de forma integrada 
la promoció i millora del transport públic, les políti-
ques de peatges i el desenvolupament de la xarxa vià-
ria del Maresme (alternativa a l’N-II). Serà en el marc 
d’aquest Pla que s’acordarà el destí dels 97,4 MEUR 
compromesos.

Barcelona, 12 de juny de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 488/X, 
sobre l’accessibilitat i la seguretat de l’estació 
ferroviària de Sant Feliu de Llobregat
Tram. 290-00436/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70142 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 488/X, sobre l’acces-
sibilitat i la seguretat de l’estació ferroviària de Sant 

Feliu de Llobregat (tram. 290-00436/10), us informo 
del següent:

En el marc del compromís de la ministra de Foment 
d’invertir durant el període 2014-2015 306 M€ en ac-
tuacions prioritàries a la xarxa ferroviària per a la mi-
llora de la seguretat, funcionalitat i fiabilitat del servei 
de Rodalies de Catalunya, el Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat s’ha reunit en diverses ocasions amb 
representants del Ministeri de Foment i Adif, per esta-
blir i concretar de les actuacions a realitzar.

Una de les actuacions prioritàries acordades per aquest 
grup, amb una inversió estimada de 2,5 M€, ha estat la 
millora de l’accessibilitat a l’estació de Sant Feliu de 
Llobregat, d’acord amb els paràmetres de disseny exi-
gibles per la normativa actual d’accessibilitat, mitjan-
çant la instal·lació de 2 ascensors d’accés al pas inferi-
or, i la millora de l’accessibilitat als trens, mitjançant 
el perllongament i adequació de les andanes.

Aquesta Departament va sol·licitar per escrit el pas-
sat 19 de maig al Ministeri de Foment, que analitzi la 
possibilitat d’incloure al pròxim exercici pressupostari 
l’actuació del soterrament del corredor ferroviari pre-
vista a Sant Feliu de Llobregat.

Així mateix, aquest Departament continua mantenint 
converses amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobre-
gat amb l’objecte d’establir, mitjançant un acord, els 
compromisos corresponents a les administracions ca-
talanes.

Barcelona, 12 de juny de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 489/X, 
sobre la signatura d’un conveni entre l’Agèn
cia Catalana de l’Aigua i alguns municipis 
d’O sona per a l’execució d’infraestructures 
hidràuliques
Tram. 290-00437/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70143 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 489/X, sobre la sig-
natura d’un conveni entre l’Agència Catalana de l’Ai-
gua i alguns municipis d’Osona per a l’execució d’in-
fraestructures hidràuliques (tram. 290-00437/10), us 
informo del següent:
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L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pren coneixe-
ment d’aquesta resolució i plantejarà un conveni de col-
laboració amb els municipis d’Osona afectats quan les 
disponibilitats pressupostàries ho permetin.

El Programa econòmic financer de l’ACA preveu que 
es pugui reprendre la col·laboració amb els ens locals 
per la millora dels abastaments en alta en l’horitzó 
2017-2018.

Barcelona, 12 de juny de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 490/X, 
sobre l’execució immediata de les obres de la 
variant de Vallirana de la carretera N340
Tram. 290-00438/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70144 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 489/X, sobre la sig-
natura d’un conveni entre l’Agència Catalana de l’Ai-
gua i alguns municipis d’Osona per a l’execució d’in-
fraestructures hidràuliques (tram. 290-00437/10), us 
informo del següent:

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pren coneixe-
ment d’aquesta resolució i plantejarà un conveni de col-
laboració amb els municipis d’Osona afectats quan les 
disponibilitats pressupostàries ho permetin.

El Programa econòmic financer de l’ACA preveu que 
es pugui reprendre la col·laboració amb els ens locals 
per la millora dels abastaments en alta en l’horitzó 
2017-2018.

Barcelona, 12 de juny de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 491/X, 
sobre la restauració i l’adequació de l’edifici 
de l’estació de tren de Santa Maria de Palau
tordera
Tram. 290-00439/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70145 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 491/X, sobre la res-
tauració i l’adequació de l’edifici de l’estació de tren de 
Santa Maria de Palautordera (tram. 290-00439/10), us 
informo del següent:

El febrer de 2014 el Departament de Territori i Soste-
nibilitat va reiterar per escrit a l’Adif la necessitat de 
l’adequació de l’edifici de l’estació. També va sol·licitar 
el Ministeri de Foment que es rehabiliti aquest edifici 
de l’estació per posar-lo en valor i aprofitar-lo per al-
tres usos.

En el mateix sentit, aquest Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat ha mantingut diverses reunions en 
els darrers mesos amb l’Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera i l’Adif, arran de les quals s’ha arri-
bat a un acord, que s’ha materialitzat en la signatura 
d’un conveni entre l’Adif i l’Ajuntament de Santa Ma-
ria de Palautordera. Aquest conveni estableix la cessió 
de l’ús de immoble a l’Ajuntament a canvi de la realit-
zació de les obres d’adequació. Es preveu que l’edifici 
pugui acollir un centre d’informació i promoció turís-
tica del Parc del Montseny, a banda de garantir els ser-
veis propis de l’explotació ferroviària.

Barcelona, 12 de juny de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 496/X, 
de condemna de les agressions a seus de 
partits polítics i a llurs militants
Tram. 290-00444/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 69918 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
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donar compliment a la Resolució 496/X, de condemna 
de les agressions a seus de partits polítics i a llurs mi-
litants (número de tramitació 290-00444/10), us infor-
mo del següent:

El Departament d’Interior condemna qualsevol acte 
que suposi una manifestació de violència i impedeixi 
l’exercici de drets fonamentals, sigui quina sigui la se-
va motivació.

El Departament d’Interior comparteix la iniciativa d’il-
legalitzar aquells grups que atemptin contra els drets 
i les llibertats de la ciutadania i considera escaient 
l’adopció de noves eines jurídiques que facilitin la llui-
ta contra aquest tipus de grups. En aquest sentit, con-
tinuarà treballant per a la persecució d’aquells grups 
d’ideologia contrària als drets i llibertats de la ciutada-
nia i d’aquells que fan ús de la violència per a imposar 
les seves idees, d’acord amb el que preveu l’ordena-
ment jurídic.

Pel que fa a la presència i les activitats de grups vio-
lents que actuen atemptant contra els drets i les lliber-
tats públiques dels ciutadans, no existeix una situació 
generalitzada d’accions contra el pluralisme polític, si-
nó que es tracta d’episodis puntuals realitzats per per-
sones de diferents ideologies que canalitzen les seves 
conviccions mitjançant conductes contràries a la le-
galitat, d’intensitat diferent. Per aquest motiu, el con-
seller d’Interior compareix de manera ordinària a la 
Comissió d’Interior, fet que permet informar puntual-
ment de les qüestions plantejades pels diferents grups 
parlamentaris.

Finalment, assenyalar que el Departament d’Interior 
està atent a l’evolució dels fenòmens criminals rela-
cionats amb els grups violents i organitzats i partici-
pa, directament o indirectament, en els mecanismes 
de coordinació, cooperació i col·laboració policial i ju-
dicial legalment establerts per a investigar i perseguir 
qualsevol forma de violència exercida a Catalunya per 
aquests grups o pels seus membres.

Barcelona, 6 de juny de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 497/X, 
de reconeixement de l’estelada com a símbol 
d’un anhel i d’una reivindicació democràtica
Tram. 290-00445/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 69721 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 497/X, de reconei-
xement de l’estelada com a símbol d’un anhel i d’una 
reivindicació democràtica (número de tramitació 290-
00445/10), us informo del següent:

El Departament d’Interior actua amb fermesa davant 
les manifestacions que enalteixen la violència, el racis-
me, la xenofòbia i la intolerància en l’esport en els ter-
mes que preveu la normativa de prevenció de la violèn-
cia esportiva. Tanmateix, considera que determinades 
conductes realitzades en esdeveniments estan empara-
des per la llibertat d’expressió i no poden ser conside-
rades manifestacions de violència.

En compliment del mandat parlamentari, el passat 4 
d’abril de 2014 la vicepresidenta del Govern i conse-
llera de Governació i Relacions Institucionals va donar 
trasllat a la vicepresidenta del Govern de l’Estat del 
contingut d’aquesta resolució.

Barcelona, 4 de juny de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 500/X, 
sobre la promoció de la unitat i les denomina
cions pròpies de la llengua catalana
Tram. 290-00448/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70308 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 500/X, sobre la pro-
moció de la unitat i les denominacions pròpies de la 
llengua catalana (tram. 290-00448/10), us informo del 
següent:
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Per escrit de data 26 de febrer de 2014, el titular del 
Departament de Cultura va donar trasllat al president 
de la Conferència Sectorial de Cultura de l’Estat del 
contingut de la Resolució 500/X del Parlament de Ca-
talunya, en la qual s’expressava la preocupació per 
la decisió del Govern d’Aragó i de les Corts d’Aragó 
d’evitar d’anomenar el català i l’aragonès amb llurs de-
nominacions pròpies com a llengües del seu territori i 
en què s’instava el Govern a comunicar a l’esmentada 
Conferència Sectorial l’aprovació d’una declaració so-
bre la unitat de la llengua catalana en totes les seves 
expressions i denominacions que inclogués el foment 
i l’ús de la llengua en tots els territoris on és present.

En resposta a aquell escrit, el ministre d’Educació, 
Cultura i Esport, que alhora ostenta la presidència de 
la Conferència Sectorial de Cultura de l’Estat, va co-
municar per carta de 7 de març de 2014 que trasllada-
va l’escrit a la Secretaria d’Estat d’Educació, Forma-
ció Professional i Universitat per al seu coneixement 
i estudi, sense que finalment s’hagi incorporat a l’or-
dre del dia de la passada reunió del Ple de l’esmentada 
Conferència Sectorial, de 2 de juny de 2014.

En relació amb les vies de diàleg i comunicació amb el 
Govern d’Aragó, el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya manté la col·laboració amb institucions i entitats 
culturals per a l’ensenyament, l’estudi i la difusió de la 
llengua catalana.

En aquest sentit, cal esmentar:

a) La col·laboració en l’organització de les proves per a 
l’obtenció de certificats de català a la localitat de Fra-
ga, que desenvolupa des del 2003 la Direcció General 
de Política Lingüística. Enguany les proves a Fraga es 
realitzaran aquest mes de juny.

b) L’acord de col·laboració signat el 3 de juliol de 2013 
(DOGC núm. 6582, de 14.03.14) entre el Departament 
d’Ensenyament i la Conselleria d’Educació, Universi-
tat, Cultura i Esports del Govern d’Aragó per al desen-
volupament d’accions coordinades en matèria d’educa-
ció, en el marc del qual es dóna suport a l’ensenyament 
de català en el sistema educatiu de l’Aragó.

c) Projeccions de pel·lícules en català en el marc del ci-
cle de cinema infantil (CINC) que impulsa anualment 
el Departament, a Mequinensa (des del 2006) i a Ta-
marit (des del 2005).

d) Realització a Calaceit de la II Jornada llengua i 
societat als territoris de parla catalana (setembre de 
2013) en col·laboració amb l’Associació Cultural del 
Matarranya (ASCUMA), amb l’objectiu de fer un ba-
lanç general de la situació de la llengua catalana al 
conjunt dels territoris de parla catalana i conèixer les 
principals tendències sociolingüístiques.

Totes les actuacions que desenvolupa el Departament 
de Cultura en qualsevol àmbit o sector, bé per a l’en-
senyament, foment de l’ús o la difusió de la llengua, es 

basen sempre en la consideració i tractament de con-
junt del domini lingüístic i la unitat de la llengua.

Barcelona, 10 de juny de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 501/X, 
de rebuig de les denominacions impròpies de 
la llengua catalana i sobre la promoció de l’ús 
i el prestigi del català a l’Aragó
Tram. 290-00449/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70309 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 501/X, de rebuig 
de les denominacions impròpies de la llengua catala-
na i sobre la promoció de l’ús i el prestigi del català a 
l’Aragó (tram. 290-00449/10), us informo del següent:

El conseller de Cultura va trametre el passat 28 de fe-
brer una carta a la consellera d’Educació, Universitat, 
Cultura i Esport del Govern d’Aragó mitjançant la qual 
li donava trasllat de la part dispositiva de la Resolució 
501/X del Parlament de Catalunya. En aquest escrit li 
demanava també la seva col·laboració per assolir una 
política global que afavorís la unitat de la llengua que 
comparteixen els parlants d’un mateix domini lingüís-
tic i li expressava la seva total disposició per a qualse-
vol tasca de col·laboració, coordinació o regulació en 
aquesta matèria.

La carta va ser adreçada a la consellera en català, llen-
gua que també forma part del patrimoni històric i cul-
tural de la Comunitat d’Aragó i que, segons l’art. 7 del 
seu Estatut d’Autonomia, obliga a la seva protecció i 
promoció, per tant, al seu coneixement i ús.

Barcelona, 10 de juny de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
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Control del compliment de la Resolució 503/X, 
la continuïtat de les línies de treball del Cen
tre d’Art Tarragona i el pagament del deute a 
aquest equipament cultural
Tram. 290-00451/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70310 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 503/X, la continuï-
tat de les línies de treball del Centre d’Art Tarragona 
i el pagament del deute a aquest equipament cultural 
(tram. 290-00451/10), us informo del següent:

El Departament de Cultura continua donant suport, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, a la 
tasca duta a terme pels centres d’arts visuals integrats 
a la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals 
de Catalunya.

Pel que fa a les aportacions pendents d’abonament al 
Centre d’Art de Tarragona, s’informa que ja s’ha fet 
efectiu el pagament. Quant a l’aportació de 2013, en 
data 29 de novembre de 2013 es va concretar el seu 
import i el passat 31 de maig de 2014 es va satisfer el 
80% de la subvenció.

El Centre d’Art Tarragona és un projecte liderat i im-
pulsat per l’Ajuntament de Tarragona, que compta 
amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. 
L’equip de treball que dirigeix i executa les tasques del 
Centre està format per treballadors municipals, tot i 
que el Centre comptarà amb l’acompanyament d’una 
Comissió de Seguiment i d’una Taula de Comissariat.

La Generalitat de Catalunya promou i coordina la 
Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de 
Catalunya, però són els ajuntaments que decideixen el 
model de gestió. Així, al maig de 2013 l’Ajuntament 
de Tarragona va confirmar en roda de premsa que as-
sumia directament la gestió del Centre d’Art Tarra-
gona per tal de fer-lo sostenible, motiu pel qual la di-
recció executiva seria exercida per un tècnic del propi 
Ajuntament.

Barcelona, 10 de juny de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 504/X, 
sobre la revisió de la normativa de les inver
sions procedents de l’1% cultural en projec
tes de patrimoni cultural
Tram. 290-00452/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70311 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 504/X, sobre la re-
visió de la normativa de les inversions procedents de 
l’1% cultural en projectes de patrimoni cultural (tram. 
290-00452/10), us informo del següent:

El Departament de Cultura està treballant en la revisió 
de la normativa que regula les inversions procedents 
de l’1% cultural en projectes de patrimoni cultural.

Es preveu que la normativa resultant de l’esmentada 
revisió garanteixi més transparència i objectivitat i 
una millor distribució dels recursos. En el procés de 
revisió es valorarà la possibilitat d’incorporar la mo-
dalitat de convocatòria per als projectes susceptibles 
d’acollir-se a l’1% cultural.

El Departament de Cultura està treballant igualment 
per garantir la disponibilitat de l’1% de les inversions 
de tots els departaments del Govern i per definir que 
una part d’aquesta es destini a la creació contemporà-
nia.

Barcelona, 10 de juny de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 505/X, 
sobre la defensa del català com a llengua ve
hicular de l’ensenyament a les Illes Balears
Tram. 290-00453/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70312 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 505/X, sobre la de-
fensa del català com a llengua vehicular de l’ensenya-
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ment a les Illes Balears (tram. 290-00453/10), us in-
formo del següent:

El Govern manté el compromís de garantia d’unitat de 
la llengua catalana en tot el territori del domini lingü-
ístic, per això, totes les actuacions que desenvolupa el 
Departament de Cultura en qualsevol àmbit o sector, 
bé per a l’ensenyament, foment de l’ús o la difusió de 
la llengua, es basen sempre en la consideració del con-
junt del domini lingüístic i la unitat de la llengua. En 
annex es destaquen algunes de les actuacions que van 
en aquesta línia.

El passat 28 de febrer de 2014 el conseller de Cultura 
va donar trasllat al ministre d’Educació, Cultura i Es-
port del Govern d’Espanya, així com a la titular de la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Go-
vern de les Illes Balears, de la part dispositiva d’aques-
ta Resolució. En sengles cartes, els va demanar la seva 
col·laboració per assolir una política global que afavo-
rís l’ensenyament i la unitat de la llengua que compar-
teixen els parlants d’un mateix domini lingüístic, al-
hora que es va posar a la seva total disposició per a 
qualsevol tasca de col·laboració, coordinació o regula-
ció en matèria de llengua.

Barcelona, 10 de juny de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 506/X, 
sobre l’impuls d’un homenatge a José Pérez 
Ocaña
Tram. 290-00454/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70313 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 506/X, sobre l’im-
puls d’un homenatge a José Pérez Ocaña (tram. 290-
00454/10), us informo del següent:

El Decret 387/2011, de 6 de setembre, dels criteris de 
la política commemorativa del Govern i de creació de 
la Comissió de Commemoracions, estableix a l’art. 2, 
entre d’altres criteris, que es commemoren els esde-
veniments d’especial rellevància i la figura, la trajec-
tòria o l’obra de personalitats rellevants que formin 
part del patrimoni col·lectiu dels catalans, que tenen 

un caràcter nacional i que compleixin cinquantenari/s, 
centenari/s o mil·lenari.

El Departament de Cultura considera que l’exposició 
que l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) va or-
ganitzar i presentar a l’emblemàtic espai d’exposicions 
de La Virreina, del 25 de març al 24 de maig de 2010, 
«Ocaña, 1973-1983: accions, actuacions, activisme», 
dedicada a recordar la figura i l’obra de l’artista, va 
complir ja amb el propòsit d’homenatjar l’artista.

Barcelona, 10 de juny de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 507/X, 
sobre l’Informe de fiscalització 30/2013, sobre 
les eleccions al Parlament de Catalunya del 
2012
Tram. 290-00455/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70323 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 507/X, sobre l’Infor-
me de fiscalització 30/2013, sobre les eleccions al Par-
lament de Catalunya del 2012 (tram. 290-00455/10), 
us informo faig arribar l’informe emès per l’Àrea de 
Processos Electorals del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals.

Barcelona, 5 de juny de 2014

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 508/X, 
sobre l’Informe de fiscalització 23/2013, sobre 
el Consorci Sanitari de Terrassa, correspo
nent al 2009 i al 2010
Tram. 290-00456/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 69802 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00456/10, de la resolució 508/X, 
sobre l’Informe de fiscalització 23/2013 del Consorci 
Sanitari de Terrassa, corresponent al 2009 i al 2010.

Barcelona, 6 de juny de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
69802).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 04.07.2014 al 24.07.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 25.07.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.06.2014.

Control del compliment de la Resolució 511/X, 
sobre l’autorització per a tallar el subminis
trament d’aigua en domicilis particulars i de 
mesures per a garantir l’accés al subministra
ment d’aigua
Tram. 290-00458/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70146 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 511/X, sobre l’auto-
rització per a tallar el subministrament d’aigua en do-
micilis particulars i de mesures per a garantir l’accés 
al subministrament d’aigua (tram. 290-00458/10), us 
informo del següent:

El Govern va aprovar la modificació de la Llei 22/2010 
del Codi de consum de Catalunya amb la finalitat que 
les empreses subministradores mantinguessin el ser-
vei malgrat l’impagament durant els mesos de més 
fred. Així, durant els mesos de novembre a març es 
garanteix el servei a les persones que acrediten no po-
der fer front al pagament i se n’ajorna el pagament.

A més, des del març de 2013 la Generalitat participa 
en un grup de treball juntament amb les entitats del 
tercer sector, el Síndic de Greuges i les companyies 
elèctriques. Els objectius d’aquest grup són consen-
suar una definició de pobresa energètica que permeti 
acotar i abordar el problema, posar xifres al fenomen 
i definir mesures que siguin necessàries per a la seva 
eradicació.

Així mateix, el proper 16 de juny està convocada la 
primera reunió de la taula de la pobresa energètica on 
s’abordaran totes les qüestions de subministraments 
bàsics.

Pel que fa a establir un Protocol de comunicació amb 
els serveis socials, us informem que hi ha empreses 
subministradores (per exemple Aigües de Mataró, Ag-
bar...) que ja tenen establerts protocols amb ajunta-
ments en el territori.

Des de la perspectiva jurídica l’instrument principal 
d’actuació en aquest àmbit el constitueix la introduc-
ció de modificacions legislatives que permetin definir 
un règim d’excepcions al d’aplicació general, en fun-
ció de les circumstàncies de col·lectius especialment 
vulnerables. Aquestes modificacions es centren, bàsi-
cament, en la regulació del cànon de l’aigua, perquè 
constitueix un dels factors que incideixen directament 
en la factura final que ha d’abonar el consumidor. És 
per això que des de l’any 2011 l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) ha adoptat diverses mesures destinades 
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a cobrir les necessitats bàsiques d’aigua a un preu as-
sequible.

Així doncs, des d’aquesta perspectiva, cal reiterar que 
l’aprofundiment en les mesures ja adoptades o la intro-
ducció d’altres es troba sotmès a reserva de Llei sem-
pre que suposi un canvi en l’àmbit d’aplicació o de ges-
tió del cànon.

Si bé la incidència de les mesures que pot adoptar 
l’ACA és real, també és limitada ja que el subministra-
ment domiciliari d’aigua potable i el clavegueram són 
serveis de prestació mínima i obligatòria de compe-
tència municipal. Es considera que la futura adscripció 
de la Comissió de Preus de Catalunya al Departament 
de Territori i Sostenibilitat juntament amb les previ-
sions de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, 
pot contribuir a un major rigor tarifari. Així, s’atribu-
eix a l’ACA en el marc de les seves competències per 
a determinar els criteris bàsics de tarificació del cicle 
integral de l’aigua, la facultat de dictar recomanacions 
relatives a les fórmules de compliment de les exigènci-
es que se’n deriven del principi de recuperació de cos-
tos, així com per fixar els conceptes repercutibles en 
les tarifes.

L’ACA ha adoptat un cànon social i n’ha fet difusió 
mitjançant el seu web i el compte de twitter. També ha 
impulsat un conveni amb Àrea Metropolitana de Bar-
celona per tal que els ajuntaments que s’hi adhereixin 
facin la difusió i tramitació que fa possible l’aplicació 
de la mesura.

Per últim, en compliment de l’apartat b) de la Resolu-
ció el passat dia 5 de juny, es va publicar al Municat la 
notícia següent:

«El passat 4 de febrer de 2014, la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració va aprovar la Resolució 
511/X del Parlament de Catalunya, sobre l’autorització 
per a tallar el subministrament d’aigua en domicilis 
particulars i de mesures per a garantir l’accés al sub-
ministrament d’aigua.

L’apartat b) de la Resolució, insta el Govern de la Ge-
neralitat a recomanar explícitament als ens locals, res-
pectant l’autonomia municipal, que mantinguin ober-
tes les fonts públiques, atesa la necessitat de garantir 
l’accés a un servei bàsic i la situació de dificultat en 
què es troben moltes famílies a Catalunya, i estudiar 
conjuntament amb les entitats municipalistes les mo-
dificacions legislatives que han de garantir l’accés pú-
blic a l’aigua en situacions de necessitat.

És per aquest motiu que us informem de la Resolució 
adoptada i us facilitem l’enllaç al web del Parlament 
per tal que pugueu consultar tota la informació.»

Barcelona, 12 de juny de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 512/X, 
sobre la desestimació de la tramitació del Pla 
especial urbanístic de determinació d’activitat 
de dipòsit controlat de residus de classe II al 
Pinell de Brai
Tram. 290-00459/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70147 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 512/X, sobre la de-
sestimació de la tramitació del Pla especial urbanístic 
de determinació d’activitat de dipòsit controlat de resi-
dus de classe II al Pinell de Brai (tram. 290-00459/10), 
us informo del següent:

El Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre de-
termina que en el sòl de protecció especial es poden 
autoritzar les actuacions previstes en el apartats 4 i 
6 de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme 
(TRLUC), modificada per la Llei 3/2012, de modifi-
cació de la TRLUC. D’acord amb l’article 47.4, el sòl 
urbanitzable pot ser objecte d’actuacions específiques 
per a destinar-lo a les activitats o els equipaments d’in-
terès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, 
i determina que són d’interès públic, entre altres, les 
instal·lacions i obres necessàries per al tractament de 
residus.

Altrament, cal tenir en compte que el Pla Territori-
al protegeix especialment l’espai Cubeta de Pinell 
de Brai, en el qual es troba el barranc de Canaletes, 
pel seu valor natural, especialment per la funció en la 
connectivitat biològica entre els espais PEIN Aligars-
Serra Fulletera i PEIN Serres de Pàndols-Cavalls, que 
formen part de l’espai Muntanyes dels Ports, Pàndols 
i Cavalls.

D’acord amb els article 18 i 19 de les Normes d’orde-
nació territorial, el Pla territorial no afecta les activi-
tats extractives autoritzades d’acord amb els procedi-
ments i condicions establerts per la legislació sectorial 
vigent. Tanmateix, es poden autoritzar noves activitats 
d’infraestructures ambientals sempre que no afectin 
de forma clara i definitiva els valors que han motivat la 
protecció del conjunt de l’espai protegit.

Altrament, les Normes Subsidiàries de Planejament 
(NSP) del Pinell de Brai, admeten en l’àmbit, qualifi-
cat de zona agrícola (clau 1), les instal·lacions d’utilitat 
pública.

Per tant, es considera que l’ús proposat es troba admès 
en l’àmbit tant segons el planejament general com se-
gons el planejament municipal.
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Pel que fa a la tramitació d’un pla especial urbanís-
tic autònom queda justificada en coherència amb l’ar-
ticle 68 del TRLUC que preveu la possibilitat d’apro-
var plans especials d’aquest tipus per a la implantació 
en el territori d’infraestructures no previstes en el pla-
nejament territorial o urbanístic relatives als sistemes 
urbanístics de comunicacions o d’equipament comu-
nitari, entre els quals d’acord amb l’article 34.5 del 
TRLUC es troben els serveis tècnics. Així mateix, 
d’acord amb l’article 33.3 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (RLUC) les instal·lacions de gestió de re-
sidus formen part dels serveis tècnic del sistemes ur-
banístics d’equipaments comunitaris.

Barcelona, 12 de juny de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 514/X, 
sobre el passeig marítim de Mataró
Tram. 290-00461/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70148 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 514/X, sobre el pas-
seig marítim de Mataró (tram. 290-00461/10), us in-
formo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat està do-
nant suport a l’Ajuntament de Mataró per habilitar el 
passeig marítim per a l’ús de vianants i ciclistes..

Per orientar la col·laboració tècnica sol·licitada, cal que 
l’Ajuntament de Mataró presenti un document previ de 
definició de l’àmbit a remodelar, amb les alternatives i 
propostes que cregui convenients. També cal determi-
nar quina normativa d’aplicació afecta aquest indret, 
que inclou dues concessions en zona d’adscripció por-
tuària, així com les zones de domini públic maritimo-
terrestre i de servitud de trànsit, les autoritzacions de 
les quals són competència d’aquest Departament.

Barcelona, 12 de juny de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 515/X, 
sobre la prohibició de circulació de camions 
per la carretera N340 i l’aplicació de des
comptes a l’autopista AP7 entre l’Hospitalet 
de l’Infant i Ulldecona
Tram. 290-00462/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70149 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 515/X, sobre la 
prohibició de circulació de camions per la carretera 
N-340 i l’aplicació de descomptes a l’autopista AP-7 
entre l’Hospitalet de l’Infant i Ulldecona (tram. 290-
00462/10), us informo que la Direcció General d’In-
fraestructures de Mobilitat Terrestre s’ha adreçat a la 
Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya per 
tal que es faci efectiva aquesta resolució.

Barcelona, 12 de juny de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 516/X, 
sobre la finalització de les obres del nou edi
fici del barri de Merinals, de Sabadell, que ha 
d’allotjar els veïns dels pisos afectats per alu
minosi
Tram. 290-00463/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70150 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 516/X, sobre la fina-
lització de les obres del nou edifici del barri de Meri-
nals de Sabadell que ha d’allotjar els veïns dels pisos 
afectats per aluminosi (tram. 290-00463/10), us infor-
mo del següent:

La construcció dels 46 habitatges s’ha programat en 
dues fases. La primera, de 23 habitatges, va començar 
el 18 de febrer de 2013 i està prevista que finalitzi el 
mes de novembre d’enguany. Pel que fa la segona fa-
se, també de 23 habitatges, s’ha inclòs la corresponent 



23 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 342

4.50.01. INFORMACIó 79

partida pressupostària als pressupostos del 2014, i es 
preveu iniciar-ne l’execució durant aquest mes.

Així mateix, entre aquest mes de maig i el proper més 
de juny s’iniciarà les obres d’enderroc dels blocs 4-5-
6, 7-8-9 i 18-19-20.

Referent a l’habitabilitat dels blocs, es varen realitzar 
inspeccions conjuntament amb l’Institut de Tecnologia 
de la Construcció de Catalunya (ITEC). Aquestes ins-
peccions van generar informes d’urgència que van re-
querir l’execució d’actuacions de reforç i reparació de 
bigues d’alguns habitatges.

En qualsevol cas, la seguretat dels blocs està total-
ment garantida i l’Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya (AHC) seguirà fent qualsevol actuació que sigui 
necessària per vetllar per la seguretat dels habitatges.

Per últim, l’AHC es fa càrrec del manteniment de 
la zona. En aquest sentit, ha invertit una mitjana de 
20.000€ anuals per tapiar els habitatges desocupats, 
per accions de neteja de runes i deixalles al voltant 
dels edificis a enderrocar i en concepte de jardineria i 
manteniment d’urbanització.

Tanmateix, cal remarcar que la neteja de la via urbana 
és competència de l’Ajuntament de Sabadell.

Barcelona, 12 de juny de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 517/X, 
sobre les obres de condicionament de la car
retera C51 al pas per Vilardida
Tram. 290-00464/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70154 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 517/X, sobre les 
obres de condicionament de la carretera C-51 al pas 
per Vilardida (tram. 290-00464/10), us informo que:

Recentment, s’ha iniciat la redacció del projecte cons-
tructiu del condicionament de la carretera C-51 al seu 
pas per Vilardida entre el PK 24,400 i el PK 26,840.

Barcelona, 12 de juny de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 518/X, 
sobre la connexió de la carretera B124 amb la 
C58 i la ronda Oest de Sabadell per a millorar 
els accessos de Castellar del Vallès
Tram. 290-00465/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70151 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 518/X, sobre la con-
nexió de la carretera B-124 amb la C-58 i la ronda Oest 
de Sabadell per a millorar els accessos de Castellar del 
Vallès (tram. 290-00465/10), us informo del següent:

El Govern mitjançant el Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha concertat amb els ajuntaments de Sa-
badell i Terrassa el traçat d’aquest tram i ha sol·licitat 
al Ministeri de Foment l’impuls de l’estudi informatiu 
del tram de la Via Orbital situat entre Terrassa i la car-
retera B-124, d’accés a Castellar del Vallès. D’aquesta 
manera es facilitarà la comunicació de Castellar del 
Vallès amb la C-58, ja que la Via Orbital connectarà 
amb la Ronda oest de Sabadell, que permet arribar a 
la C-58.

Barcelona, 12 de juny de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 519/X, 
sobre l’aplicació de millores de seguretat per 
als vianants a les zones industrials i de serveis 
properes a la carretera C245 al pas per Gavà
Tram. 290-00466/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70152 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 519/X, sobre l’apli-
cació de millores de seguretat per als vianants a les 
zones industrials i de serveis properes a la carretera 
C-245 al pas per Gavà (tram. 290-00466/10), us infor-
mo del següent:

S’han analitzat les actuacions necessàries en l’àmbit 
de la seguretat viària a la carretera C-245 per tal de 
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reduir l’accidentalitat al seu pas pel terme municipal 
de Gavà, entre els PK 3,450 i 6,230. Aquestes actuaci-
ons consisteixen bàsicament en obres de conservació: 
repintar marques vials, illetes i passos de vianants, i 
reposar biones allà on n’hi ha.

També s’han previst altres actuacions concretes de mi-
llora de la seguretat viària, com ara la limitació de ve-
locitat a 50 k/h, el trasllat de senyal de limitació de 
velocitat a 50 km/h, pintura de marques vials contínu-
es a l’eix per evitar girs a l’esquerra, la col·locació de 
panells reflectors i ulls de gat en illetes, etc. Aquestes 
actuacions es programaran en funció de les disponibi-
litats pressupostàries.

Barcelona, 12 de juny de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 520/X, 
sobre el calendari d’execució de les obres 
pendents d’urbanització de l’àmbit del parc 
de Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet
Tram. 290-00467/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 70153 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 520/X, sobre el calen-
dari d’execució de les obres pendents d’urbanització de 
l’àmbit del parc de Can Zam, a Santa Coloma de Gra-
menet (tram. 290-00467/10), us informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat disposa 
d’un projecte constructiu en el qual estan definides i 
valorades les obres de reposició del Parc de Can Zam.

Així mateix, el passat 13 de maig, el Govern de la Ge-
neralitat va aprovar, mitjançant Acord de Govern que 
aquest Departament destini 2,7 MEUR a noves apor-
tacions de capital a Ifercat a l’any 2014.

En aquest marc, aquest Departament pretén arribar a 
un consens amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
com a titular del Parc de Can Zam, i l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet per establir un calendari 
d’execució de les obres pendents d’aquesta urbanitza-
ció amb l’objectiu d’iniciar-les durant el 2014.

Barcelona, 12 de juny de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 529/X, 
sobre el desplegament del protocol d’actua
ció amb relació a la lipoatròfia semicircular
Tram. 290-00476/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 69934 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 529/X, sobre el des-
plegament del protocol d’actuació amb relació a la li-
poatròfia semicircular (tram. 290-00476/10), us infor-
mo del següent:

Al febrer de 2007, després de l’estudi dels primers ca-
sos de lipoatròfia semicircular apareguts a l’àmbit la-
boral, es va elaborar un protocol d’actuació, coordinat 
per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, amb la 
participació de les entitats municipals, el Departament 
de Treball i el Departament de Salut. El protocol té 
com a objectiu donar pautes d’actuació a les empreses 
i al personal tècnic dels serveis de prevenció i de les 
mútues d’accidents de treball i malalties professionals 
de la Seguretat Social, davant la sospita de treballa-
dors que puguin estar afectats per aquesta patologia. 
També contempla les mesures preventives generals a 
adoptar, relacionades amb la lipoatròfia semicircular.

Les pautes d’actuació fan referència als procediments 
clínics, diagnòstics i de seguiment per part dels met-
ges del treball de la Unitat Bàsica Sanitària, la comu-
nicació i coordinació entre els serveis de prevenció 
de riscos laborals, les mútues d’accidents de treball i 
malalties professionals i les autoritats laboral i sanità-
ria, així com els procediments d’actuació en matèria 
de condicions de treball per part dels tècnics del Ser-
vei de Prevenció de Riscos Laborals davant casos amb 
sospita fonamentada reconeguda. La notificació en cas 
de brot, es fa a l’Autoritat sanitària del territori corres-
ponent amb la finalitat de fer el seguiment dels casos 
per indicar la necessitat d’investigació epidemiològica.

Durant l’any 2013 es van notificar uns possibles casos 
de lipoatròfia semicircular en nens d’una escola bres-
sol de Barcelona. Després de realitzada una investiga-
ció exhaustiva per part de l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona (ASPB), es va concloure que no s’havia 
produït cap brot d’aquesta patologia ni entre els alum-
nes ni entre els treballadors de l’escola bressol sinó que 
es tractava de variacions anatòmiques de la normalitat 
i, per tant, es va procedir a la reobertura de l’escola.

L’àmbit de risc d’aquesta patologia continua sent, per 
tant, l’entorn laboral i atès que fins ara no s’han detec-
tat casos entre la població infantil, el protocol actual 
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continua vigent per marcar les pautes d’actuació da-
vant la notificació de sospites de brots.

Barcelona, 21 de maig de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 66/X, 
sobre les polítiques per a garantir el dret a 
l’habitatge i el reallotjament de famílies des
nonades
Tram. 390-00066/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 69858 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.06.2014

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 al punt c de la Moció 66/X del Parlament 
de Catalunya, sobre les polítiques per a garantir el dret 
a l’habitatge i el reallotjament de famílies desnonades 
(tram. 390-00066/10), us informo del següent:

El Govern va aprovar el 27 de maig el Decret del Pla 
per al dret a l’habitatge, que inclou mesures de foment 
del lloguer, particularment dels habitatges desocupats 
de les entitats financeres i de les societats que en de-
penen.

Barcelona, 10 de juny de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 113/X, 
sobre els centres penitenciaris i sobre l’exer
cici d’accions judicials
Tram. 390-00113/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 17.06.2014

Control del compliment de la Moció 114/X, 
sobre la situació dels centres penitenciaris 
i les polítiques de personal amb relació a 
l’obertura de nous centres penitenciaris
Tram. 390-00114/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 17.06.2014

Control del compliment de la Moció 115/X, 
sobre la justícia i el model penitenciari
Tram. 390-00115/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 17.06.2014

Control del compliment de la Moció 116/X, 
sobre la política tributària i econòmica del 
Govern de l’Estat
Tram. 390-00116/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 17.06.2014

Fascicle tercer
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Igualtat de les Persones amb la conse
llera de Benestar Social i Família sobre el Pla 
integral contra la violència masclista
Tram. 354-00234/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Igualtat de les Persones, en la sessió núm. 16, 
tinguda el 18.06.2014, DSPC-C 437.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre la intervenció o 
la mediació del Govern en els expedients de 
regulació d’ocupació i els tancaments d’em
preses
Tram. 354-00295/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 69206).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 12.06.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el possible cas 
d’espionatge del Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya al Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 354-00297/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Portaveu, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 69506).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 12.06.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so
bre el possible cas d’espionatge del Centre 
de Seguretat de la Informació de Catalunya 
al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00298/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Portaveu, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 69507).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 12.06.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el contingut i 
l’abast del Pla estratègic empresarial i per a 
l’ocupació de les Terres de l’Ebre
Tram. 354-00299/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Alícia Romero Llano, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 69605).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 12.06.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el Pla estratè
gic de les Terres de l’Ebre encarregat a la 
Universitat Rovira i Virgili
Tram. 354-00300/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’I-
ni ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (reg. 69704).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 12.06.2014.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb la consellera de Governa
ció i Relacions Institucionals sobre el com
pliment de l’Acord del 19 de maig de 2014 de 
la Junta Electoral Central
Tram. 354-00302/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Pere Calbó i Roca, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 69899).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 12.06.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so
bre el compliment de l’Acord del 19 de maig 
de 2014 de la Junta Electoral Central
Tram. 354-00303/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Pere Calbó i Roca, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 69900).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 12.06.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Catalana de Voluntari
at Social amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01121/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Fundació Pere Tarrés amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01122/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Catalana d’Escoltisme 
i Guiatge amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01123/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Consell de l’Associacionisme 
i el Voluntariat de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01124/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Fundació Catalana de l’Esplai 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01125/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de Creu Roja a Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01126/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Banc dels Aliments amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01127/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Espanyola contra el 
Càncer amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01128/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Càritas amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01129/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Mans Unides amb relació al Projec
te de llei del voluntariat
Tram. 352-01130/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Catalana d’ONG amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01131/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Coordinating Committee for In
ternational Voluntary Service amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01132/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació d’Entitats Excursionis
tes de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01133/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01134/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Francina Al
sina, presidenta de la Federació Catalana 
del Voluntariat, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01135/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’Àngels Guite
ras, presidenta de la Taula d’Entitats del Ter
cer Sector Social de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01136/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Ghassan 
Saliba Zeghondi, en representació de Co
missions Obreres, amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01137/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01138/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Catalana d’ONG per al 
Desenvolupament, la Pau i els Drets Humans 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01139/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell d’Associacions de Barce
lona amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01140/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell de la Joventut de Barcelo
na amb relació al Projecte de llei del volun
tariat
Tram. 352-01141/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Confederació d’Associacions Veï
nals de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01142/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Ens Associacionisme Cultural amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01143/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Associacions de 
Gent Gran de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01144/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Catalana d’Escoltisme 
i Guiatge amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01145/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació d’Entitats Excursionis
tes de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01146/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Coordinating Committee of Interna
tional Voluntary Service amb relació al Pro
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01147/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Pau Gon
zález, en representació del Moviment Laic i 
Progressista, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01148/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’Antoni Ma
drid, professor de la Universitat de Barce
lona, especialista en institucions del vo
luntariat, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01149/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.
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Proposta de compareixença de Josep For
nés i Garcia, gestor cultural i membre del 
Consell de Cultura de la Ciutat de Barcelo
na, amb relació al Projecte de llei del volun
tariat
Tram. 352-01150/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Miquel Àn
gel Essomba i Gelabert, doctor en pedago
gia per la Universitat de Barcelona, amb re
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01151/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Jaume Ayats 
i Abeyà, músic i professor d’etnomusicolo
gia de la Universitat Autònoma de Barcelo
na, amb relació al Projecte de llei del volun
tariat
Tram. 352-01152/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Fernando 
Pindado, expert en participació ciutadana, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01153/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Fidel Gon
zález, expert en participació i associacionis
me, amb relació al Projecte de llei del volun
tariat
Tram. 352-01154/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Municipis de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01155/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01156/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Consell de l’Associacionisme 
i el Voluntariat de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01157/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01158/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Catalana d’ONG per la 
Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01159/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Catalana del Voluntari
at Social amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01160/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01161/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació de Cooperatives de 
Consum i Usuaris de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01162/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell d’Associacions de Barce
lona amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01163/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell de la Joventut de Barcelo
na amb relació al Projecte de llei del volun
tariat
Tram. 352-01164/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Josep Mar
quès, en representació de la Creu Roja, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01165/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Fundació Lliga Catalana d’Ajuda 
Oncològica amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01166/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Xarxa de Voluntariat Ambiental 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01167/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Ecologistes de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01168/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Assemblea Nacional Catalana amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01169/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Comissions Obreres de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01170/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Unió General de Treballadors de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01171/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Confederació d’Associacions Veï
nals de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01172/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Associacions de 
Gent Gran de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01173/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació d’Entitats Excursionis
tes de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01174/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Mònica Sa
bata, en representació de la Federació d’Or
ganitzacions Catalanes Internacionalment 
Reconegudes, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01175/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Ens de l’Associacionisme Cultural 
Català amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01176/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Catalana d’Escoltisme 
i Guiatge amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01177/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació Catalana d’Entitats 
Corals amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01178/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Coordinadora de Colles Castelle
res de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01179/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Agrupació de Colles de Geganters 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01180/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01181/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.
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Proposta de compareixença de Toni Vilà, en 
representació de l’Institut de Govern i Políti
ques Públiques de la Universitat Autònoma 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01182/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Fidel Gon
zález, expert en participació i associacionis
me, amb relació al Projecte de llei del volun
tariat
Tram. 352-01183/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Fernando 
Pindado, expert en participació, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01184/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Miquel Àn
gel Essomba i Gelabert, expert en participa
ció i interculturalitat, amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01185/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Fernando 
Pindado, expert en participació ciutadana 
en l’àmbit local, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01186/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’Òscar Rebo
llo, professor de sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01187/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Joaquim 
Brugué, catedràtic del Departament de Ci
ència Política de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i director de l’Institut de Govern i 
Polítiques Públiques, amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01188/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Miquel Àn
gel Essomba i Gelabert, doctor en peda
gogia de la Universitat Autònoma de Bar
celona, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01189/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.
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Proposta de compareixença de Jaume Ayats 
i Abeyà, professor de la Universitat Autòno
ma de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01190/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Teresa Cres
po, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció 
Social, amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01191/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Josep For
nés i Garcia, director del Museu Etnològic 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01192/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Municipis de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01193/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01194/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Ajuntament de Viladecans amb re
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01195/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Ajuntament de Granollers amb re
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01196/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01197/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.
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Proposta de compareixença de Josep Mon
ràs i Jaume Domingo, en representació de 
la Unió de Consells Esportius de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01198/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació d’Entitats Excursionis
tes de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01199/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Coordinating Committee of Interna
tional Voluntary Service amb relació al Pro
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01200/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Ens de Comunicació Associativa 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01201/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Ens de l’Associacionisme Cultural 
Català amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01202/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Catalana d’Escoltisme 
i Guiatge amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01203/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Francina Al
sina, presidenta de la Federació Catalana 
del Voluntariat Social, amb relació al Projec
te de llei del voluntariat
Tram. 352-01204/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació Catalana d’Entitats 
Corals amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01205/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació d’Entitats Ecologistes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01206/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Associacions de 
Gent Gran de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01207/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Catalana d’ONG per la 
Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01208/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença del president 
del Consell de Treball Econòmic i Social amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01209/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Confederació d’Associacions Veï
nals de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01210/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Organització Patronal del Ter
cer Sector Social de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01211/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01212/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Comissions Obreres de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01213/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Unió General de Treballadors de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01214/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Consell de l’Associacionisme i 
el Voluntariat amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01215/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’Enric Canet, 
director del Casal dels Infants, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01216/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Maria Solés, 
coordinadora territorial de la Federació Gi
rona Voluntariat, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01217/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Maurici Blan
cafort, president d’Amics de la Gent Gran, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01218/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01219/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell d’Associacions de Barce
lona amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01220/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell de la Joventut de Barcelo
na amb relació al Projecte de llei del volun
tariat
Tram. 352-01221/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.
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Proposta de compareixença de Ricard Este
ban Legarreta, professor de dret laboral i de 
la seguretat social de la Universitat Autòno
ma de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01222/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Francina Al
sina, presidenta de la Federació Catalana de 
Voluntariat Social, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01223/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Xavier Be
cerra, responsable d’Habitatge de Comissi
ons Obreres, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01224/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Carme Bor
bonès, presidenta de Càritas Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01225/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’Enric Canet, 
director de Relacions Ciutadanes del Casal 
dels Infants, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01226/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Teresa Cres
po, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció 
Social, amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01227/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’Àngels Guite
ras, presidenta de la Taula d’Entitats del Ter
cer Sector Social de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01228/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Jordi Giró 
Castañer, president de la Confederació d’As
sociacions Veïnals de Catalunya, amb rela
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01229/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.
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Proposta de compareixença de Núria Ra
mon, presidenta del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya, amb relació al Pro
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01230/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’Albert Riu i 
Mas, secretari general de la Coordinació Ca
talana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01231/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’Oriol Josa 
Fresno, secretari general de la Coordination 
Committee of International Voluntary Servi
ce amb relació al Projecte de llei del volun
tariat
Tram. 352-01232/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’Antonio Pé
rez, director de Voluntariat i Formació de la 
Creu Roja, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01233/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Ens de l’Associacionisme Cultural 
Català amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01234/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Clara Rosàs, 
gerent de la Federació Catalana d’Entitats 
contra el Càncer, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01235/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Montserrat 
Cadevall i Vigués, presidenta de la Federa
ció Catalana d’Entitats Corals, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01236/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de José Cayue
la Guerrero, president de la Federació Cata
lana d’Escoltisme i Guiatge, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01237/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.
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Proposta de compareixença de Mario Cugat 
Leseurs, president de la Federació d’Associ
acions de Gent Gran de Catalunya, amb re
lació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01238/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Jordi Merino 
Urbano, president de la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01239/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Mònica Sa
bata, presidenta de la Federació d’Organit
zacions Catalanes Internacionalment Reco
negudes, amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01240/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Francesc 
Ventura, sotsdirector de l’àrea social de la 
Fundació «la Caixa», amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01241/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de La Confederació, Patronal del Ter
cer Sector Social de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01242/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Juanjo Bu
trón i Melero, membre de la Junta Directiva 
de la Xarxa de Voluntariat Ambiental, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01243/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01244/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Municipis de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01245/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Confederació d’Associacions Veï
nals de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01246/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Institut de Govern de Políti
ques Públiques de la Universitat Autònoma 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01247/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Miquel Àn
gel Essomba i Gelabert, director general de 
l’Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en 
Societats Complexes, amb relació al Projec
te de llei del voluntariat
Tram. 352-01248/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Lluc V. 
Peláez, alcalde de FigaróMontmany, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01249/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Fidel Gonzá
lez Pérez, expert en participació juvenil, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01250/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Pau Gonzá
lez Val, secretari general del Moviment Laic i 
Progressista, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01251/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Associacions de 
Gent Gran de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01252/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació d’Entitats Excursionis
tes de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01253/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Catalana d’Escoltisme 
i Guiatge amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01254/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01255/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació Catalana del Voluntari
at Social amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01256/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Fundació Catalunya Voluntària 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01257/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’Entitats Catalanes d’Acció Social 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01258/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació Catalana d’Entitats 
contra el Càncer amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01259/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Confederació d’Associacions Veï
nals de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01260/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Coordinació Catalana de Co
lònies, Casals i Clubs d’Esplai amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01261/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació d’Organitzacions Cata
lanes Internacionalment Reconegudes amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01262/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Xarxa de Voluntariat Ambiental 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01263/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Ens de Comunicació Associativa 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01264/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació Catalana d’Entitats 
Corals amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01265/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Casal dels Infants per a l’Acció So
cial als Barris amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01266/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Creu Roja a Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01267/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del voluntariat
Tram. 352-01268/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Càritas amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 352-01269/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de Comissions Obreres de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01270/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Unió General de Treballadors de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 352-01271/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de La Confederació, Patronal del Ter
cer Sector Social de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01272/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Fundació «la Caixa» amb relació 
al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01273/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Municipis de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01274/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01275/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Josep For
nés i Garcia amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01276/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Miquel Àn
gel Essomba i Gelabert amb relació al Pro
jecte de llei del voluntariat
Tram. 352-01277/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.
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Proposta de compareixença de Jaume Ayats 
i Abeyà amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 352-01278/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Josep For
nés i Garcia, director del Museu Etnològic 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
del voluntariat
Tram. 352-01279/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença de Jaume Ayats 
i Abeyà, músic i professor d’etnomusicolo
gia de la Universitat Autònoma de Barcelo
na, amb relació al Projecte de llei del volun
tariat
Tram. 352-01280/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 25, tinguda el 17.06.2014, DSPC-C 433.

Proposta de compareixença d’un responsa
ble de la formació dels tècnics esportius de 
la Unió de Federacions Esportives de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei de mo
dificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de 
l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01281/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’un respon
sable de l’Àrea de Formació del Centre d’Alt 
Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici 
de les professions de l’esport
Tram. 352-01282/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 35 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Escola de Formació de Tècnics 
Esportius Catalana de Montjuïc amb rela
ció al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport
Tram. 352-01283/10

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.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Institut Nacional d’Educació Físi
ca de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de 
l’esport
Tram. 352-01284/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Àrea de Formació de l’Escola 
Catalana de l’Esport amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de 
l’esport
Tram. 352-01285/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Lluís Laínz 
i Alfonso Camprubí, en representació del 
Centre de Formació de Tècnics Esportius 
de l’Escola Pia SarriàCalassanç, amb rela
ció al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport
Tram. 352-01286/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Col·legi de Llicenciats en Edu
cació Física i Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport de Catalunya amb relació al Projec
te de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de 
l’esport
Tram. 352-01287/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença del secretari 
general de l’Esport amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de 
l’esport
Tram. 352-01288/10

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.

Proposta de compareixença de Gerard M. 
Figueras i Albà, director del Consell Català 
de l’Esport, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01289/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Municipis de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei de mo
dificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de 
l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01290/10

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.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01291/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Unió de Federacions Espor
tives de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de 
l’esport
Tram. 352-01292/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Col·legi de Llicenciats en Edu
cació Física i Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport de Catalunya amb relació al Projec
te de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de 
l’esport
Tram. 352-01293/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació Catalana de Sal
vament i Socorrisme amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de 
l’esport
Tram. 352-01294/10

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.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació de Pares i Mares 
d’Alumnes de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, 
del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport
Tram. 352-01295/10

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.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Fundació Catalana de l’Esplai 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici 
de les professions de l’esport
Tram. 352-01296/10

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.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Direcció de l’Institut Nacio
nal d’Educació Física de Catalunya amb re
lació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport
Tram. 352-01297/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Observatori Català de l’Esport 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici 
de les professions de l’esport
Tram. 352-01298/10

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.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Unió de Consells Esportius de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01299/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Comissions Obreres de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici 
de les professions de l’esport
Tram. 352-01300/10

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.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Unió General de Treballadors de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01301/10

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.

Proposta de compareixença de Gemma Vila
ró Mendiola, directora de l’Escola Catalana 
de l’Esport, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01302/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’Agustí Boixe
da de Miquel, director de l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalunya, amb rela
ció al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport
Tram. 352-01303/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Félix Gi
meno Garcés, president del Comitè d’En
trenadors i responsable de formació de la 
Federació Catalana de Futbol, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport
Tram. 352-01304/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’Israel López i 
Ferrer, director de l’Escola d’Entrenadors de 
la Federació Catalana de Futbol, amb rela
ció al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport
Tram. 352-01305/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Proposta de compareixença de Rafel Niubó i 
Baqué, exsecretari general de l’Esport, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de 
les professions de l’esport
Tram. 352-01306/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Jaume Ban
tula Janot, director del grau en ciències de 
l’activitat física i de l’esport de la Universi
tat Ramon Llull, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de 
l’esport
Tram. 352-01307/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’Antoni Lloret 
i Guisasola, gerent de la Federació Catala
na de Pitch & Putt, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de 
l’esport
Tram. 352-01308/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Josep Lluís 
Samper Bustins, president del Club de Bàs
quet Sant Narcís, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de 
l’esport
Tram. 352-01309/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Jordi Mum
brú Martínez, gerent de la Federació Cata
lana de Bàsquet i professor de la Universi
tat Ramon Llull, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de 
l’esport
Tram. 352-01310/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 35 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de David Mo
ner, president de la Unió de Federacions Es
portives de Catalunya, amb relació al Pro
jecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, 
del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport
Tram. 352-01311/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Proposta de compareixença de Francesc 
Reig, president del Col·legi de Llicenciats 
en Educació Física i Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport
Tram. 352-01312/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Jaume Do
mingo, president de la Unió de Consells Es
portius de Catalunya, amb relació al Projec
te de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de 
l’esport
Tram. 352-01313/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Jaume Mo
ra, president del Consell de l’Esport Esco
lar de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de 
l’esport
Tram. 352-01314/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença de Francesc 
Serra, president de la Federació Catalana 
de Korfbal, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01315/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’Òscar Cruz, 
president de la Federació Catalana d’Es
ports d’Hivern, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de 
l’esport
Tram. 352-01316/10

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.

Proposta de compareixença d’Andreu Subi
es, president de la Federació Catalana de 
Futbol, amb relació al Projecte de llei de mo
dificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de 
l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01317/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença del secretari 
general de l’Esport amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de 
l’esport
Tram. 352-01331/10

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.
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Proposta de compareixença de Gerard M. 
Figueras i Albà, director del Consell Català 
de l’Esport, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01332/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Catalana de Gestors 
Esportius Professionals amb relació al Pro
jecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, 
del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport
Tram. 352-01333/10

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.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Associacions de 
Gestors de l’Esport a Espanya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport
Tram. 352-01334/10

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.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Institut Nacional d’Educació Físi
ca de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de 
l’esport
Tram. 352-01335/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Col·legi de Llicenciats en Edu
cació Física i Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport de Catalunya amb relació al Projec
te de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de 
l’esport
Tram. 352-01336/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Unió de Federacions Espor
tives de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de 
l’esport
Tram. 352-01337/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Unió de Consells Esportius de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01338/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Sol·licitud de compareixença de Jesús Ramí
rez Martínez, representant sindical dels tre
balladors del Servei d’Acolliment Residenci
al Tarragona, davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones perquè informi sobre les re
tallades en els serveis d’intervenció especi
alitzada en violència masclista
Tram. 356-00717/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 18.06.2014, DSPC-C 437.

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 retalla
des en els serveis d’intervenció especialitza
da en violència masclista
Tram. 356-00718/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 18.06.2014, DSPC-C 437.

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 ser
veis d’intervenció especialitzada en violència 
masclista
Tram. 356-00719/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 18.06.2014, DSPC-C 437.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 18.06.2014, DSPC-C 437.

Sol·licitud de compareixença de Pere Guerra 
Serra, representant de Catalunya Anpier, da
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per
què expliqui la situació del sector de l’ener
gia fotovoltaica
Tram. 356-00735/10

Sol·licitud

Presentació: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Oriol Amorós i 
March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Alícia Romero Llano, del Grup Par-
lamentari Socialista, Marc Vidal i Pou, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Inés Arrimadas García, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, Isabel Vallet Sànchez, del 
Grup Mixt (reg. 69604).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 12.06.2014.

Sol·licitud de compareixença d’Helena Villa
rejo Galende, professora de dret administra
tiu de la Universitat de Valladolid, davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè in
formi sobre el marc jurídic dels centres co
mercials urbans i els business improvement 
districts (BID)
Tram. 356-00737/10

Sol·licitud

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
69752).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 12.06.2014.
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Sol·licitud de compareixença de Juan Alfon
so Santamaría, catedràtic de dret adminis
tratiu, davant la Comissió d’Empresa i Ocu
pació perquè informi sobre el marc jurídic 
dels centres comercials urbans i els busi-
ness improvement districts (BID)
Tram. 356-00738/10

Sol·licitud

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
69752).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 12.06.2014.

Sol·licitud de compareixença de Fernando 
Mora Bongera, expert en àrees empresari
als i secretari d’ajuntament, davant la Co
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi 
sobre el marc jurídic dels centres comercials 
urbans i els business improvement districts 
(BID)
Tram. 356-00739/10

Sol·licitud

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
69752).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 12.06.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de Gesturbà, Associació per a la 
Gestió dels Centres Urbans de Catalunya, 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè informi sobre el marc jurídic dels 
centres comercials urbans i els business im-
provement districts (BID)
Tram. 356-00740/10

Sol·licitud

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
69752).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 12.06.2014.

Sol·licitud de compareixença del director ge
neral de la Policia davant la Comissió d’In
terior perquè presenti les prioritats i les lí
nies d’actuació de la Direcció General de la 
Policia
Tram. 356-00743/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
69865).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
12.06.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Societat Catalana de Medici
na Familiar i Comunitària davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre els canvis en 
la gestió de les incapacitats temporals in
closos en l’Avantprojecte de llei de l’Estat de 
mútues
Tram. 356-00744/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 69871).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
11.06.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana de Mútu
es d’Accidents de Treball davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre els canvis en 
la gestió de les incapacitats temporals in
closos en l’Avantprojecte de llei de l’Estat de 
mútues
Tram. 356-00745/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 69871).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
11.06.2014.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques i Sanitàries davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre els canvis en la 
gestió de les incapacitats temporals inclo
sos en l’Avantprojecte de llei de l’Estat de 
mútues
Tram. 356-00746/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 69871).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
11.06.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la plataforma Afectados por 
AFV Union Hipotecaria davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
la situació creada per les actuacions de de
terminats prestadors en el refinançament de 
deutes
Tram. 356-00747/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
69917).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 12.06.2014.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre l’estratègia per a promoure l’aprofi
tament energètic de la biomassa forestal i 
agrícola
Tram. 355-00127/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, en la sessió núm. 
11, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 406.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre l’execució 
del desnonament del centre social Can Vies, 
del barri de Sants, de Barcelona, i els fets 
posteriors
Tram. 355-00131/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Interior (reg. 69508).
Comissió competent: Comissió d’Interior.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 04.06.2014.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’un responsable de la for
mació dels tècnics esportius de la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport
Tram. 353-00567/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença d’una representació de 
l’Institut Nacional d’Educació Física de Ca
talunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00568/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Compareixença de Gemma Vilaró Mendiola, 
directora de l’Escola Catalana de l’Esport, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici 
de les professions de l’esport
Tram. 353-00569/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Lluís Laínz i Alfonso 
Camprubí, en representació del Centre de 
Formació de Tècnics Esportius de l’Escola 
Pia SarriàCalassanç, amb relació al Projec
te de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de 
l’esport
Tram. 353-00570/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença d’una representació del Col
legi de Llicenciats en Educació Física i Ci
ències de l’Activitat Física i l’Esport de Ca
talunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00571/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Gerard M. Figueras i Al
bà, director del Consell Català de l’Esport, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici 
de les professions de l’esport
Tram. 353-00572/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença d’una representació de la 
Unió de Federacions Esportives de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei de modi
ficació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de 
l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00573/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença d’una representació de la 
Unió de Consells Esportius de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici 
de les professions de l’esport
Tram. 353-00574/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença d’un representant de la Fe
deració Catalana de Futbol amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport
Tram. 353-00575/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Rafel Niubó i Baqué, ex
secretari general de l’Esport, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport
Tram. 353-00576/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.
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Compareixença de Jaume Bantula Janot, di
rector del grau en ciències de l’activitat físi
ca i de l’esport de la Universitat Ramon Llull, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici 
de les professions de l’esport
Tram. 353-00577/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença d’Antoni Lloret i Guisasola, 
gerent de la Federació Catalana de Pitch & 
Putt, amb relació al Projecte de llei de mo
dificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de 
l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00578/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Josep Lluís Samper Bus
tins, president del Club de Bàsquet Sant 
Narcís, amb relació al Projecte de llei de mo
dificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de 
l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00579/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Jaume Mora, president 
del Consell de l’Esport Escolar de Barcelo
na, amb relació al Projecte de llei de modi
ficació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de 
l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00580/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença de Francesc Serra, presi
dent de la Federació Catalana de Korfbal, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici 
de les professions de l’esport
Tram. 353-00581/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 35, tinguda el 04.06.2014, DSPC-C 419.

Compareixença del portaveu del Consell 
Nacional de Lesbianes, Gais, Homes i Dones 
Transsexuals i Bisexuals davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar so
bre la situació d’aquest col·lectiu
Tram. 357-00059/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 16 de la Comissió d’Igual-
tat de les Persones, tinguda el 18.06.2014, DSPC-C 437.

Compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fis
cal interlocutor en delictes d’odi i discrimi
nació de la Fiscalia Superior de Catalunya, 
davant la Comissió d’Igualtat de les Perso
nes per a informar sobre la tasca de la Fis
calia contra l’homofòbia i els delictes vincu
lats a l’orientació sexual
Tram. 357-00296/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 16 de la Comissió d’Igual-
tat de les Persones, tinguda el 18.06.2014, DSPC-C 437.

Compareixença d’una representació d’Unió 
Espanyola Fotovoltaica davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a presentar els 
estudis relatius a l’energia eòlica i l’actuali
tat del sector
Tram. 357-00434/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 18.06.2014, 
DSPC-C 436.
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Compareixença d’una representació de l’As
sociació de Productors d’Energies Renova
bles davant la Comissió d’Empresa i Ocu
pació per a presentar els estudis relatius a 
l’energia eòlica i l’actualitat del sector
Tram. 357-00436/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 18.06.2014, 
DSPC-C 436.

Compareixença de Josep Guardiola Salinas, 
coordinador de l’Equip de Recerca en Diver
sitat i Inclusió en Societats Complexes del 
Departament de Pedagogia Aplicada de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra
ció per a exposar les conclusions del projec
te europeu Sírius
Tram. 357-00583/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
17.06.2014, DSPC-C 433.

Compareixença de Javier de Pedro, president 
de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, da
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per 
a informar sobre el Pla hidrològic de la conca 
de l’Ebre
Tram. 357-00608/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 23 de la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat, tinguda el 18.06.2014, DSPC-C 
435.

Compareixença de Pedro Arrojo, fundador 
de la Fundació Nova Cultura de l’Aigua, da
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
per a informar sobre el Pla hidrològic de la 
conca de l’Ebre
Tram. 357-00609/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 18.06.2014, 
DSPC-C 435.

Compareixença de Narcís Prat, catedràtic 
d’ecologia de la Universitat de Barcelona, 
davant la Comissió de Territori i Sostenibili
tat per a informar sobre el Pla hidrològic de 
la conca de l’Ebre
Tram. 357-00610/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 18.06.2014, 
DSPC-C 435.

Compareixença de Manolo Tomàs, dirigent 
de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, da
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
per a informar sobre el Pla hidrològic de la 
conca de l’Ebre
Tram. 357-00611/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 18.06.2014, 
DSPC-C 435.

Compareixença del director general de Me
di Natural davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu
ral per a explicar les polítiques de boscos, 
gestió forestal, parcs naturals i protecció del 
medi natural i la biodiversitat
Tram. 357-00645/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 11,  
tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 406.
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Compareixença de Daniel Valls, president del 
Consell Català de la Producció Agrària Eco
lògica, davant la Comissió d’Agricultura, Ra
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
per a informar sobre la situació del Consell
Tram. 357-00673/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença de Jesús Ramírez Martínez, 
representant sindical dels treballadors del 
Servei d’Acolliment Residencial Tarragona, 
davant la Comissió d’Igualtat de les Perso
nes per a informar sobre les retallades en els 
serveis d’intervenció especialitzada en vio
lència masclista
Tram. 357-00677/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en 
la sessió núm. 16, tinguda el 18.06.2014, DSPC-C 437.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 18.06.2014, 
DSPC-C 437.

Compareixença d’Olga Martí Ribera, repre
sentant sindical de les treballadores del Ser
vei d’Intervenció Especialitzada de Girona, 
davant la Comissió d’Igualtat de les Perso
nes per a informar sobre les retallades en els 
serveis d’intervenció especialitzada en vio
lència masclista
Tram. 357-00678/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en 
la sessió núm. 16, tinguda el 18.06.2014, DSPC-C 437.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 18.06.2014, 
DSPC-C 437.

Compareixença d’Esther Pérez Ventura, del 
grup de dones usuàries dels serveis d’inter
venció especialitzada, davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar so
bre les retallades en els serveis d’interven
ció especialitzada en violència masclista
Tram. 357-00679/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en 
la sessió núm. 16, tinguda el 18.06.2014, DSPC-C 437.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 18.06.2014, 
DSPC-C 437.

Compareixença d’Eduardo Cano Ponce, re
presentant del Col·legi d’Educadores i Educa
dors Socials de Catalunya, davant la Comis
sió d’Igualtat de les Persones per a informar 
sobre les retallades en els serveis d’interven
ció especialitzada en violència masclista
Tram. 357-00680/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en 
la sessió núm. 16, tinguda el 18.06.2014, DSPC-C 437.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 18.06.2014, 
DSPC-C 437.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 35

Convocada per al dia 25 de juny de 2014

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del Ple del Parlament, el 25 de 
juny de 2014, a les 10.00 h al Saló de sessions.
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Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 25 de juny, a les 10.00 h).

2. Comunicació al Ple de la composició de les meses 
de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

3. Situació de compatibilitat d’una diputada. Tram. 
234-00023/10. Comissió de l’Estatut dels Diputats. 
Debat i votació del dictamen de la Comissió (dicta-
men: BOPC 337, 65).

4. Projecte de llei de fusió dels col·legis de titulats 
mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, Llei-
da i Tarragona, del Consell de Col·legis de Titulats 
Mercantils i Empresarials de Catalunya i del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya en el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya. Tram. 200-00021/10. Govern de 
la Generalitat. Proposta de tramitació en lectura única 
(text presentat: BOPC 334 26).

5. Decret llei 1/2014, del 3 de juny, pel qual es modifi-
ca el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2008, del 25 de juny. Tram. 203-00011/10. Govern 
de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o 
derogació del decret llei (text presentat: BOPC 336, 3).

6. Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2000, 
del 29 de desembre, de l’impost sobre grans establi-
ments comercials. Tram. 202-00053/10. Grup Parla-
mentari Socialista. Debat de totalitat i votació de l’es-
mena a la totalitat (text presentat: BOPC 297, 19).

7. Proposició de llei de modificació de l’article 1 de 
la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cul-
tural català. Tram. 202-00054/10. Grup Parlamenta-
ri Socialista. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 
297, 20).

8. Interpel·lació al Govern sobre les mesures fiscals per 
a reactivar el consum, la inversió i l’ocupació. Tram. 
300-00193/10. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la transferència de co-
neixement i els parcs científics. Tram. 300-00187/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre els escenaris pressu-
postaris per al 2015. Tram. 300-00189/10. Pere Arago-
nès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels ae-
roports i ports de competència estatal. Tram. 300-
00191/10. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la política d’acció 
exterior. Tram. 300-00188/10. Sara Vilà Galan, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre el model de gestió 
del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials i les pers-
pectives de futur d’aquest model. Tram. 300-00190/10. 
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la situació dels pro-
fessionals del sector sanitari. Tram. 300-00192/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el Projecte de llei orgànica per la qual es fa efec-
tiva l’abdicació de Sa Majestat el Rei Joan Carles I de 
Borbó. Tram. 302-00180/10. Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la reconfiguració del mapa comunicatiu. Tram. 
302-00178/10. Grup Mixt. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’economia del tercer sector. Tram. 302-00174/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació actual del Cos de Mossos d’Esquadra. 
Tram. 302-00175/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la violència que generen els grups radicals i els or-
ganitzats. Tram. 302-00176/10. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Tram. 
302-00177/10. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a garantir la viabilitat i l’estabilitat 
de les entitats socials. Tram. 302-00179/10. Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. De-
bat i votació.
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller d’Eco
nomia i Coneixement a la consellera d’Ense
nyament
Tram. 330-00062/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 70662/ Coneixement: 18.06.2014

A la presidenta del Parlament

Benvolguda Presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del conseller d’Economia i Co-
neixement des del dia 17 fins al dia 23 de juny de 2014, 
ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu 
Departament la consellera d’Ensenyament.

Cordialment,

Barcelona, 11 de juny de 2014

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 90/2014, d’11 de juny, d’encàrrec 
del despatx del conseller d’Economia i Coneixement a 
la consellera d’Ensenyament des del dia 17 de juny fins 
al dia 23 de juny de 2014, ambdós inclosos, és publicat 
al DOGC 6645, del 17 de juny de 2014.

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricul
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural a la vicepresidenta del Govern
Tram. 330-00063/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 71285 / Coneixement: 19.06.2014

A la presidenta del Parlament

Benvolguda Presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 

que durant l’absència del conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, del 18 al 
21 de juny de 2014, s’encarregarà del despatx del seu 
Departament la vicepresidenta del Govern i consellera 
de Governació i Relacions Institucionals.

Cordialment,

Barcelona, 13 de juny de 2014

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya.

N. de la R.: El Decret 91/2014, de 13 de juny, d’encàr-
rec del despatx del conseller d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la vicepre-
sidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals 
del 18 al 21 de juny de 2014, és publicat al DOGC 
6646, del 18 de juny de 2014.

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata
lunya sobre El tractament de les informaci-
ons sobre violència masclista en els telein-
formatius, entre l’octubre i el desembre del 
2013
Tram. 337-00033/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 70315 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 17.06.2014

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre El tracta-
ment de les informacions sobre violència masclista en 
els teleinformatius, octubre-desembre de 2013 perquè 
en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 12 de juny de 2014

Roger Loppacher i Crehuet
President del CAC

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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	Tram. 290-00429/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 484/X, sobre l’execució del projecte de desdoblament del tram entre Montcada i Reixac i Vic de la línia 3 de rodalia
	Tram. 290-00432/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 485/X, sobre l’execució del projecte de protecció de la infraestructura ferroviària de la línia 1 de rodalia al Maresme
	Tram. 290-00433/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 486/X, sobre l’acord del canvi de titularitat d’un tram de la carretera N-II a favor de la Generalitat signat amb el Govern de l’Estat
	Tram. 290-00434/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 488/X, sobre l’accessibilitat i la seguretat de l’estació ferroviària de Sant Feliu de Llobregat
	Tram. 290-00436/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 489/X, sobre la signatura d’un conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i alguns municipis d’Osona per a l’execució d’infraestructures hidràuliques
	Tram. 290-00437/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 490/X, sobre l’execució immediata de les obres de la variant de Vallirana de la carretera N-340
	Tram. 290-00438/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 491/X, sobre la restauració i l’adequació de l’edifici de l’estació de tren de Santa Maria de Palautordera
	Tram. 290-00439/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 496/X, de condemna de les agressions a seus de partits polítics i a llurs militants
	Tram. 290-00444/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 497/X, de reconeixement de l’estelada com a símbol d’un anhel i d’una reivindicació democràtica
	Tram. 290-00445/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 500/X, sobre la promoció de la unitat i les denominacions pròpies de la llengua catalana
	Tram. 290-00448/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 501/X, de rebuig de les denominacions impròpies de la llengua catalana i sobre la promoció de l’ús i el prestigi del català a l’Aragó
	Tram. 290-00449/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 503/X, la continuïtat de les línies de treball del Centre d’Art Tarragona i el pagament del deute a aquest equipament cultural
	Tram. 290-00451/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 504/X, sobre la revisió de la normativa de les inversions procedents de l’1% cultural en projectes de patrimoni cultural
	Tram. 290-00452/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 505/X, sobre la defensa del català com a llengua vehicular de l’ensenyament a les Illes Balears
	Tram. 290-00453/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 506/X, sobre l’impuls d’un homenatge a José Pérez Ocaña
	Tram. 290-00454/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 507/X, sobre l’Informe de fiscalització 30/2013, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 2012
	Tram. 290-00455/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 508/X, sobre l’Informe de fiscalització 23/2013, sobre el Consorci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2009 i al 2010
	Tram. 290-00456/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 511/X, sobre l’autorització per a tallar el subministrament d’aigua en domicilis particulars i de mesures per a garantir l’accés al subministrament d’aigua
	Tram. 290-00458/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 512/X, sobre la desestimació de la tramitació del Pla especial urbanístic de determinació d’activitat de dipòsit controlat de residus de classe II al Pinell de Brai
	Tram. 290-00459/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 514/X, sobre el passeig marítim de Mataró
	Tram. 290-00461/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 515/X, sobre la prohibició de circulació de camions per la carretera N-340 i l’aplicació de descomptes a l’autopista AP-7 entre l’Hospitalet de l’Infant i Ulldecona
	Tram. 290-00462/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 516/X, sobre la finalització de les obres del nou edifici del barri de Merinals, de Sabadell, que ha d’allotjar els veïns dels pisos afectats per aluminosi
	Tram. 290-00463/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 517/X, sobre les obres de condicionament de la carretera C-51 al pas per Vilardida
	Tram. 290-00464/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 518/X, sobre la connexió de la carretera B-124 amb la C-58 i la ronda Oest de Sabadell per a millorar els accessos de Castellar del Vallès
	Tram. 290-00465/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 519/X, sobre l’aplicació de millores de seguretat per als vianants a les zones industrials i de serveis properes a la carretera C-245 al pas per Gavà
	Tram. 290-00466/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 520/X, sobre el calendari d’execució de les obres pendents d’urbanització de l’àmbit del parc de Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 290-00467/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 529/X, sobre el desplegament del protocol d’actuació amb relació a la lipoatròfia semicircular
	Tram. 290-00476/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 66/X, sobre les polítiques per a garantir el dret a l’habitatge i el reallotjament de famílies desnonades
	Tram. 390-00066/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 113/X, sobre els centres penitenciaris i sobre l’exercici d’accions judicials
	Tram. 390-00113/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 114/X, sobre la situació dels centres penitenciaris i les polítiques de personal amb relació a l’obertura de nous centres penitenciaris
	Tram. 390-00114/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 115/X, sobre la justícia i el model penitenciari
	Tram. 390-00115/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 116/X, sobre la política tributària i econòmica del Govern de l’Estat
	Tram. 390-00116/10
	Designació de la Comissió competent


	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el Pla integral contra la violència masclista
	Tram. 354-00234/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la intervenció o la mediació del Govern en els expedients de regulació d’ocupació i els tancaments d’empreses
	Tram. 354-00295/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el possible cas d’espionatge del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya al Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 354-00297/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el possible cas d’espionatge del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya al Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 354-00298/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el contingut i l’abast del Pla estratègic empresarial i per a l’ocupació de les Terres de l’Ebre
	Tram. 354-00299/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre encarregat a la Universitat Rovira i Virgili
	Tram. 354-00300/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre el compliment de l’Acord del 19 de maig de 2014 de la Junta Electoral Central
	Tram. 354-00302/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el compliment de l’Acord del 19 de maig de 2014 de la Junta Electoral Central
	Tram. 354-00303/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Voluntariat Social amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01121/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Pere Tarrés amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01122/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01123/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01124/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Catalana de l’Esplai amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01125/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Creu Roja a Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01126/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Banc dels Aliments amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01127/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola contra el Càncer amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01128/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Càritas amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01129/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Mans Unides amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01130/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’ONG amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01131/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Coordinating Committee for International Voluntary Service amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01132/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01133/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01134/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01135/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01136/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ghassan Saliba Zeghondi, en representació de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01137/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01138/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament, la Pau i els Drets Humans amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01139/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell d’Associacions de Barcelona amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01140/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de la Joventut de Barcelona amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01141/10
	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 del voluntariat
	Tram. 352-01142/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ens Associacionisme Cultural amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01143/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01144/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01145/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01146/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Coordinating Committee of International Voluntary Service amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01147/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pau González, en representació del Moviment Laic i Progressista, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01148/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Madrid, professor de la Universitat de Barcelona, especialista en institucions del voluntariat, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01149/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Fornés i Garcia, gestor cultural i membre del Consell de Cultura de la Ciutat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01150/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Àngel Essomba i Gelabert, doctor en pedagogia per la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01151/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Ayats i Abeyà, músic i professor d’etnomusicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01152/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Fernando Pindado, expert en participació ciutadana, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01153/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Fidel González, expert en participació i associacionisme, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01154/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01155/10
	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 del voluntariat
	Tram. 352-01156/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01157/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01158/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01159/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana del Voluntariat Social amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01160/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01161/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives de Consum i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01162/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell d’Associacions de Barcelona amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01163/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de la Joventut de Barcelona amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01164/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Marquès, en representació de la Creu Roja, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01165/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01166/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01167/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Ecologistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01168/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Assemblea Nacional Catalana amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01169/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01170/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01171/10
	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 del voluntariat
	Tram. 352-01172/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01173/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01174/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Mònica Sabata, en representació de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01175/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01176/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01177/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Entitats Corals amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01178/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01179/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01180/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01181/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Toni Vilà, en representació de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01182/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Fidel González, expert en participació i associacionisme, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01183/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Fernando Pindado, expert en participació, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01184/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Àngel Essomba i Gelabert, expert en participació i interculturalitat, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01185/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Fernando Pindado, expert en participació ciutadana en l’àmbit local, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01186/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Òscar Rebollo, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01187/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquim Brugué, catedràtic del Departament de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01188/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Àngel Essomba i Gelabert, doctor en pedagogia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01189/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Ayats i Abeyà, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01190/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Teresa Crespo, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01191/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Fornés i Garcia, director del Museu Etnològic de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01192/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01193/10
	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 del voluntariat
	Tram. 352-01194/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Viladecans amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01195/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Granollers amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01196/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01197/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Monràs i Jaume Domingo, en representació de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01198/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01199/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Coordinating Committee of International Voluntary Service amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01200/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ens de Comunicació Associativa amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01201/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01202/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01203/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat Social, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01204/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Entitats Corals amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01205/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Ecologistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01206/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01207/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01208/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Consell de Treball Econòmic i Social amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01209/10
	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 del voluntariat
	Tram. 352-01210/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Organització Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01211/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01212/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01213/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01214/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01215/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enric Canet, director del Casal dels Infants, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01216/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maria Solés, coordinadora territorial de la Federació Girona Voluntariat, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01217/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maurici Blancafort, president d’Amics de la Gent Gran, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01218/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01219/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell d’Associacions de Barcelona amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01220/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de la Joventut de Barcelona amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01221/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ricard Esteban Legarreta, professor de dret laboral i de la seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01222/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01223/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Becerra, responsable d’Habitatge de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01224/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01225/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enric Canet, director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01226/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Teresa Crespo, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01227/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01228/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Giró Castañer, president de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01229/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Núria Ramon, presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01230/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Albert Riu i Mas, secretari general de la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01231/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Oriol Josa Fresno, secretari general de la Coordination Committee of International Voluntary Service amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01232/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antonio Pérez, director de Voluntariat i Formació de la Creu Roja, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01233/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01234/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Clara Rosàs, gerent de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01235/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Montserrat Cadevall i Vigués, presidenta de la Federació Catalana d’Entitats Corals, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01236/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de José Cayuela Guerrero, president de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01237/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Mario Cugat Leseurs, president de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01238/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Merino Urbano, president de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01239/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Mònica Sabata, presidenta de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01240/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Ventura, sotsdirector de l’àrea social de la Fundació «la Caixa», amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01241/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01242/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Juanjo Butrón i Melero, membre de la Junta Directiva de la Xarxa de Voluntariat Ambiental, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01243/10
	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 del voluntariat
	Tram. 352-01244/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01245/10
	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 del voluntariat
	Tram. 352-01246/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut de Govern de Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01247/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Àngel Essomba i Gelabert, director general de l’Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01248/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluc V. Peláez, alcalde de Figaró-Montmany, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01249/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Fidel González Pérez, expert en participació juvenil, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01250/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pau González Val, secretari general del Moviment Laic i Progressista, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01251/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01252/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01253/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01254/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01255/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana del Voluntariat Social amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01256/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Catalunya Voluntària amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01257/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Entitats Catalanes d’Acció Social amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01258/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01259/10
	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 del voluntariat
	Tram. 352-01260/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01261/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01262/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01263/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ens de Comunicació Associativa amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01264/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Entitats Corals amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01265/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01266/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Creu Roja a Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01267/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01268/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Càritas amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01269/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01270/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01271/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01272/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació «la Caixa» amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01273/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01274/10
	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 del voluntariat
	Tram. 352-01275/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Fornés i Garcia amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01276/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Àngel Essomba i Gelabert amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01277/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Ayats i Abeyà amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01278/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Fornés i Garcia, director del Museu Etnològic de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01279/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Ayats i Abeyà, músic i professor d’etnomusicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 352-01280/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’un responsable de la formació dels tècnics esportius de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’espo
	Tram. 352-01281/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’un responsable de l’Àrea de Formació del Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01282/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Escola de Formació de Tècnics Esportius Catalana de Montjuïc amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01283/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01284/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Àrea de Formació de l’Escola Catalana de l’Esport amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01285/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Laínz i Alfonso Camprubí, en representació del Centre de Formació de Tècnics Esportius de l’Escola Pia Sarrià-Calassanç, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de 
	Tram. 352-01286/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les pr
	Tram. 352-01287/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del secretari general de l’Esport amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01288/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Gerard M. Figueras i Albà, director del Consell Català de l’Esport, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01289/10
	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 de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01290/10
	Rebuig de 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 de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01291/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01292/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les pr
	Tram. 352-01293/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01294/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01295/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Catalana de l’Esplai amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01296/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Direcció de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01297/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori Català de l’Esport amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01298/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Consells Esportius de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01299/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01300/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01301/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Gemma Vilaró Mendiola, directora de l’Escola Catalana de l’Esport, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01302/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Agustí Boixeda de Miquel, director de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01303/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Félix Gimeno Garcés, president del Comitè d’Entrenadors i responsable de formació de la Federació Catalana de Futbol, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les profe
	Tram. 352-01304/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Israel López i Ferrer, director de l’Escola d’Entrenadors de la Federació Catalana de Futbol, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01305/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafel Niubó i Baqué, ex-secretari general de l’Esport, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01306/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Bantula Janot, director del grau en ciències de l’activitat física i de l’esport de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les profe
	Tram. 352-01307/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Lloret i Guisasola, gerent de la Federació Catalana de Pitch & Putt, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01308/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Lluís Samper Bustins, president del Club de Bàsquet Sant Narcís, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01309/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Mumbrú Martínez, gerent de la Federació Catalana de Bàsquet i professor de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de
	Tram. 352-01310/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de David Moner, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01311/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Reig, president del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici 
	Tram. 352-01312/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Domingo, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01313/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Mora, president del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01314/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Serra, president de la Federació Catalana de Korfbal, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01315/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Òscar Cruz, president de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01316/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Andreu Subies, president de la Federació Catalana de Futbol, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01317/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del secretari general de l’Esport amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01331/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Gerard M. Figueras i Albà, director del Consell Català de l’Esport, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01332/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01333/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Gestors de l’Esport a Espanya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01334/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01335/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les pr
	Tram. 352-01336/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01337/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Consells Esportius de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 352-01338/10
	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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Pere Guerra Serra, representant de Catalunya Anpier, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector de l’energia fotovoltaica
	Tram. 356-00735/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Helena Villarejo Galende, professora de dret administratiu de la Universitat de Valladolid, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el marc jurídic dels centres comercials urbans i els business improveme
	Tram. 356-00737/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Juan Alfonso Santamaría, catedràtic de dret administratiu, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el marc jurídic dels centres comercials urbans i els business improvement districts (BID)
	Tram. 356-00738/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Fernando Mora Bongera, expert en àrees empresarials i secretari d’ajuntament, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el marc jurídic dels centres comercials urbans i els business improvement districts 
	Tram. 356-00739/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Gesturbà, Associació per a la Gestió dels Centres Urbans de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el marc jurídic dels centres comercials urbans i els business improveme
	Tram. 356-00740/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè presenti les prioritats i les línies d’actuació de la Direcció General de la Policia
	Tram. 356-00743/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els canvis en la gestió de les incapacitats temporals inclosos en l’Avantprojecte de llei de l’Est
	Tram. 356-00744/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Mútues d’Accidents de Treball davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els canvis en la gestió de les incapacitats temporals inclosos en l’Avantprojecte de llei de l’Esta
	Tram. 356-00745/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els canvis en la gestió de les incapacitats temporals inclosos en l’Avantprojecte de llei de l’Estat
	Tram. 356-00746/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma Afectados por AFV Union Hipotecaria davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situació creada per les actuacions de determinats prestadors en el refinançament de deute
	Tram. 356-00747/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre l’estratègia per a promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i
	Tram. 355-00127/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’execució del desnonament del centre social Can Vies, del barri de Sants, de Barcelona, i els fets posteriors
	Tram. 355-00131/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’un responsable de la formació dels tècnics esportius de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 353-00567/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 353-00568/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Gemma Vilaró Mendiola, directora de l’Escola Catalana de l’Esport, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 353-00569/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Lluís Laínz i Alfonso Camprubí, en representació del Centre de Formació de Tècnics Esportius de l’Escola Pia Sarrià-Calassanç, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professi
	Tram. 353-00570/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de
	Tram. 353-00571/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Gerard M. Figueras i Albà, director del Consell Català de l’Esport, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 353-00572/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 353-00573/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Unió de Consells Esportius de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 353-00574/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’un representant de la Federació Catalana de Futbol amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 353-00575/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Rafel Niubó i Baqué, ex-secretari general de l’Esport, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 353-00576/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jaume Bantula Janot, director del grau en ciències de l’activitat física i de l’esport de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’
	Tram. 353-00577/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antoni Lloret i Guisasola, gerent de la Federació Catalana de Pitch & Putt, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 353-00578/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Lluís Samper Bustins, president del Club de Bàsquet Sant Narcís, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 353-00579/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jaume Mora, president del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 353-00580/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Francesc Serra, president de la Federació Catalana de Korfbal, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
	Tram. 353-00581/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del portaveu del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Homes i Dones Transsexuals i Bisexuals davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la situació d’aquest col·lectiu
	Tram. 357-00059/10
	Decaïment

	Compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fiscal interlocutor en delictes d’odi i discriminació de la Fiscalia Superior de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la tasca de la Fiscalia contra l’homofòbia i els delictes
	Tram. 357-00296/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació d’Unió Espanyola Fotovoltaica davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a presentar els estudis relatius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector
	Tram. 357-00434/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Productors d’Energies Renovables davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a presentar els estudis relatius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector
	Tram. 357-00436/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Guardiola Salinas, coordinador de l’Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració
	Tram. 357-00583/10
	Substanciació

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

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

	Compareixença de Narcís Prat, catedràtic d’ecologia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre
	Tram. 357-00610/10
	Substanciació

	Compareixença de Manolo Tomàs, dirigent de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre
	Tram. 357-00611/10
	Substanciació

	Compareixença del director general de Medi Natural davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a explicar les polítiques de boscos, gestió forestal, parcs naturals i protecció del medi natural i la biodiversitat
	Tram. 357-00645/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Daniel Valls, president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre la situació del Consell
	Tram. 357-00673/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jesús Ramírez Martínez, representant sindical dels treballadors del Servei d’Acolliment Residencial Tarragona, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les retallades en els serveis d’intervenció especialitzada e
	Tram. 357-00677/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	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 per a informar sobre les retallades en els serveis d’intervenció especialitzada 
	Tram. 357-00678/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença d’Esther Pérez Ventura, del grup de dones usuàries dels serveis d’intervenció especialitzada, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les retallades en els serveis d’intervenció especialitzada en violència masclist
	Tram. 357-00679/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença d’Eduardo Cano Ponce, representant del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les retallades en els serveis d’intervenció especialitzada en violència masclis
	Tram. 357-00680/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació


	4.55.	Activitat parlamentària
	4.55.15.	Convocatòries
	Sessió plenària núm. 35
	Convocada per al dia 25 de juny de 2014


	4.70.	Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.01.	Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
	Encàrrec del despatx del conseller d’Economia i Coneixement a la consellera d’Ensenyament
	Tram. 330-00062/10
	Presentació

	Encàrrec del despatx del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la vicepresidenta del Govern
	Tram. 330-00063/10
	Presentació


	4.70.10.	Altres comunicacions
	Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre El tractament de les informacions sobre violència masclista en els teleinformatius, entre l’octubre i el desembre del 2013
	Tram. 337-00033/10
	Presentació
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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 29 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 Sr. Andreu Morillas Antolín, amb deliberació prèvia 
s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 9/2014, relatiu a Sistema d’Emergències Mèdi-
ques, SA, exercicis 2010 i 2011. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 22 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 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 9/2014



ÍNDEX 


ABREVIACIONS ....................................................................................................................... 7



1. INTRODUCCIÓ ................................................................................................................. 9 



1.1. OBJECTE I ABAST ....................................................................................................9



1.2. METODOLOGIA I LIMITACIONS ................................................................................9



1.3. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT .....................................................................10 

1.3.1.	 Creació i objecte......................................................................................10



1.3.2.	 Estructura organitzativa ...........................................................................11



1.3.3.	 Activitat i recursos estructurals i humans ................................................13



1.3.4.	 Control extern ..........................................................................................14



1.3.5.	 Normativa ................................................................................................15



1.3.6.	 Informació objecte d’examen ..................................................................16



2. FISCALITZACIÓ REALITZADA .......................................................................................16



2.1. PRESSUPOST.........................................................................................................16



2.2. BALANÇ DE SITUACIÓ ...........................................................................................19



2.2.1.	 Actiu.........................................................................................................21



2.2.2.	 Passiu ......................................................................................................24



2.3. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ...........................................................................29



2.3.1.	 Import net de la xifra de negocis.............................................................30



2.3.2.	 Aprovisionaments ....................................................................................33



2.3.3. 	 Despeses de personal.............................................................................33 

2.3.4.	 Altres despeses d’explotació ..................................................................34



2.3.5.	 Resultat financer......................................................................................35



2.3.6.	 Conciliació entre el Resultat de l’exercici i el Resultat 

pressupostari ...........................................................................................36



2.4. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET ..............................................................36



2.5. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU................................................................................38



2.6. CONTRACTACIÓ ....................................................................................................39



2.6.1.	 Contractació d’obres ...............................................................................42



2.6.2.	 Contractació de subministraments ..........................................................43



2.6.3.	 Contractació de serveis...........................................................................44



2.7. PERSONAL.............................................................................................................56



2.7.1.	 Retribucions del personal de conveni .....................................................61



2.7.2.	 Retribucions del personal exclòs de l’àmbit d’aplicació del 

conveni ....................................................................................................62



2.7.3.	 Règim d’incompatibilitats del personal ...................................................65



5 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 9/2014



3.	 SEGUIMENT DE LES OBSERVACIONS INCLOSES EN L’INFORME 10/2011, 

REFERIDES AL PERÍODE 2007-2009 .............................................................................65



4.	 CONCLUSIONS ..............................................................................................................67



4.1. OBSERVACIONS ....................................................................................................67



4.2. RECOMANACIONS .................................................................................................72



5.	 AL·LEGACIONS ..............................................................................................................73



6.	 COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS ...........................................................................86



6 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 9/2014



ABREVIACIONS 



ACEA Associació Catalana d’Empresaris d’Ambulàncies 
AIAQS Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut 
CAGTU Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 
CatSalut Servei Català de la Salut 
CTTI Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
ICS Institut Català de la Salut 
LCSP Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic 
M€ Milions d’euros 
PAIF Programa d’actuació, inversions i finançament 
PAMEM Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal 
SEM Sistema d’Emergències Mèdiques, SA 


7 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 9/2014



1. INTRODUCCIÓ 


La Sindicatura de Comptes, com a òrgan de fiscalització del sector públic de Catalunya, 
emet el present informe arran de les funcions que li són encomanades en la Llei 18/2010, 
del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes. 


Aquesta fiscalització ha tingut l’origen en l’aplicació del que disposa l’article 71 del text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 


1.1. OBJECTE I ABAST 


L’objecte d’aquest informe és la fiscalització de regularitat de l’activitat economico
financera de la societat Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEM), corresponent als 
exercicis 2010 i 2011. 


Els objectius fixats s’han adreçat a avaluar que l’entitat presenta la informació economico
financera conforme als principis comptables que li són d’aplicació i que ha desenvolupat 
la seva activitat d’acord amb la legalitat vigent. En concret s’han fiscalitzat els estats i 
comptes anuals dels dos exercicis de l’àmbit temporal de l’informe, l’àrea de contractació i 
les despeses de personal. 


També s’ha fet el seguiment de les observacions realitzades per la Sindicatura en l’informe 
10/2011, Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, exercicis 2007-2009 (en endavant, in
forme 10/2011). 


En l’apartat de conclusions es fan constar les observacions i les recomanacions que es 
desprenen del treball realitzat. 


1.2. METODOLOGIA I LIMITACIONS 


El treball de fiscalització s’ha desenvolupat d’acord amb els principis i normes d’auditoria 
aplicables al sector públic, mitjançant la realització de totes aquelles proves i proce
diments d’auditoria que s’han considerat necessaris per tal d’obtenir evidències que 
permetin manifestar les conclusions d’aquest informe. 


El treball de fiscalització s’ha realitzat sense limitacions, excepte pel que fa a la fisca
lització de l’execució pressupostària de les operacions de l’exercici i a la compensació 
econòmica derivada dels pactes per al restabliment de l’equilibri econòmic del contracte 
per a la gestió del servei públic de transport sanitari urgent (vegeu els apartats 2.1 i 
2.6.3.3). 
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1.3. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT 


1.3.1. Creació i objecte 


El SEM és una empresa pública propietat en un 100% del Servei Català de la Salut 
(CatSalut), amb naturalesa de societat mercantil i personalitat jurídica pròpia, sotmesa a 
allò que disposa el capítol IV de la Llei de l’Estatut de l’empresa pública catalana. 


El SEM va ser constituït el 12 de febrer del 1993 per temps indefinit, a partir de l’Acord del 
Govern de la Generalitat del 14 de desembre de 1992.  


D’acord amb l’article quart de la nova redacció dels Estatuts aprovada per Acord de 
Govern de la Generalitat el 16 de novembre del 2010, el seu objecte social el constitueix 
l’atenció integral de les urgències i emergències sanitàries, mitjançant la gestió dels re
cursos personals, materials i econòmics de què disposi per prestar l’atenció prehospi
talària in situ, i el transport assistit dels pacients crítics. 


El seu objecte social també el constitueix la participació en la gestió dels sistemes 
d’atenció a la urgència i l’emergència a Catalunya que estableixi el Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya, així com, amb caràcter general, totes aquelles activitats 
que li puguin ser encomanades en l’àmbit del trasllat de malalts, de la coordinació i im
plementació d’actuacions sanitàries i de la gestió integrada de demandes d’atenció i 
informació sanitària als ciutadans. Amb la nova redacció dels Estatuts de l’any 2010, 
s’afegeix al seu objecte social la funció d’implementar i donar suport a les actuacions de 
vigilància epidemiològica, protecció i promoció de la salut, que li siguin encomanades, i la 
de participar en aquelles tasques d’acció humanitària de caràcter sanitari esdevingudes 
en situacions d’emergència o catàstrofe fora del territori de Catalunya. 


A partir de l’entrada en vigor de la Instrucció 03/2006, per la qual es regula l’organització 
del transport sanitari en l’àmbit del Servei Català de la Salut, el SEM és responsable de la 
coordinació, seguiment i control del transport sanitari urgent a Catalunya. A través del seu 
Centre Coordinador, el SEM ha de valorar el grau de l’alerta i activar els recursos de 
vehicles i de professionals sanitaris adients. L’esmentada Instrucció també encarrega al 
SEM els trasllats de pacients des de presons i centres de detenció i els trasllats de 
pacients psiquiàtrics. 


Segons els nous Estatuts, el SEM exerceix la condició de mitjà propi instrumental i servei 
tècnic del CatSalut; s’inclou la figura de l’encàrrec de gestió com a forma d’articulació de 
les relacions de naturalesa instrumental i no contractual i es determina la condició de 
poder adjudicador de la societat, als efectes del que disposa la Llei 30/2007, del 30 
d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP). 


El domicili social de l’entitat està situat al carrer Pablo Iglesias, 101-115 del polígon 
industrial Pedrosa de l’Hospitalet de Llobregat. 
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1.3.2. Estructura organitzativa 


D’acord amb la nova redacció dels Estatuts, els òrgans de govern i d’administració de la 
societat són la Junta General d’Accionistes, el Consell d’Administració, el president o 
presidenta de la Junta General d’Accionistes i del Consell d’Administració i els vice
presidents. L’article 9 d’aquests Estatuts preveu la possibilitat que el Consell pugui acor
dar la designació d’una Comissió Executiva i d’un conseller delegat o consellera delegada. 


La Junta General d’Accionistes, de caràcter unipersonal, és l’òrgan suprem de decisió i 
govern de la societat i li correspon, entre altres funcions, totes elles indelegables, nomenar 
i separar els vocals del Consell d’Administració i els auditors dels comptes, acordar la 
modificació dels Estatuts i el canvi de domicili de la societat i aprovar els moviments del 
capital social, l’emissió d’obligacions i els comptes de l’exercici anterior. 


El Consell d’Administració és l’òrgan d’administració de la societat. Es compon d’un mínim 
de tres i un màxim de vint vocals. És l’òrgan de contractació de la societat i, entre altres 
funcions, li correspon aprovar el programa anual d’actuació, inversions i finançament, el 
pressupost de la societat i les seves modificacions, formular els comptes anuals, definir 
l’estructura directiva de l’entitat, nomenar el gerent o la gerent o figura anàloga, establir la 
plantilla de personal, el seu règim retributiu i els convenis col·lectius i aprovar la memòria 
anual d’activitat, les operacions de crèdit i altres operacions d’endeutament i els preus 
dels serveis que presta. Pot delegar les seves funcions en la Comissió Executiva, el 
conseller delegat o consellera delegada, o en altres òrgans de l’estructura d’administració. 
Escull, d’entre els seus membres, un president o presidenta, un o més vicepresidents i, si 
escau, el conseller delegat o consellera delegada. 


Correspon a la Presidència exercir la representació institucional de la societat i del Consell 
d’Administració; convocar, presidir, suspendre i aixecar acta de les sessions dels òrgans 
superiors; elevar a la Junta General la documentació i els informes que s’han de sotmetre 
a la deliberació i aprovació d’aquest òrgan, i altres que expressament se li encomanin. 


Les vicepresidències són de caràcter potestatiu i el Consell d’Administració els pot de
legar les funcions que consideri. També els correspon, per ordre de prelació, la funció de 
substitució del president o presidenta en cas de vacant, absència o malaltia. 


La Comissió Executiva és un òrgan delegat del Consell d’Administració de caràcter exe
cutiu i d’existència potestativa. Es compon d’un mínim de tres i un màxim de nou vocals. 
La seva presidència correspon al conseller delegat o consellera, si n’hi hagués, o l’ha de 
designar el Consell entre els membres de la mateixa Comissió. 


El conseller delegat, també de caràcter potestatiu, és un òrgan d’administració unipersonal 
de la societat, que actua per delegació del Consell d’Administració. 
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Del Consell d’Administració de l’any 2010 fins a la sessió del 29 de març del 2011, en 
formaven part les persones següents: 


President: Josep Maria Sabaté i Guasch (fins al 28 d’octubre del 2010) 
Vocals: Jaume Estany i Ricart 


Sebastià Barranco i Tomàs 
Francesc Brosa i Linares 
Xavier Rodríguez i Guasch 
Marta Continente i Gonzalo 
Josep Ramon Mora i Villamate 
Jordi Bosch i Garcia 
Elisenda Miquel i Ferran 
Manel Joaquim Ferré Montañés 
Joaquim Pellejà i Pellejà 
Ismael Roldán i Bermejo 
Ivan Planas i Miret 
Francesc Povedano i Hinojosa 
Marta Pedrerol i Mas (des del 10 de març del 2010) 


Secretària: Sandra Pallarès i Albaladejo 
Invitat: José Julián Isturitz Pérez, gerent del SEM (fins al 2 de febrer del 2011) 


Jaume Estany i Ricart va assumir la presidència de l’entitat des de la sessió del Consell 
d’Administració del 25 de novembre del 2010 i fins al 29 de març del 2011. 


A partir de la sessió del 29 de març de 2011, els membres del Consell van ser: 


President: Josep Maria Padrosa i Macias 
Vocals: Jaume Estany i Ricart  


Francesc Brosa i Linares 
Elisenda Miquel i Ferran 
Manel Joaquim Ferré Montañés 
Ivan Planas i Miret 
Joaquim Casanovas i Lax 
Francesc Sancho i Serena 
Manel Pardo i Sabartés 
Jordi Klamburg i Pujol 
Agustí Serrano i Peña 
Antoni Mateu i Serra (des del 26 de juliol del 2011) 
Josep Antoni Pujante i Conesa (des del 26 de juliol del 2011) 


Secretària: Sandra Pallarès i Albaladejo 
Invitat: Francesc Bonet i Pedrol, director general del SEM (des del 5 d’abril del 2011) 
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En la sessió del Consell d’Administració del 29 de març del 2011 es va constituir la Co
missió Executiva i es van nomenar els seus membres per un període de sis anys. Van ser 
designades les persones següents: 


President: Jaume Estany i Ricart 
Vocals: Francesc Brosa i Linares 


Joaquim Casanovas i Lax (fins al 14 de setembre del 2011) 
Francesc Sancho i Serena 
Antoni Mateu i Serra (des del 14 de setembre del 2011) 


Secretària: Sandra Pallarès i Albaladejo 
Invitat: Francesc Bonet i Pedrol, director general del SEM 


1.3.3. Activitat i recursos estructurals i humans 


El SEM és una organització del sistema de salut públic present a tot el territori de 
Catalunya, que garanteix l’accessibilitat i l’equitat en l’accés a serveis de salut les 24 hores 
del dia tots els dies de l’any, i que aprofita la seva estructura per treballar en xarxa amb la 
resta del sistema de salut de Catalunya.  


Per al compliment de les seves funcions, l’any 2011 el SEM disposava d’unitats mòbils 
assistencials, dotades dels corresponents equips personals i tècnics, distribuïdes arreu de 
Catalunya per regions sanitàries, entre les quals s’inclouen ambulàncies de suport vital 
bàsic (SVB); ambulàncies medicalitzades o sanitaritzades de suport vital avançat (SVA); 
helicòpters medicalitzats, dotats també amb l’equipament de suport vital avançat, i vehi
cles d’intervenció ràpida que fan assistència però no transport.  


Les unitats mòbils esmentades corresponen a vehicles contractats amb proveïdors de 
transport sanitari, vehicles propis en règim de rènting i vehicles que presten el servei des 
de les bases operatives ubicades als hospitals i en altres centres assistencials d’emer
gència, adscrites al servei mitjançant convenis subscrits amb aquestes entitats. 


Pel que fa als recursos humans, el SEM compta amb personal propi i també amb personal 
contractat pels proveïdors de transport sanitari i personal adscrit al servei mitjançant 
convenis subscrits amb els hospitals i amb la resta de centres assistencials d’emergència 
on s’han ubicat bases operatives. Al tancament de l’exercici 2011 la plantilla mitjana de 
personal propi era de set-cents cinquanta-cinc professionals, dels quals el 21,6% tre
ballava a les centrals de coordinació, i el 78,4% era personal assistencial i de serveis 
especials. 


Entre els projectes organitzatius rellevants del 2011, cal destacar la posada en marxa de 
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la nova Central de Coordinació Sanitària (CECOS)1 a Barcelona, el funcionament de la 
qual es desenvolupa en tres sales autònomes i interdependents, amb una única direcció, 
que són: la sala de la seu central d’Hospitalet de Llobregat, la de Barcelona, compartida 
amb els cossos d’emergència de la ciutat, i la situada al Centre Coordinador del 112 de 
Reus. 


També cal destacar la implantació del QlikView-autoservei d’informació per a comanda
ments, que és una nova eina de consulta de paràmetres i activitat del SEM, i el projecte 
d’implantació del SAP, que ha de permetre millorar l’eficiència dels processos econòmics, 
contractuals i logístics. 


L’activitat assistencial realitzada pel SEM els anys 2010 i 2011 es resumeix en el quadre 
següent: 


Quadre 1. Activitat del SEM dels anys 2010 i 2011 


Incidents primaris i trasllats interhospitalaris 2010 2011 


Número de trucades rebudes 


Número d’incidents 


Número d’intervencions activades 
SVA aeri 
SVA terrestre 
SVB
Atenció continuada domiciliària 


1.604.576 


1.057.072 


876.045 
2.673 


148.238 
644.717 
80.417 


1.514.729 


1.061.708 


857.396 
1.937 


145.156 
626.997 
83.306 


Font: Informe anual de l’exercici 2011 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA.  

SVA: Suport vital avançat. 

SVB: Suport vital bàsic. 



1.3.4. Control extern 


La Intervenció Adjunta per a la Seguretat Social efectua el control financer del SEM, en 
virtut del que estableix l’article 71.2 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i en compliment 
del Pla anual d’auditories que, per a cada exercici econòmic, aprova el conseller o conse
llera d’Economia. 


El darrer informe de control financer de la Intervenció Adjunta correspon a l’exercici tancat 
del 2010. L’abast i els procediments d’aquest control són els recollits en les instruccions 
de la Intervenció General del 14 de març del 2000. Les conclusions d’aquest informe fan 
referència al seguiment de les recomanacions de l’informe de control financer relatiu a 


1. La Central de Coordinació Sanitària s’encarrega de rebre l’alerta, classificar-la, realitzar un triatge sanitari i 
determinar prioritats per cada patologia. Facilita la resposta idònia a la demanda assistencial, mitjançant una 
consulta telefònica, una derivació a un dispositiu sanitari o la mobilització d’un recurs del SEM. 
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l’exercici 2009 i a les àrees següents: contractació administrativa, gestió pressupostària, 
tancament comptable de l’exercici, operacions amb entitats vinculades, contractació 
laboral, facturació al Servei Català de la Salut i contractació dels serveis d’assistència 
tècnica per a la implantació d’un servei de suport a la gestió operativa (l’RCR). 


Per altra banda, els comptes anuals del SEM a 31 de desembre de 2010 i 2011 van ser 
auditats per Faura-Casas, Auditors-Consultors, SL. D’acord amb l’opinió d’auditoria d’amb
dós exercicis, els comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge 
fidel del patrimoni i de la situació financera a 31 de desembre, així com dels resultats de 
les seves operacions i dels seus fluxos d’efectiu corresponents als exercicis anuals fina
litzats en aquestes dates. Cal destacar que en els informes d’auditoria del 2010 i del 2011, 
s’inclou un paràgraf d’èmfasi que fa referència al desenllaç incert dels recursos conten
ciosos administratius presentats davant els corresponents organismes de justícia, en 
especial l’interposat per la UTE IHSA-CHC, i per als quals la societat va dotar una provisió 
per cobrir les possibles contingències que es poguessin originar. 


1.3.5. Normativa 


La normativa d’aplicació al SEM és, entre altra, la següent: 


•	 Reial decret legislatiu 1564/1989, del 22 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de societats anònimes 


•	 Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic 


•	 Reial decret 1514/2007, del 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla general de comp
tabilitat 


•	 Reial decret 1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques 


•	 Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut 
de l’empresa pública catalana 


•	 Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya 


•	 Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2010 


•	 Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011 


•	 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 


15 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 9/2014



1.3.6. Informació objecte d’examen 


La informació objecte d’examen ha estat el Balanç de situació, el Compte del resultat 
economicopatrimonial, la Memòria, l’Estat de canvis en el patrimoni net i l’Estat de fluxos 
d’efectiu del SEM corresponents als exercicis 2010 i 2011. 


Així mateix, s’ha fiscalitzat la documentació de la societat dels anys analitzats relativa als 
procediments i les despeses relacionades amb la contractació d’obres, béns i serveis, 
d’una banda, i les retribucions del personal de l’altra. 


2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 


D’acord amb l’objecte i l’abast d’aquest informe, expressats en l’apartat 1.1, el treball de 
fiscalització es presenta a continuació en set apartats, que responen a la fiscalització del 
pressupost (apartat 2.1), del Balanç de situació (apartat 2.2), del Compte de pèrdues i 
guanys (apartat 2.3), de l’Estat de canvis en el patrimoni net (apartat 2.4), de l’Estat de 
fluxos d’efectiu (apartat 2.5), de la contractació d’obres, béns i serveis (apartat 2.6) i, 
finalment, de les retribucions del personal (apartat 2.7). 


2.1. PRESSUPOST 


Els estats d’ingressos i els estats de despeses dels pressupostos anuals del SEM dels 
exercicis 2010 i 2011 van ser aprovats pel Consell d’Administració el 16 de desembre del 
2009 i el 27 de setembre del 2011, per 253,26 M€, i per 224,10 M€, respectivament.  


Al tancament d’aquests exercicis, la Liquidació del pressupost presentava un superàvit de 
0,30 M€, l’any 2010 i de 10,80 M€, l’any 2011. 


El 27 de setembre del 2010 el Consell d’Administració va aprovar les bases d’execució del 
pressupost. Fins aleshores, el SEM, no havia aprovat cap document per gestionar el seu 
pressupost. Els pressupostos del 2011 es van elaborar d’acord amb la instrucció del 
CatSalut de l’11 de març del 2011 i amb l’aplicació de les mesures d’ajust establertes en el 
Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa en 
matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic i en els acords de Govern de l’1 de juny 
de 2010, que varen complementar aquestes mesures, calculades per al conjunt de 
l’exercici. 


D’altra banda, el 16 de desembre del 2009 el Consell d’Administració va aprovar el 
programa d’actuació, inversions i finançament (PAIF) del SEM per a l’exercici 2010, i el 27 
de setembre del 2011, el PAIF per al 2011, d’acord amb el estableix l’article 28 del Decret 
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legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut de l’em
presa pública catalana. 


Quadre 2. Liquidació del pressupost de l’exercici 2010 


Pressupost Pressupost Drets Estructura Grau 
Ingressos inicial  Modificacions definitiu liquidats liquidació % execució % 


3. Taxes i altres ingressos 253.263.239,23 (4.542.860,19) 248.720.379,04 243.749.899,55 100,0 98,0 


Operacions corrents 253.263.239,23 (4.542.860,19) 248.720.379,04 243.749.899,55 100,0 98,0 


Total pressupost d’ingressos 253.263.239,23 (4.542.860,19) 248.720.379,04 243.749.899,55 100,0 98,0 


Pressupost Pressupost Obligacions Estructura Grau 
Despeses inicial Modificacions definitiu reconegudes liquidació % execució % 


1. Remuneracions del personal 43.015.617,31 (22.462,50) 42.993.154,81 42.818.275,87 17,6 99,6 


2. Despeses béns corrents i 
serveis  210.119.394,93 (8.030.397,69) 202.088.997,24 198.210.636,51 81,4 98,1 


3. Despeses financeres 128.226,99 0,00 128.226,99 93.701,31 0,0 73,1 


Operacions corrents 253.263.239,23 (8.052.860,19) 245.210.379,04 241.122.613,69 99,0 98,3 


6. Inversions reals 0,00 3.510.000,00 3.510.000,00 2.331.230,77 1,0 66,4 


Operacions de capital 0,00 3.510.000,00 3.510.000,00 2.331.230,77 1,0 66,4 


Total pressupost de despeses 253.263.239,23 (4.542.860,19) 248.720.379,04 243.453.844,46 100,0 97,9 


Superàvit/dèficit 296.055,09 


Imports en euros. 

Font: Liquidació del pressupost de l’exercici 2010 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA.

Nota: L’any 2009, l’import de les obligacions reconegudes amb càrrec al capítol I de despesa (Remuneracions al personal) va ser

de 37.021.010,66 €.  



Quadre 3. Liquidació del pressupost de l’exercici 2011 


Pressupost Pressupost Drets Estructura Grau 
Ingressos inicial  Modificacions definitiu liquidats liquidació % execució % 


3. Taxes i altres ingressos 224.099.951,84 0,00 224.099.951,84 223.181.419,57 95,4 99,6 


4. Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,0 -


5. Ingressos patrimonials 0,00 0,00 0,00 94.600,86 0,0 -


Operacions corrents 224.099.951,84 0,00 224.099.951,84 223.280.520,43 95,4 99,6 


9. Passius financers 0,00 0,00 0,00 10.664.061,82 4,6 -


Operacions financeres 0,00 0,00 0,00 10.664.061,82 4,6 -


Total pressupost d’ingressos 224.099.951,84 0,00 224.099.951,84 233.944.582,25 100,0 104,4 


Pressupost Pressupost Obligacions Estructura Grau 
Despeses inicial Modificacions definitiu reconegudes liquidació % execució % 


1. Remuneracions del personal 39.213.522,04 1.457.441,79 40.670.963,83 40.631.834,98 18,2 99,9 


2. Despeses béns corrents i 
serveis  184.736.429,80 (3.376.541,79) 181.359.888,01 180.444.023,44 80,9 99,5 


3. Despeses financeres 150.000,00 48.100,00 198.100,00 200.525,23 0,1 101,2 


Operacions corrents 224.099.951,84 (1.871.000,00) 222.228.951,84 221.276.383,65 99,2 99,6 


6. Inversions reals 0,00 1.871.000,00 1.871.000,00 1.868.261,10 0,8 99,9 


Operacions de capital 0,00 1.871.000,00 1.871.000,00 1.868.261,10 0,8 99,9 


Total pressupost de despeses 224.099.951,84 0,00 224.099.951,84 223.144.644,75 100,0 99,6 


Superàvit/dèficit 10.799.937,50 


Imports en euros. 

Font: Liquidació del pressupost de l’exercici 2011 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA.
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El grau d’execució (drets liquidats sobre pressupost definitiu) del pressupost d’ingressos 
de l’any 2010 va ser d’un 98,0% i el de l’any 2011, d’un 104,4%. De l’anàlisi d’aquesta exe
cució se’n desprèn que la major part dels ingressos del SEM dels dos exercicis tenen 
l’origen en les operacions corrents, enregistrades principalment en el capítol 3, Taxes i al-
tres ingressos. L’import d’aquests ingressos correspon a la contraprestació obtinguda pels 
serveis del transport sanitari facturats al CatSalut, la qual representa un 95,7% de mitjana 
en els exercicis 2010 i 2011, en el marc del contracte programa subscrit entre les parts;2 a 
l’Institut Català de la Salut (ICS), un 0,4% de mitjana en el període, i a altres entitats, com 
mútues i entitats d’assegurança privada, un 3,9% de mitjana.  


L’execució (obligacions reconegudes respecte a pressupost definitiu) de les despeses 
corrents va assolir el 98,3% l’any 2010 i el 99,6% l’any 2011. Les despeses en béns cor
rents i serveis representaven la part més important de l’estructura pressupostària, més 
d’un 80,0% en ambdós exercicis, atès que en aquest capítol hi figuren enregistrades les 
despeses vinculades a la contractació de la prestació dels serveis més importants que 
formen part de l’objecte social del SEM. El grau d’execució del conjunt del pressupost de 
despeses va ser d’un 97,9%, l’any 2010 i d’un 99,6%, l’any 2011. 


De la diferència entre els drets liquidats i les obligacions reconegudes en aquest període, 
el SEM va retre un superàvit pressupostari de 0,30 M€, l’any 2010, i de 10,80 M€, el 2011. 
El signe positiu per l’exercici 2010 té l’origen en el superàvit de les operacions corrents, de 
2,63 M€, i en el dèficit per operacions de capital, de 2,33 M€; mentre que per l’exercici 
2011 prové del superàvit per operacions corrents i financeres, de 2,00 M€ i 10,66 M€, 
respectivament, i del dèficit per operacions de capital, d’1,87 M€. 


Quadre 4.  Resultat pressupostari, exercici 2010 i 2011 


Resultat pressupostari Exercici 2011 Exercici 2010 


Ingressos corrents 


Despeses corrents 


Pressupost d’explotació (saldo)


223.280.520,43


221.276.383,65 


2.004.136,78 


243.749.899,55 


241.122.613,69 


2.627.285,86 


Ingressos de capital 


Despeses de capital 


Pressupost de capital (saldo)


0,00 


1.868.261,10 


(1.868.261,10) 


0,00 


2.331.230,77 


(2.331.230,77) 


Ingressos financers 


Despeses financeres 


Pressupost financer (saldo) 


10.664.061,82 


0,00 


10.664.061,82 


0,00 


0,00 


0,00 


Superàvit / Dèficit de l’exercici 10.799.937,50 296.055,09 


Imports en euros. 

Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2010 i 2011 de Sistema d’Emergències 

Mèdiques, SA. 



2. Durant l’exercici 2011 i en aplicació de mesures de contenció de la despesa el CatSalut va reduir el 
contracte programa amb el SEM, fet que va suposar una caiguda del 8% dels ingressos de l’entitat respecte 
als de l’any anterior. 
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Durant l’exercici 2010 es van tramitar quatre modificacions de crèdits: la primera, per 
incrementar els crèdits del capítol 1 amb crèdits del capítol 2 per cobrir l’increment de la 
despesa per la incorporació de personal al centre d’emergències 012 de Reus; una se
gona, per dotar de crèdit el capítol 6, on s’imputa la despesa dels contractes d’ar
rendament financer, amb 2,51 M€ procedents dels crèdits del capítol 2, i dues mo
dificacions més per finançar la modificació a la baixa del pressupost d’ingressos, de 
4,54 M€, amb els crèdits dels capítols 1 i 2, en aplicació de la reducció establerta pel 
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 incrementar en 1,00 M€ més el ca
pítol 6. 


Les modificacions del pressupost del 2011 corresponen en tots els casos a transferències 
de crèdit. Mitjançant aquestes modificacions es van incrementar els crèdits de despesa 
dels capítols 1, 3 i 6, per 1,46 M€, 48.100,00 € i 1,87 M€, respectivament, amb recursos 
procedents del capítol 2. 


De la fiscalització d’aquesta àrea es fa l’observació següent: 


Imputació pressupostària de determinades operacions 


Durant els exercicis fiscalitzats, el SEM no va comptabilitzar pressupostàriament les ope
racions econòmiques en el moment en què es produïen i va elaborar la Liquidació del 
pressupost a partir dels imports del Compte de resultats de la comptabilitat financera, amb 
les oportunes conciliacions. 


Aquesta pràctica no permet fer l’adequat seguiment pressupostari de les operacions, ni 
tampoc comprovar la preceptiva existència de crèdit, en cas de tramitar expedients 
subjectes a la normativa de contractació de les administracions públiques. També per 
aquest motiu no s’ha pogut fiscalitzar l’execució pressupostària de les operacions de 
l’exercici. 


A partir de gener de 2012 ha entrat en funcionament l’aplicació ERP, que permet la 
correlació entre el pressupost i els estats financers. 


2.2. BALANÇ DE SITUACIÓ 


El Balanç de situació del SEM al tancament dels exercicis 2010 i 2011 presentava un 
volum d’actiu i de passiu de 76,83 M€ i 79,78 M€, respectivament. 
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Quadre 5. Balanç de situació 


ACTIU 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 


Variació 
31.12.2009 a 


31.12.2011 % 


Estructura 
patrimonial a 


31.12.2011 % 


Actiu no corrent 


Immobilitzat intangible 


Immobilitzat material 


Inversions financeres a llarg termini 


Actius per impost diferit 


Actiu corrent 


Existències 


Deutors comercials i altres comptes 
a cobrar 


Inversions en entitats del grup i 
associades a curt termini 


Inversions financeres a curt termini 


Periodificacions a curt termini 


Efectiu i altres actius líquids 
equivalents 


10.533.835,44 


2.056.857,42


8.463.930,90


9.014,30 


4.032,82 


69.245.377,27


228.154,50


67.309.712,08


0,00 


248,15 


44.875,74 


1.662.386,80 


10.341.100,02 


1.642.379,82


 8.677.851,05


9.014,30 


11.854,85 


66.488.864,69


 255.419,36


 65.105.119,14


0,00 


127,71 


84.058,44 


1.044.140,04 


10.830.372,61 


1.524.486,17 


9.270.044,11 


9.014,30 


26.828,03 


63.203.311,44 


335.089,33 


55.854.196,20 


3.531.622,20 


2.500.126,66 


40.686,51 


941.590,54 


(2,7) 


34,9 


(8,7) 


0,0 


(85,0) 


9,6 


(31,9) 


20,5 


(100,0) 


(100,0) 


10,3 


76,6 


13,2 


2,6 


10,6 


0,0 


0,0 


86,8 


0,3 


84,4 


-


0,0 


0,1 


2,1 


Total Actiu 79.779.212,71 76.829.964,71 74.033.684,05 7,8 100,0 


PASSIU 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 


Variació 
31.12.2009 a 


31.12.2011 % 


Estructura 
patrimonial a 


31.12.2011 % 


Patrimoni net 


Capital social 


Reserves


Resultat de l’exercici 


Subvencions, donacions i llegats 
rebuts


Passiu no corrent 


Provisions a llarg termini 


Deutes a llarg termini 


Passius per impostos diferits 


Passiu corrent 


Provisions a curt termini 


Deutes a curt termini 


Deutes amb empreses del grup i 
associades a curt termini 


Creditors comercials i altres 
comptes a pagar 


9.358.527,30 


8.019.163,60 


415.100,91 


50.054,85 


874.207,94 


2.532.302,16


1.858.552,08 


299.092,38 


374.657,70


67.888.383,25


186.181,62 


556.926,05 


10.706.177,96 


56.439.097,62 


9.355.112,53 


8.019.163,60 


295.595,56 


119.505,35 


920.848,02 


2.415.184,50 


1.823.470,85 


197.067,35 


394.646,30 


65.059.667,68 


100.000,00 


2.355.856,90 


42.116,14 


62.561.694,64 


9.282.247,26 


8.019.163,60 


204.679,17 


90.916,39 


967.488,10 


1.259.359,98 


690.342,13 


154.382,95 


414.634,90 


63.492.076,81 


100.000,00 


1.033.688,39 


0,00 


62.358.388,42 


0,8 


0,0 


102,8 


(44,9) 


(9,6) 


101,1 


169,2 


93,7 


(9,6) 


6,9 


86,2 


(46,1) 


-


(9,5) 


11,7 


10,1 


0,5 


0,1 


1,1 


3,2 


2,3 


0,4 


0,5 


85,1 


0,2 


0,7 


13,4 


70,7 


Total Patrimoni net i Passiu 79.779.212,71 76.829.964,71 74.033.684,05 7,8 100,0 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals dels exercicis 2010 i 2011 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA.
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L’anàlisi de l’estructura econòmica per l’exercici 2011 posa de manifest que el 86,8% de 
l’actiu estava compost per actius corrents i el 13,2%, per actius no corrents. Entre els 
actius corrents, els deutors representaven el 84,4% del volum total. 


Pel que fa a l’estructura financera per l’exercici 2011, un 85,2% del passiu del SEM cor
responia a finançament aliè, especialment de creditors comercials, amb el 70,7%. 


Els fons de maniobra (actiu corrent – passiu corrent) a 31 de desembre del 2010 i 31 de 
desembre de 2011 eren positius en 1,43 M€ i 1,36 M€, respectivament, fet que posa de 
manifest una millora en aquests exercicis respecte a l’exercici 2009, quan el fons de 
maniobra era negatiu en 0,29 M€. 


2.2.1. Actiu 


En els apartats següents es presenten els diferents epígrafs de la composició de l’actiu del 
Balanç de situació al tancament dels exercicis 2010 i 2011 i les observacions resultants de 
la fiscalització efectuada en aquesta àrea. 


2.2.1.1. Immobilitzat intangible 


A 31 de desembre del 2010 i 2011, l’epígraf Immobilitzat intangible del SEM presentava un 
saldo net d’1,64 M€ i 2,06 M€, respectivament, d’acord amb el desglossament següent: 


Quadre 6. Immobilitzat intangible 


Epígrafs 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Variació 


2009-2011 % 


Concessions administratives 


Patents i marques 


Aplicacions informàtiques 


Bestretes per l’immobilitzat intangible


1.998.861,20


5.291,78


1.639.335,54


 699.628,95 


1.998.861,20 


5.291,78


 1.615.801,77


193.904,80


1.998.861,20


 5.291,78 


1.494.606,14 


85.119,96 


0,0 


0,0 


9,7 


721,9 


Immobilitzat intangible brut 4.343.117,47 3.813.859,55 3.583.879,08 21,2 


Amortització acumulada (2.286.260,05) (2.171.479,73) (2.059.392,91) 11,0 


Import net 2.056.857,42 1.642.379,82 1.524.486,17 34,9 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat dels exercicis 2010 i 2011 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA.



En l’epígraf de Concessions administratives figura comptabilitzada la cessió de l’edifici de 
l’antiga societat Servei Coordinador de les Urgències a Barcelona, SA (SCUBSA), situat al 
carrer Joan Miró de Barcelona, i la cessió d’ús dels espais utilitzats pel SEM en l’edifici de 
l’Hospital Duran i Reynals (vegeu l’apartat 2.2.1.1 de l’Informe 10/2011).  
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El 19 de desembre de 2012, el CatSalut i el SEM van signar el document de cessió d’ús de 
l’edifici del carrer Joan Miró i van adaptar aquesta cessió als metres quadrats realment 
ocupats pel SEM. El SEM va ajustar el valor comptable d’aquesta cessió d’ús a 31 de 
desembre del 2012. 


Les altes de l’epígraf Aplicacions informàtiques corresponen principalment a noves 
llicències de programari. 


Les altes de l’any 2011 en l’epígraf Bestretes per immobilitzat intangible corresponen als 
pagaments derivats del contracte de serveis per a la implantació del SAP, que ha entrat en 
funcionament l’any 2012 (vegeu l’apartat 2.6.3). 


2.2.1.2. Immobilitzat material 


Al tancament dels exercicis 2010 i 2011, els saldos d’Immobilitzat material net del SEM 
eren de 8,68 M€ i 8,46 M€, respectivament. 


Quadre 7. Immobilitzat material 


Epígrafs 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Variació 


2009-2011 % 


Construccions


Instal·lacions tècniques 


Maquinària


Utillatge


Altres instal·lacions 


Mobiliari 


Equips processos informàtics 


Elements de transport 


Altre immobilitzat 


47.764,57 


534.750,34


 9.203.500,54 


15.995,49 


10.509.353,64


1.299.671,74 


2.025.734,74


4.934.086,55


118.603,50


47.764,57


 479.431,59 


8.757.501,01


15.995,86


 10.276.653,22 


1.141.249,19


 1.424.733,30 


4.934.086,55 


118.603,50 


47.764,57 


444.011,09 


8.171.853,79 


15.995,86 


10.029.075,26


 920.773,78 


1.028.036,93


4.867.138,82 


102.220,38 


0,0 


20,4 


12,6 


0,0 


4,8 


41,1 


97,0 


1,4 


16,0 


Immobilitzat material brut 28.689.461,11 27.196.018,79 25.626.870,48 12,0 


Amortització acumulada (20.225.530,21) (18.518.167,74) (16.356.826,37) 23,7 


Import net 8.463.930,90 8.677.851,05 9.270.044,11 (8,7) 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat dels exercicis 2010 i 2011 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA.



Les altes de l’exercici 2010 de l’epígraf Maquinària corresponen principalment a l’adqui
sició d’una estació portàtil de descontaminació radioactiva, mentre que les de l’exercici 
2011 corresponen a l’adquisició d’un sistema de gravació del 061 i a la de l’entorn tele
fònic a la seu del SEM del carrer Lleida, adquirit mitjançant arrendament financer. Aquest 
epígraf inclou l’activació dels sistemes de comunicació entre els centres coordinadors de 
l’empresa i els recursos mòbils, per 6,78 M€ (vegeu l’apartat 2.3.4). 


En l’epígraf Altres instal·lacions, les altes més significatives corresponen a millores en 
l’equip de climatització dels espais que el SEM ocupa en règim de lloguer.  
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En l’epígraf Equips per processos informàtics les inversions més significatives durant 
l’exercici 2010 corresponen a l’adquisició de maquinari informàtic, mentre que en l’exercici 
2011 corresponen a la implantació d’una solució ERP SAP i del material associat, per 
0,41 M€, a més de l’adquisició via arrendament financer d’un servidor per valor de 0,21 M€. 


L’epígraf Elements de transport inclou la flota de vehicles del SEM de la ciutat de Bar
celona per 5,23 M€ (vegeu l’apartat 2.3.4). 


2.2.1.3. Deutors 


Al tancament dels exercicis 2010 i 2011, els saldos dels deutors del SEM eren de 65,11 M€ 
i 67,31 M€, respectivament. 


Quadre 8. Deutors 


Epígrafs 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Variació 


2009-2011 % 


Clients 


Clients, empreses del grup i associades


Personal 


Actius impost corrent 


1.748.830,32 


65.543.481,50 


14.570,00 


2.830,26


1.049.706,25


64.029.109,59


13.029,42 


13.273,88 


991.774,63 


54.689.199,35 


9.495,22 


163.727,00 


76,3 


19,8 


53,4 


(98,3) 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 67.309.712,08 65.105.119,14 55.854.196,20 20,5 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat dels exercicis 2010 i 2011 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA.



A 31 de desembre del 2010 i del 2011, el saldo deutor de l’epígraf Clients, empreses del 
grup i associades, ascendia a 64,03 M€ i 65,54 M€, respectivament. En l’any 2010, aquest 
saldo incloïa l’import facturat al CatSalut pendent de cobrament, de 61,85 M€ (96,6%), i a 
l’Institut Català de la Salut, de 2,17 M€ (3,4%) i en el 2011 correspon íntegrament a l’import 
facturat al CatSalut pendent de cobrament. Els imports de l’epígraf Clients, corresponen a 
la facturació a mútues i entitats d’assegurança privada.  


La facturació al CatSalut representa la major part de la xifra de negocis del SEM, i 
s’efectuava, fins al mes de maig del 2011, en virtut del contracte programa de data 25 de 
juliol del 2005. L’1 de juny del 2011 es va formalitzar un nou conveni sanitari entre el 
CatSalut i el SEM, amb vigència fins al 31 de desembre de 2011, prorrogable anualment, 
amb una durada màxima de deu anys. 


Els imports facturats pendents de cobrament del CatSalut al tancament dels exercicis 
2010 i 2011, de 61,85 M€ i 65,54 M€, respectivament, corresponen a la facturació emesa 
en el marc del contracte programa vigent (65,85 M€, l’any 2010, i 66,89 M€, l’any 2011), 
deduïda la corresponent regularització per l’excés dels resultats de l’exercici, 4,00 M€ l’any 
2010 i 1,35 M€ l’any 2011, en aplicació de la clàusula tercera del contracte programa 
vigent en cada període (vegeu l’apartat 2.3.1). 
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El SEM ha comptabilitzat una provisió per la totalitat dels saldos deutors pendents de 
cobrament amb una antiguitat superior a l’any. L’exercici 2010 va regularitzar els saldos 
pendents de cobrament mitjançant la cancel·lació dels que considerava incobrables, la 
major part per serveis prestats i facturats a mútues i entitats d’assegurances entre els anys 
2000 i 2008, de manera que l’import pel deteriorament del valor dels crèdits per ope
racions comercials a finals de l’exercici 2010 va ser de 138.513,19 € i de 92.532,52 € al 
tancament de l’exercici 2011. 


2.2.1.4. Inversions financeres a curt termini 


El saldo de l’epígraf Inversions financeres a curt termini a 31 de desembre del 2010 i 31 de 
desembre del 2011 era de 127,71 € i de 248,15 €, respectivament: 


Quadre 9. Inversions financeres a curt termini 


Epígrafs 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Variació 


2009-2011 % 


Imposicions a curt termini 248,15 127,71 2.500.126,66 (100,0) 


Inversions financeres a curt termini 248,15 127,71 2.500.126,66 (100,0) 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat dels exercicis 2010 i 2011 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. 



En aquest epígraf es comptabilitzen les imposicions en comptes a termini, amb venciment 
no superior a un any. La variació del saldo dels exercicis 2010 i 2011, respecte a l’exercici 
2009, és deguda al venciment d’aquestes imposicions durant l’exercici 2010. 


2.2.2. Passiu 


2.2.2.1. Fons propis 


Al tancament dels exercicis 2010 i 2011 el saldo de l’epígraf Fons propis del SEM era de 
8,43 M€ i 8,48 M€, respectivament. 


Quadre 10. Fons propis 


Epígrafs 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Variació 


2009-2011 % 


Capital social 


Reserves


Resultat de l’exercici 


8.019.163,60 


415.100,91 


50.054,85 


8.019.163,60 


295.595,56 


119.505,35 


8.019.163,60 


204.679,17 


90.916,39 


0,0 


102,8 


(44,9) 


Fons propis 8.484.319,36 8.434.264,51 8.314.759,16 2,0 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat dels exercicis 2010 i 2011 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. 
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El capital social del SEM a 31 de desembre del 2011, de 8,02 M€, estava compost per 
145.012 accions ordinàries i nominatives, de valor nominal 55,30 € cadascuna, totalment 
subscrites i desemborsades pel CatSalut, únic accionista de la societat, xifra que no ha 
experimentat variacions en els tres darrers anys. 


2.2.2.2. Subvencions, donacions i llegats rebuts 


A 31 de desembre del 2010 i del 2011 el saldo de l’epígraf Subvencions, donacions i 
llegats rebuts era de 0,92 M€ i a 0,87 M€, respectivament. 


Quadre 11. Subvencions, donacions i llegats rebuts 


Epígrafs 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Variació 


2009-2011 % 


Cessió d’ús seu de Joan Miró 


Cessió d’ús ICO-Bellvitge 


658.997,14 


215.210,80 


693.681,16 


227.166,86 


728.365,18 


239.122,92 


(9,5) 


(10,0) 


Subvencions, donacions i llegats rebuts 874.207,94 920.848,02 967.488,10 (9,6) 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat dels exercicis 2010 i 2011 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. 



L’import de l’epígraf Subvencions, donacions i llegats rebuts, dels dos exercicis fiscalitzats 
correspon a les dues cessions d’ús formalitzades pel SEM, la contrapartida de les quals 
figura inclosa en l’epígraf Immobilitzat intangible (vegeu l’apartat 2.2.1.1). 


El traspàs d’aquestes subvencions a ingressos és per l’import de la dotació a l’amortització 
de l’immobilitzat intangible efectuada en aquest període. 


2.2.2.3. Provisions a llarg termini 


A 31 de desembre del 2010 i del 2011, l’epígraf Provisions a llarg termini presentava uns 
saldos d’1,82 M€ i 1,86 M€, respectivament. 


Quadre 12. Provisions a llarg termini 


Epígrafs 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Variació 


2009-2011 % 


Provisió per responsabilitats 


Provisió premis de vinculació 


1.122.360,00 


736.192,08 


1.122.360,00 


701.110,85 


47.700,00 


642.642,13 


* 


14,6 


Provisions a llarg termini 1.858.552,08 1.823.470,85 690.342,13 169,2 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat dels exercicis 2010 i 2011 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. 

* Percentatge superior a 999%, en valor absolut. 
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El saldo d’1,12 M€ al tancament dels anys 2010 i 2011 de l’epígraf Provisions per respon
sabilitats, correspon a una estimació econòmica per les possibles càrregues que es pu
guin derivar del recurs interposat per la UTE IHSA-CHC. 


El 29 d’octubre del 2010 l’esmentada UTE va interposar un recurs contenciós adminis
tratiu contra la resolució per causa imputable al contractista, del contracte subscrit entre 
les parts el mes d’octubre del 2005 per a la prestació de serveis d’assistència tècnica 
pel disseny, subministrament, adaptació, parametrització, instal·lació, prova i manteni
ment d’un sistema integral de suport a la gestió operativa de les emergències mèdiques, 
acordada pel Consell d’Administració del SEM el 30 de juliol de 20103 (vegeu l’apartat 
2.6.3.4). 


D’acord amb l’informe dels assessors legals del SEM de data 8 de febrer del 2013, les 
possibles contingències derivades del recurs interposat per la UTE es valoren en 1,42 M€, 
més els interessos corresponents. 


A 31 de desembre del 2011 el SEM tenia enregistrada una Provisió per premis de vin
culació, per 0,74 M€ per fer front als compromisos adquirits amb els treballadors en virtut 
del conveni laboral vigent, pel qual s’estableix un premi de fidelització en efectiu més uns 
dies hàbils de vacances per la prestació de vint-i-cinc, trenta i trenta-cinc anys de serveis 
efectius a l’empresa. 


2.2.2.4. Deutes a llarg termini 


El saldo de l’epígraf Deutes a llarg termini, dels exercicis 2010 i 2011 va ser de 0,20 M€ i 
0,30 M€, respectivament. 


Quadre 13. Deutes a llarg termini 


Epígrafs 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Variació 


2009-2011 % 


Creditors per arrendaments financers 299.092,38 197.067,35 154.382,95 93,7 


Deutes a llarg termini 299.092,38 197.067,35 154.382,95 93,7 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat dels exercicis 2010 i 2011 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. 



L’import comptabilitzat en l’epígraf Creditors per arrendaments financers, correspon al 
deute a llarg termini dels arrendaments financers dels béns que consten en l’epígraf Ma
quinària, adquirits mitjançant aquest sistema. 


3. Vegeu l’apartat 2.4.4.3 de l’informe 10/2011. 
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2.2.2.5. Passius per impostos diferits 


El saldo de l’epígraf Passius per impostos diferits, a 31 de desembre del 2010 i 31 de 
desembre del 2011 era de 0,39 M€ i 0,37 M€, respectivament. 


Quadre 14. Passius per impostos diferits 


Epígrafs 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Variació 


2009-2011 % 


Passius per diferències temporànies imposables 374.657,70 394.646,30 414.634,90 (9,6) 


Passius per impostos diferits 374.657,70 394.646,30 414.634,90 (9,6) 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat dels exercicis 2010 i 2011 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. 



L’import comptabilitzat correspon íntegrament a l’efecte impositiu de la comptabilització de 
les cessions d’ús de l’edifici Joan Miró i de l’ICO-Bellvitge. 


2.2.2.6. Provisions a curt termini 


El saldo de l’epígraf Provisions a curt termini, a 31 de desembre del 2010 i a 31 de 
desembre de 2011 era de 0,10 M€ i 0,19 M€, respectivament. 


Quadre 15. Provisions a curt termini 


Epígrafs 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Variació 


2009-2011 % 


Provisions per operacions comercials 186.181,62 100.000,00 100.000,00 86,2 


Provisions a curt termini 186.181,62 100.000,00 100.000,00 86,2 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat dels exercicis 2010 i 2011 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. 



El saldo al tancament de l’exercici 2011 correspon a la dotació de dues provisions. Una, 
per 0,10 M€, era l’import estimat per les possibles repercussions econòmiques en matèria 
de costes que poguessin tenir les sentències per dos recursos que es trobaven en fase 
d’apel·lació. L’altra provisió, per 86.181,62 €, era per fer front a possibles indemnitzacions i 
salaris de tramitació que es derivessin de les demandes pendents de judici de cinc tre
balladors que van ser acomiadats sense indemnització. 


2.2.2.7. Deutes a curt termini 


El saldo de l’epígraf Deutes a curt termini, al tancament dels exercicis fiscalitzats 2010 i 
2011 era de 2,36 M€ i 0,56 €, respectivament. 
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Quadre 16. Deutes a curt termini 


Epígrafs 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Variació 


2009-2011 % 


Deutes amb entitats de crèdit 


Creditors per arrendament financer 


338.051,34 


218.874,71


2.200.912,50 


154.944,40 


0,00 


1.033.688,39 


-


(78,8) 


Deutes a curt termini 556.926,05 2.355.856,90 1.033.688,39 (46,1) 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat dels exercicis 2010 i 2011 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. 



Els saldos de l’epígraf Deutes amb entitats de crèdit, de 2,20 M€ a 31 de desembre de 
2010 i de 0,34 M€ a 31 de desembre del 2011, corresponen als imports de què va 
disposar el SEM de les factures presentades en aquelles dates en el marc del contracte 
de facturatge formalitzat amb una entitat financera. 


El saldo de l’epígraf Creditors per arrendament financer, correspon íntegrament al deute a 
curt termini dels arrendaments financers dels béns que consten en l’actiu del Balanç. L’im
port del 2010 disminueix respecte al del 2009 perquè molts dels contractes d’arrendament 
financer tenien venciment durant l’exercici 2010; els dos més significatius corresponien a 
la flota de vehicles del SEM i els sistemes de comunicació entre els centres coordinadors i 
els recursos mòbils. Amb posterioritat al venciment contractual, el SEM va prorrogar el 
termini d’aquests dos contractes i va comptabilitzar les despeses d’arrendament i de 
manteniment com a arrendaments operatius en l’epígraf Altres despeses d’explotació, del 
Compte de resultats (vegeu l’apartat 2.3.4). 


2.2.2.8. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 


El saldo de l’epígraf Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini, a 31 de 
desembre del 2010 i a 31 de desembre del 2011 era de 42.116,14 € i de 10,71 M€, 
respectivament. 


Quadre 17. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 


Epígrafs 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Variació 


2009-2011 % 


Compte corrent amb empreses del grup 10.706.177,96 42.116,14 0,00 -


Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 10.706.177,96 42.116,14 0,00 -


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat dels exercicis 2010 i 2011 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. 



L’import d’aquest epígraf creditor correspon íntegrament a les operacions de centralització 
de tresoreria (cash pooling). El SEM es va adherir al sistema de centralització de tresoreria 
existent entre la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats a 
través del protocol de col·laboració signat amb la Generalitat el 12 de desembre del 2007. 
El saldo que presentaven aquestes operacions en l’exercici 2009 era de signe deutor i 
figurava comptabilitzat en l’actiu del Balanç en l’epígraf Inversions en empreses del grup i 
associades a curt termini, per 3,53 M€. 
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2.2.2.9. Creditors comercials i altres comptes a pagar 


El saldo de l’epígraf Creditors comercials i altres comptes a pagar, al tancament dels 
exercicis fiscalitzats 2010 i 2011 era de 62,56 M€ i de 56,44 M€, respectivament. 


Quadre 18. Creditors comercials i altres comptes a pagar 


Epígrafs 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Variació 


2009-2011 % 


Proveïdors 


Creditors diversos 


Remuneracions pendents de pagament 


Altres deutes amb administracions públiques 


41.849.253,86


10.717.257,78


1.916.905,70 


1.955.680,28


 46.777.729,08


 11.226.974,52


2.550.517,20 


2.006.473,84


 46.971.238,52 


11.021.436,82 


2.508.572,89 


1.857.140,19 


(10,9) 


(2,8) 


(23,6) 


5,3 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 56.439.097,62 62.561.694,64 62.358.388,42 (9,5) 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat dels exercicis 2010 i 2011 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. 



El saldo de l’epígraf Proveïdors inclou l’import pendent de pagament pel transport sanitari 
urgent de 34,70 M€ l’exercici 2010 i de 31,60 M€ l’exercici 2011. 


El saldo de l’epígraf Creditors diversos, inclou la periodificació de despeses per factures 
pendents de rebre al tancament dels exercicis 2010 i 2011, d’1,56 M€ i 4,50 M€, res
pectivament. La resta correspon a factures pendents de pagament entre les quals n’hi ha 
una de pendent amb la companyia que prestava el servei de teleoperació de 4,50 M€ 
l’exercici 2010 i de 2,40 M€ l’exercici 2011. 


L’epígraf Altres deutes amb les Administracions públiques, inclou els imports creditors 
amb la hisenda pública per IRPF i IVA, i amb la Seguretat Social corresponents al mes de 
desembre, pagats al gener de l’exercici següent. 


Respecte a la fiscalització d’aquesta àrea es fa l’observació següent: 


Termini de pagament 


El saldo pendent de pagament als proveïdors del SEM a 31 de desembre del 2011 acu
mulava un ajornament de cent cinc dies en les despeses d’inversió i de vuitanta-cinc dies 
en les despeses d’explotació, valors superiors al termini legal de pagament, que, d’acord 
amb la Llei 15/2010, del 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, per la que s’esta
bleixen les mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials, era de cin
quanta-cinc dies per a l’any 2010 i de cinquanta dies per al 2011. 


2.3. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 


El Compte de pèrdues i guanys del SEM al tancament dels exercicis 2010 i 2011 presenta 
beneficis per 0,12 M€ i per 50.054,85 €, respectivament. 
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Quadre 19. Compte de pèrdues i guanys 


31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Variació 


2010-2011 % 


Operacions continuades 


Import net xifra de negocis 


Aprovisionaments 


Altres ingressos d’explotació


Despeses de personal 


Altres despeses d’explotació 


Amortització de l’immobilitzat 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no 
financer i altres 


Excessos de provisions 


Deteriorament i resultat per alienacions de 
l’immobilitzat 


Altre resultat 


223.140.210,60 


(166.687.849,12) 


4.500,00 


(40.910.979,68) 


(13.641.867,83) 


(1.857.165,60) 


66.628,68 


0,00 


35.007,85 


2.371,14 


243.715.352,30 


(184.025.101,36) 


1.500,00 


(43.360.508,65) 


(13.923.720,68) 


(2.280.273,21) 


66.628,68 


47.700,00 


(8.054,98) 


(5.654,45) 


245.557.932,44 


(186.246.677,08) 


0,00


(42.278.018,62) 


(9.103.492,94) 


(4.457.124,16) 


66.628,68 


0,00 


(3.365.640,00)


549,64 


(8,4) 


(9,4) 


200,0 


(5,6) 


(2,0) 


(18,6) 


0,0 


(100,0) 


-


-


Resultat d’explotació 150.856,04 227.867,65 174.157,96 (33,8)


Ingressos financers 


Despeses financeres 


94.600,86 


(173.053,40) 


34.547,25 


(91.589,47) 


101.229,92 


(150.153,60) 


173,8 


88,9 


Resultat financer (78.452,54) (57.042,22) (48.923,68) 37,5 


Resultat abans d’impostos 72.403,50 170.825,43 125.234,28 (57,6) 


Impost sobre beneficis (22.348,65) (51.320,08) (34.317,89) (56,5)


Resultat de l’exercici 50.054,85 119.505,35 90.916,39 (58,1) 


Concepte
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Imports en euros. 

Font: Comptabilitat dels exercicis 2010 i 2011 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. 



En els apartats següents es presenten els fets més destacables que es desprenen del 
treball de fiscalització referits a cadascuna de les àrees del Compte de pèrdues i guanys. 


2.3.1. Import net de la xifra de negocis 


L’import d’Ingressos per prestació de serveis, dels exercicis 2010 i 2011 va ser de 
243,72 M€ i de 223,14 M€, respectivament. 


Quadre 20. Ingressos per prestació de serveis 


Epígrafs 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Variació 


2010-2011 % 


CatSalut


Mútues d’assegurances 


Institut Català de la Salut 


Docència


Conveni 112 


Prestació serveis PAMEM 


Altres ingressos d’explotació


 213.622.277,19 


8.864.065,94 


0,00 


93.650,23 


196.751,40 


119.150,10 


244.315,74 


233.157.785,19 


7.668.134,57 


2.166.159,00 


122.264,20 


195.820,67 


101.279,25 


303.909,42 


234.397.013,00 


8.132.332,56 


2.360.740,00 


88.285,64 


187.966,40 


138.886,51 


252.708,33 


(8,4) 


15,6 


(100,0) 


(23,4) 


0,5 


17,6 


(19,6) 


Import net xifra de negocis 223.140.210,60 243.715.352,30 245.557.932,44 (8,4) 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat dels exercicis 2010 i 2011 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. 
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L’import net de la xifra de negocis correspon bàsicament als ingressos facturats al 
CatSalut, l’ICS, les mútues d’assegurances i altres tercers per la prestació dels serveis 
assistencials. 


La facturació al CatSalut, que representa el 95,7% de la xifra de negocis dels dos exer
cicis, es va efectuar d’acord amb les condicions del contracte programa formalitzat entre 
les parts el 25 de juliol del 2005, pel qual es regula la gestió dels serveis sanitaris que 
presta el SEM al territori de Catalunya, fins al 31 de maig del 2011 (clàusula addicional 
sisena i setena, vigents l’any 2010, i vuitena, per al primer semestre del 2011). A partir de 
l’1 de juny es va signar un nou conveni amb el CatSalut, de manera que durant el segon 
semestre de 2011 es va aplicar la clàusula addicional primera d’aquest nou contracte. 


Així, per a l’exercici 2010, el nombre de serveis a prestar era de 761.117, i l’import màxim 
que havia de pagar el CatSalut, de 238,05 M€. 


Quadre 21. Prestacions assistencials contractades pel CatSalut, any 2010 


Activitat Import màxim anual 


Serveis (a) 
Serveis assistencials primaris d’emergències 
Serveis de trasllat interhospitalari d’adults 
Serveis de trasllat interhospitalari pediàtric 
Serveis de coordinació sense activació de vehicle 


Dispositius de transport sanitari 


Coordinació i derivacions extraordinàries (b) 
Assistència per atenció cardiològica immediata 
Assistència per atenció no cardiològica 


Servei Sanitat Respon 


Atenció continuada domiciliària 


Repatriacions 


71.873.629,70 


150.805.943,96 


1.893.468,63 
1.060.909,31 


832.559,32 


7.017.340,94 


5.725.176,52 


730.099,29 


Total 238.045.659,04 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat dels exercicis 2010 i 2011 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA.

Notes:

Els imports anuals de la contraprestació del CatSalut incorporen l’actualització de tarifes aprovada per la Resolució

de la consellera de Salut de l’11 de maig del 2010, durant el primer semestre del 2010. Durant el segon semestre

del 2010 les tarifes eren les especificades en la instrucció del CatSalut relativa a les mesures urgents de contenció

de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, i van tenir efecte des de l’1 de juny del 2010 

fins al 31 de desembre del 2010. 

(a) Si l’activitat realitzada és igual o superior al 80% de l’activitat prevista en aquest epígraf es preveu l’abonament 


de l’import total pactat. En cap cas es realitzarà compensació per l’excés d’activitat que pugui produir-se. 
(b) Es preveu la possibilitat de compensació en la facturació dels dos subconceptes que inclou, amb informe favo


rable previ de l’Àrea de Serveis i Qualitat. 


D’acord amb les clàusules addicionals vigents durant l’exercici, el nombre de serveis a 
prestar fins al 31 de maig del 2011 era de 315.914, i l’import màxim a pagar pel CatSalut 
de 90,12 M€. Entre l’1 de juny i el 31 de desembre del 2011 el nombre de serveis a prestar 
es va establir en 442.281, mentre que l’import màxim que havia de pagar el CatSalut era 
de 126,18 M€. 


Així, l’import màxim a pagar entre els exercicis 2010 i 2011 en el marc del conveni entre el 
SEM i el CatSalut va disminuir un 9,1%. 
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Quadre 22. Prestacions assistencials contractades pel CatSalut, any 2011 


Activitat Import màxim anual 


Serveis (a) 
Serveis assistencials primaris d’emergències 
Serveis de trasllat interhospitalari d’adults 
Serveis de trasllat interhospitalari pediàtric 
Serveis de coordinació sense activació de vehicle 


Dispositius de transport sanitari 


Coordinació i derivacions extraordinàries (b) 


Servei Sanitat Respon 


Atenció continuada domiciliària 


Repatriacions 


67.410.989,40 


137.047.303,58 


1.699.000,00 


5.976.263,59 


3.491.795,27 


673.600,00 


Total 216.298.951,84 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat dels exercicis 2010 i 2011 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA.

Notes:

Els imports anuals de la contraprestació del CatSalut incorporen l’actualització de tarifes aprovada en Resolució del 

conseller de Salut del 27 de juny de 2011, durant el primer semestre del 2011.  

(a) Si l’activitat realitzada és igual o superior al 80% de l’activitat prevista en aquest epígraf es preveu l’abonament 


de l’import total pactat. En cap cas es realitzarà compensació per l’excés d’activitat que pugui produir-se. 
(b) Es preveu la possibilitat de compensació en la facturació dels dos subconceptes que inclou, amb informe favo


rable previ de l’Àrea de Serveis i Qualitat. 


El contracte programa estableix que el SEM ha de mantenir actius els dispositius mínims 
necessaris durant les vint-i-quatre hores del dia, tot i que es preveu la subcontractació 
temporal sota uns estàndards de qualitat, si fos necessari per complir les prestacions 
sanitàries compromeses. En cap cas, però, es podrà superar la facturació total màxima de 
la clàusula, ni tan sols en cas que l’activitat realitzada superi la contractada en l’epígraf 
Serveis. Per altra banda, d’acord amb la clàusula tercera del contracte, en el supòsit que 
el SEM obtingués un resultat de l’exercici superior al previst, el CatSalut podrà descomptar 
de la quantitat fixada en la clàusula addicional els recursos excedentaris, havent-ne in
format el Consell d’Administració del SEM. Així, l’import net facturat l’any 2011 al CatSalut, 
213,62 M€, inclou la regularització per l’import corresponent a l’excés dels resultats es
timats d’1,35 M€. L’aplicació d’aquesta clàusula l’any 2010 va comportar una regularització 
de 4,00 M€ i una facturació neta de 233,16 M€. 


La facturació a l’ICS durant l’exercici 2010 correspon als serveis prestats segons el conveni 
de col·laboració signat el 5 de novembre de 2007, i prorrogat el 18 de febrer del 2010 per 
a aquell any. Aquest conveni regula el servei d’atenció telefònica als usuaris de l’ICS per a 
la programació de cita prèvia dels equips d’atenció primària, en el marc del projecte 
Sanitat Respon. La pròrroga va establir un import màxim per a l’exercici 2010 de 2,46 M€. 
L’any 2011 el SEM no va prorrogar aquest conveni atès que ja no prestava el servei. 


L’import dels ingressos derivats del Conveni 112 correspon a la col·laboració del SEM amb 
el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat per la 
ubicació temporal del servei 112 a la seu del SEM. 


L’import dels ingressos provinents de l’Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al 
Personal Municipal (PAMEM) correspon al conveni de col·laboració formalitzat el 13 de de
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sembre del 2000 per a la utilització de l’edifici de la Vila Olímpica, amb una durada de 
trenta anys. 


2.3.2. Aprovisionaments 


L’import de l’epígraf Aprovisionaments dels exercicis 2010 i 2011 va ser de 184,03 M€ i de 
166,69 M€, respectivament. 


Quadre 23. Aprovisionaments 


Epígrafs 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Variació 


2010-2011 % 


Consum de mercaderies 


Treballs realitzats per altres empreses 


664.656,57 


166.023.192,55 


750.313,21 


183.274.788,15 


779.951,41 


185.466.725,67 


(11,4) 


(9,4) 


Aprovisionaments 166.687.849,12 184.025.101,36 186.246.677,08 (9,4) 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat dels exercicis 2010 i 2011 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. 



L’import de Consum de mercaderies inclou, entre d’altres, el de material sanitari i els fàr
macs destinats als serveis mòbils, que l’any 2011 van ser de 0,26 M€ i de 0,12 M€, respec
tivament. 


L’import de Treballs realitzats per altres empreses inclou les despeses derivades de la 
prestació de serveis que constitueixen l’activitat principal del SEM adjudicats a tercers 
mitjançant procediments de contractació o convenis interadministratius. Entre aquestes 
despeses hi ha les derivades del contracte de prestació del servei de transport sanitari 
urgent mitjançant ambulàncies assistencials de Suport vital bàsic i Suport vital avançat 
(129,63 M€, l’any 2011) i les vinculades als proveïdors sanitaris amb els quals el SEM ha 
establert convenis o acords per a la prestació dels serveis de trasllat interhospitalari i as
sistencials primaris d’emergència, formalitzats amb hospitals, empreses de transport sani
tari (terrestre i aeri) i altres centres de prestació de serveis de salut (36,39 M€, l’any 2011). 


2.3.3. Despeses de personal 


Les despeses de personal al tancament dels exercicis 2010 i 2011 van ser de 43,36 M€ i 
de 40,91 M€, respectivament. 


Quadre 24. Despeses de personal 


Epígrafs 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Variació 


2010-2011 % 


Sous i salaris 


Indemnitzacions 


Seguretat Social empresa 


Altres despeses socials 


32.597.172,47 


175.419,02 


6.999.183,08 


1.139.205,11


34.272.919,64 


177.440,61 


7.649.417,86 


1.260.730,54 


33.873.180,89 


1.055,03 


7.388.009,23 


1.015.773,47 


(4,9) 


(1,1) 


(8,5) 


(9,6) 


Despeses de personal 40.910.979,68 43.360.508,65 42.278.018,62 (5,6) 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat dels exercicis 2010 i 2011 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. 
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L’any 2011 la despesa per sous i salaris del SEM va disminuir en un 3,8% respecte a l’any 
2009, i en un 4,9% respecte a l’exercici 2010, per l’aplicació del 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 (vegeu l’apartat 2.7).  


En l’epígraf Indemnitzacions, hi ha comptabilitzats 91.731,12 € l’any 2010, i 27.830,49 € 
l’any 2011, en concepte d’indemnitzacions per acomiadaments improcedents de quatre 
treballadors, tres d’ells per causa disciplinària i un altre per amortització del seu lloc de 
treball (vegeu l’apartat 2.7.b). 


2.3.4. Altres despeses d’explotació 


Al tancament dels exercicis 2010 i 2011 les despeses comptabilitzades en l’epígraf Altres 
despeses d’explotació, eren de 13,92 M€ i 13,64 M€, respectivament. 


Quadre 25. Altres despeses d’explotació 


Epígrafs 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Variació 


2010-2011 % 


Arrendaments i cànons 


Reparacions i conservació 


Serveis professionals independents 


Primes d’assegurança 


Despeses bancàries 


Publicitat i propaganda 


Subministraments 


Altres serveis 


Tributs 


Pèrdues, deterioració i variacions per operacions 
comercials


6.124.041,03 


3.776.606,33 


479.616,29


129.489,36 


18.128,90 


39.219,54 


2.221.907,61 


724.959,84 


78.336,96 


49.561,97 


5.601.307,73 


2.322.002,48 


1.327.937,87 


142.357,88 


538,68 


509.124,08 


2.367.496,37 


846.263,21 


100.158,28 


706.534,10 


2.980.971,71 


1.965.362,30 


585.361,68 


116.586,03 


452,04 


109.513,45 


2.325.505,37 


832.233,77 


86.505,39 


101.001,20 


9,3 


62,6 


(63,9) 


(9,0) 


* 


(92,3) 


(6,1) 


(14,3) 


(21,8) 


(93,0) 


Altres despeses d’explotació 13.641.867,83 13.923.720,68 9.103.492,94 (2,0) 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat dels exercicis 2010 i 2011 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. 

* Percentatge superior a 999%, en valor absolut. 


L’import de l’epígraf Arrendaments i cànons es va incrementar respecte a l’exercici 2009 
pel fet que durant els exercicis fiscalitzats en aquest epígraf s’hi va incloure la despesa 
dels rèntings dels vehicles de la flota assistencial de Barcelona ciutat i el de radioco
municacions mòbils que van finalitzar en l’exercici 2010 (vegeu l’apartat 2.2.2.7). Aquest 
epígraf també inclou les despeses derivades del lloguer dels espais ocupats a l’edifici 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 (CAGTU) a Reus. 


El saldo de l’epígraf Reparacions i conservació de 2011 inclou la despesa derivada del 
contracte del servei informàtic per a l’estabilització de l’entorn SITREM a la zona Franca i 
l’adaptació a la nova seu de Reus, per 0,88 M€. 
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L’increment del saldo de l’epígraf Serveis professionals independents, de l’exercici 2010, 
d’1,33 M€, superior a la dels exercicis anterior i posterior, inclou la despesa per la con
tractació durant aquell exercici de diferents informes tècnics (vegeu l’apartat 2.6.3.1). 


Les despeses de publicitat i propaganda es van incrementar l’exercici 2010 amb motiu del 
trasllat del CAGTU a la nova central de Reus i a la unificació amb el 112, que va comportar 
el canvi de logos dels vehicles i el disseny d’una nova web, entre altres canvis. A més, hi 
van haver despeses de publicitat com a conseqüència del 25è aniversari del SEM. 


El saldo de l’epígraf Subministraments dels exercicis 2010 i 2011, de 2,37 M€ i de 2,22 M€, 
respectivament, correspon principalment a les despeses de telecomunicacions neces
sàries per gestionar els recursos personals i materials del SEM en l’assistència a les emer
gències, facturades pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya d’acord amb el conveni formalitzat el 8 de maig del 2006. 


L’epígraf Pèrdues, deterioració i variacions per operacions comercials, inclou la disminució 
de la dotació pel deteriorament del valor dels crèdits per operacions comercials de 
0,46 M€ l’any 2010 i de 36.619,85 € l’any 2011 (vegeu l’apartat 2.2.1.3), i la provisió, l’any 
2010, d’1,12 M€, per responsabilitats que es poguessin derivar del recurs interposat per la 
UTE IHSA-CHC (vegeu l’apartat 2.2.2.3). 


2.3.5. Resultat financer 


L’import del Resultat financer dels exercicis 2010 i 2011 va ser negatiu per 57.042,22 € i 
78.452,54 €, respectivament. 


Quadre 26. Resultat financer 


Epígrafs 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Variació 


2010-2011 % 


Ingressos financers 


Ingressos de crèdits a curt termini 


Interessos facturatge (factoring)


Interessos centralització de tresoreria (cash pooling)


Interessos bonificació impostos 


Interessos devolució quotes Seguretat Social 


Despeses financeres 


Interessos facturatge (factoring) 


Interessos centralització de tresoreria (cash pooling) 


Interessos rèntings 


94.600,86 


4.097,83 


0,00 


11.288,31 


826,10 


78.388,62 


(173.053,40) 


(43.099,78) 


(110.593,82) 


(19.359,80) 


34.547,25 


4.142,67 


0,00 


12.184,29 


868,51 


17.351,78 


(91.589,47) 


(20.693,75) 


(42.264,32) 


(28.631,40) 


101.229,92 


25.991,95 


18.849,60 


28.720,43 


1.867,94 


25.800,00 


(150.153,60) 


(6.667,36) 


(2.294,28) 


(141.191,96) 


173,8 


(1,1) 


-


(7,4) 


(4,9) 


351,8 


88,9 


108,3 


161,7 


(32,4) 


Resultat financer (78.452,54) (57.042,22) (48.923,68) (37,5) 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat dels exercicis 2010 i 2011 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. 
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En l’exercici 2011 destaca el resultat financer negatiu derivat del sistema de centralització 
de tresoreria (cash pooling). 


2.3.6. Conciliació entre el Resultat de l’exercici i el Resultat pressupostari 


La conciliació entre el Resultat de l’exercici del Compte de pèrdues i guanys i el Resul
tat pressupostari no financer dels exercicis 2010 i 2011 es detalla en el quadre se
güent. 


Quadre 27. Conciliació entre el Resultat de l’exercici i el Resultat pressupostari, anys 2010-2011 


Concepte 2011 2010 


Resultat de l’exercici (beneficis) 50.054,85 119.505,35 


(+) Despeses financeres no pressupostàries:


 Amortitzacions 


 Impost de societats 


(–) Despeses pressupostàries no financeres:


 Inversions 


(–) Ingressos financers no pressupostaris: 


Cessions d’ús Joan Miró i ICO-Bellvitge 


Resultat d’operacions de l’immobilitzat 


Aplicació de provisions 


(+) Provisions i periodificacions (financeres i no pressupostàries) 


(–) Diferència de conciliació no explicada (excés de capítol 2 de despesa per sobre de 
la despesa financera) 


(+) Diferència de conciliació no explicada (capítols: 4 d’ingressos i 3 de despeses) 


1.857.165,60


22.348,65


1.868.261,10


66.628,68 


37.378,99 


178.575,35 


2.280.273,21


 51.320,08 


2.331.230,77 


66.628,68 


13.709,43 


47.700,00 


542.232,78 


261.814,47 


3.611,84 


Resultat pressupostari no financer (superàvit) 135.875,68 296.055,09 


Imports en euros. 

Font: Comptabilitat dels exercicis 2010 i 2011 de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. 



2.4. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 


El saldo final del patrimoni net dels exercicis 2010 i 2011 va ser de 9,36 M€, d’acord amb 
el desglossament del quadre següent. 
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Capital Reserves 


Altres 
aportacions  


de socis 


Resultats 
d’exercicis 


anteriors 
Resultat de 


l’exercici 


Subvencions, 
donacions i 


llegats rebuts Total 


Saldo ajustat inici de l’any 2008 


Total ingressos i despeses reconeguts 


Aplicació del resultat 


Saldo, final de l’any 2008 


548.907,80 


   


 


548.907,80


8,54 


20.022,03  


 20.030,57 


7.900.041,87


7.900.041,87


 (579.830,95) 


 


180.198,24 


 (399.632,71) 


200.220,27


237.859,94 


(200.220,27) 


237.859,94 


 1.060.768,26 


(46.640,08) 


 


1.014.128,18


9.130.115,79


191.219,86


 9.321.335,65


Saldo ajustat inici de l’any 2009 


Total ingressos i despeses reconeguts


Aplicació del resultat 


Saldo, final de l’any 2009 


548.907,80 


 7.470.255,80 


 


8.019.163,60 


20.030,57 


160.862,61 


23.785,99  


204.679,17  


7.900.041,87


(7.900.041,87)


 (399.632,71) 


 185.558,76 


214.073,95 


 


237.859,94


90.916,39


(237.859,94) 


90.916,39 


 1.014.128,18 


 (46.640,08) 


 


967.488,10


9.321.335,65


(39.088,39)


 9.282.247,26


Saldo ajustat inici de l’any 2010 


Total ingressos i despeses reconeguts 


Aplicació del resultat 


Saldo, final de l’any 2010


8.019.163,60


   


 


 8.019.163,60 


 204.679,17 


90.916,39  


295.595,56 


 


 


 


 


 


90.916,39


119.505,35 


(90.916,39) 


 119.505,35 


 967.488,10 


(46.640,08) 


 


920.848,02 


9.282.247,26


72.865,27


9.355.112,53


Saldo ajustat inici de l’any 2011 


Total ingressos i despeses reconeguts 


Aplicació del resultat 


Saldo, final de l’any 2011 


8.019.163,60


   


 


8.019.163,60 


 295.595,56 


119.505,35  


415.100,91  


  


 


 


 


119.505,35


50.054,85 


(119.505,35) 


50.054,85 


 920.848,02 


(46.640,08) 


 


874.207,94


9.355.112,53


3.414,77


 9.358.527,30


 


 


 


 


Quadre 28. Estat de canvis en el patrimoni net dels exercicis 2010 i 2011 


Imports en euros. 
Font: Estat de canvis de patrimoni net de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. 
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2.5. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU 


L’estat de fluxos d’efectiu del SEM dels exercicis 2010 i 2011 dóna un increment net en 
l’efectiu de 0,10 M€ i 0,62 M€, respectivament, i una disminució neta de 0,69 M€ en l’exer
cici 2009. 


Quadre 29. Estat de fluxos d’efectiu 


Concepte 2011 2010 2009 


FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ


Resultat de l’exercici abans d’impostos 


Ajustaments del resultat 
Amortització de l’immobilitzat 
Variació de provisions 
Subvencions traspassades 
Resultats per baixes i alienacions de l’immobilitzat 
Ingressos financers 
Despeses financeres 
Altres ingressos i despeses 


Canvis en el capital corrent 
Existències 
Deutors i altres comptes a cobrar 
Altres actius corrents 
Creditors i altres comptes per pagar 
Altres passius corrents 


Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació 
Cobrament d’interessos 
Pagament d’interessos 
Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis 


 (6.326.201,53) 


72.403,50 


1.918.624,83 
1.857.165,60 


84.643,20 
(66.628,68) 
(35.007,83) 
(94.600,86) 
173.053,40 


0,00 


(8.234.566,37) 
27.264,86 


(2.164.113,77) 
39.182,70


(6.136.900,16) 
0,00 


(82.663,49) 
94.472,91 


(173.053,40) 
(4.083,00) 


(5.430.422,45) 


170.825,43 


2.948.389,18 
2.280.273,21 


669.602,82 
(66.628,68) 


8.054,98 
(34.502,62) 
91.589,47 


0,00 


(8.431.402,13) 
38.722,53 


(9.572.343,49) 
 (46.892,76) 


821.002,81 
328.108,78 


(118.234,93) 
34.502,62 


(91.589,47) 
(61.148,08) 


18.406.195,49 


125.234,28 


7.856.198,64 
4.457.124,16 


99.297,68 
(66.628,68) 


3.365.640,00 
(101.229,92) 
150.153,60 
(48.158,20) 


10.511.581,34 
(179.691,73) 


8.443.833,11 
(27.131,04) 


1.327.005,85 
947.565,15 


(86.818,77) 
101.229,92 


(150.153,60) 
(37.895,09) 


FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ


Pagaments per inversions 
Immobilitzat intangible i material 
Altres actius financers 


Cobraments per desinversions 
Empreses del grup i associades 
Altres actius financers 


 (2.022.707,71) 


(2.022.715,22) 
(2.022.715,22) 


0,00 


7,51 
0,00 
7,51 


4.217.592,37 


(1.814.028,78) 
(1.814.028,78) 


0,00 


6.031.621,15 
3.531.622,20 
2.499.998,95 


(2.623.924,19) 


(2.624.224,69) 
(1.625.478,46) 


(998.746,23) 


300,50 
0,00 


300,50 


FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT 


Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer 


Emissió
Deutes amb entitats de crèdit 
Deutes amb empreses del grup i associades 
Altres deutes 


Devolució i amortització 
Deutes amb entitats de crèdit 
Altres deutes 


8.967.156,00


8.967.156,00 


11.012.594,30 
0,00 


10.664.061,82 
348.532,48 


(2.045.483,30) 
(1.862.861,16) 


(182.577,14) 


1.315.379,58 


1.315.379,58 


2.469.818,56 
2.200.912,50 


42.116,14 
226.789,92 


(1.154.438,98) 
(1.154.438,98) 


0,00 


(16.467.670,42) 


(16.467.670,42) 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


(16.467.670,42) 
(13.452.133,33) 


(3.015.537,09) 


AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L’EFECTIU O EQUIVALENT 618.246,76 102.549,50 (685.399,12) 


Efectiu o equivalent a l’inici de l’exercici 


Efectiu o equivalent al final de l’exercici 


1.044.140,04 


1.662.386,80 


941.590,54 


1.044.140,04 


1.626.989,66 


941.590,54 


Imports en euros. 

Font: Estat de fluxos d’efectiu de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA.
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2.6. CONTRACTACIÓ 


Amb l’entrada en vigor de la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector pú
blic, i d’acord amb la interpretació de l’article 3, apartat b, d’aquesta Llei, el SEM és poder 
adjudicador no administració pública.  


Així, per als contractes d’import superior als llindars comunitaris el règim jurídic aplicable 
als poders adjudicadors que no tenen el caràcter d’administració pública és, bàsicament, 
el mateix règim que s’aplica a les administracions públiques, amb algunes excepcions.  


Per als contractes no subjectes a regulació harmonitzada, regulats en l’article 175 de la 
Llei, la normativa estableix, d’una banda, la preceptiva submissió als principis de publicitat, 
concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, i de l’altra, l’obli
gació dels òrgans competents d’elaborar unes instruccions en les quals es regulin els pro
cediments de contractació que garanteixin aquells objectius. Així mateix, s’entenen acom
plertes les exigències derivades del principi de publicitat amb la inserció de la informació 
relativa a la licitació dels contractes d’import superior a 50.000 € en el perfil del contractant 
de l’entitat. 


En compliment d’aquests preceptes, el SEM va aprovar les seves instruccions internes de 
contractació el mes de març del 2008, sobre les quals els Serveis Jurídics del CatSalut van 
emetre informe favorable el mes d’abril del mateix any, i que van ser degudament publi
cades en el perfil del contractant de l’entitat. Quant al procediment, aquestes instruccions 
preveuen la constitució d’una mesa de contractació i la realització del tràmit d’obertura 
pública de les ofertes, i, respecte del procediment negociat, mantenen els imports i su
pòsits d’aplicació propis de la Llei per al cas de les administracions públiques, excepte pel 
fet que s’obvia, amb caràcter general però no absolut, l’exigència de classificació i ga
rantia provisional a les empreses licitadores.  


En virtut de les mesures urgents de contenció de la despesa aprovades pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant 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, 
l’import dels crèdits dels pressupostos per al 2010 corresponents al finançament dels 
concerts sanitaris del CatSalut i tots els preus i tarifes vigents van experimentar una re
ducció equivalent al 3,21% anual, d’aplicació en la part proporcional corresponent a partir 
de l’1 de juny del 2010. A partir d’aquesta previsió, el Consell d’Administració del SEM el 
18 de juny del 2010 va acordar, entre altres mesures, reduir en un 3,21% els contractes de 
servei en vigor subjectes a les tarifes del CatSalut, a aplicar en la facturació dels con
tractistes a partir de juliol de 2010. 


El volum total de la despesa compromesa pel SEM a partir de contractacions d’obres, sub
ministraments i serveis dels quaranta-cinc procediments iniciats durant el període fis
calitzat, va ser de 26,47 M€, l’any 2010, i d’1,45 M€, l’any 2011.  
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Quadre 30. Despesa compromesa mitjançant procediments de contractació 


Concepte 
Import de l’adjudicació dels 


contractes licitats el 2011 
Import de l’adjudicació dels 


contractes licitats el 2010 Total 


Obres 


Subministraments 


Serveis


-


-


1.451.970,66 


335.349,58 


1.077.747,60 


25.056.739,77


335.349,58 


1.077.747,60 


26.508.710,43 


Total 1.451.970,66 26.469.836,95 27.921.807,61 


Imports en euros, IVA inclòs. 

Font: Departament de contractació de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA.

Nota: Els imports, que corresponen als contractes formalitzats, estan classificats d’acord amb l’exercici en què es

van licitar, que no té per què coincidir amb l’any en què es van formalitzar.  



L’import de l’any 2010 inclou l’adjudicació de la prestació del servei d’implantació i suport 
de l’aplicació SAP, el manteniment de les infraestructures de radiocomunicacions i la pres
tació de serveis per part dels gestors de coordinació sanitària i de Sanitat Respon. L’import 
de l’any 2011 inclou el servei de manteniment integral de les instal·lacions i obra civil de la 
seu central i la prestació del servei de neteja, entre altres, a més d’incloure’s, en els dos 
anys, les despeses vinculades al contracte de manteniment dels sistemes d’informació del 
SEM. 


La Sindicatura ha analitzat una mostra del 87,0% del volum d’operacions facturades pels 
proveïdors durant el període fiscalitzat. D’aquesta anàlisi es deriven les observacions se
güents: 


a) Despesa generada fora dels procediments de contractació 


En l’informe 10/2011 la Sindicatura va posar de manifest que el serveis de transport sanitari 
aeri prestat per l’empresa TAF Helicopters, SL s’havia adjudicat sense procediment de 
contractació. Durant els exercicis 2010 i 2011 s’ha mantingut aquell contracte i l’empresa 
ha continuat prestant el servei. D’altra banda, també es va generar despesa sense pro
cediment de contractació previ per al servei de repatriació. En ambdós casos, atès l’import 
de la despesa anual, superior als llindars comunitaris, es requeria la convocatòria d’un pro
cediment obert de contractació: 


Quadre 31. Despesa no sotmesa a procediments de contractació 


Proveïdor Naturalesa dels treballs Volum de despesa 2011 Volum de despesa 2010 


TAF Helicopters, SL 


Grupo Lafuente 


Transport sanitari aeri  


Servei de repatriacions


4.173.705,33 


421.257,52 


4.215.864,00 


563.593,25 


Total 4.594.962,85 4.779.457,25 


Imports en euros, IVA inclòs.  


D’altra banda, el SEM va formalitzar pròrrogues successives de determinats contractes de 
subministraments més enllà del que preveien els contractes esmentats. 
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Així, en el cas del contracte formalitzat l’any 2006 per al subministrament de peces de 
vestuari, d’import anual a l’entorn d’1,50 M€, la pròrroga contractual finalitzava el 6 de 
setembre del 2011 però el contracte es va prorrogar formalment dues vegades més, fins al 
setembre del 2012. 


L’1 d’abril de 2010 el SEM va formalitzar un contracte per un any amb un bufet d’advocats 
mitjançant el procediment negociat sense publicitat, per 45.000 €, per a l’assessorament 
jurídic extern en l’àmbit laboral, inclosa la negociació col·lectiva (l’assessorament jurídic en 
els àmbits administratiu, penal, civil i mercantil estava adjudicat a un altre gabinet jurídic). 
La fiscalització de l’execució d’aquest contracte ha posat de manifest que el bufet va 
facturar honoraris per l’assistència i participació en reunions, litigis i procediments judicials 
fora del preu, per un import addicional de 61.934,38 €. L’any 2011, un cop exhaurida la 
vigència del contracte, el bufet va continuar facturant per la prestació del servei mensual 
d’assessorament, per 25.445,29 € entre els mesos de maig i octubre, a més d’honoraris 
addicionals, per 43.761,42 €. Fins al 31 d’octubre del 2012 havia facturat honoraris per 
treballs diversos d’assessorament i suport legal, per 46.341,78 €, sense cap cobertura 
contractual. 


b) Valoració dels serveis prestats 


El SEM va pagar l’import màxim pactat en els convenis i contractes signats amb els hos
pitals i centres sanitaris i amb les empreses de transport sanitari, sense sotmetre a ava
luació el compliment de totes les variables que es van determinar, en cada cas, en els 
corresponents plecs de condicions. Així, en el període fiscalitzat s’observa que no s’ha 
realitzat l’avaluació prèvia per satisfer la contraprestació variable pactada. A continuació es 
presenta el resum dels serveis i imports afectats. 


Quadre 32. Contraprestació variable 


Proveïdor Servei 


Percentatge d’indicadors 
part variable no sotmès a 
avaluació del compliment 


Volum anual estimat 
pagat sense ser sotmès 
a avaluació (any 2011) 


TAF Helicopters, SL Transport sanitari aeri (Girona, Tremp, 
Mora d’Ebre, Sant Cugat) 100 211.847,19 


Ambulàncies 
Domingo, SL 


Assistència i trasllat interhospitalari 
neonatal i pediàtric 45 12.890,19 


Hospitals i centres 
sanitaris diversos 


Serveis assistencials d’emergència a 
les bases ubicades en aquests centres 100 1.436.166,37 


Total 1.660.903,75 


Imports en euros, IVA inclòs. 

Font: Import de les variables qualitatives i informes d’avaluació trimestral/semestral de Sistema d’Emergències Mèdiques,

corresponents a l’exercici 2011.



c) Compliment de les disposicions en matèria de contractació d’estudis i dictàmens 


De l’anàlisi de l’àrea de proveïdors i de la contractació menor es desprèn que el SEM no va 
complir el que disposa l’article 45.3 de la Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures 
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fiscals i financeres, en el sentit que no va sol·licitar l’autorització prèvia del Govern en el 
cas de la contractació d’estudis i dictàmens de pressupost superior a 30.000 €, IVA exclòs, 
ni el protocol d’actuació aprovat en l’Acord del Govern de la Generalitat del 9 de desembre 
del 2009, que estableix controls de qualitat i utilitat per a les despeses d’aquesta natu
ralesa que superin els 10.000 €, IVA exclòs, amb la finalitat d’avaluar la conveniència de la 
seva contractació externa. 


2.6.1. Contractació d’obres 


Durant el període objecte de la fiscalització, el SEM va formalitzar un total de tres con
tractes d’obra per 0,34 M€, cap dels quals supera l’import dels llindars comunitaris. Els 
contractes inclouen diverses actuacions relacionades amb les obres d’adequació dels 
espais que ocupa el SEM al carrer Lleida de Barcelona i a l’Hospitalet de Llobregat. 


Quadre 33. Contractes d’obra 


 Procediment Concepte Proveïdor 
Data 
d’adjudicació 


Import 
adjudicat 


a Negociat sense Obres de condicionament del nou sistema Cobra Sistemas 20.12.2010 89.553,32 
publicitat d’accessos a la seu del SEM de Seguridad, SA 


b Negociat sense Obres d’adequació de les instal·lacions de Montajes Indus 15.12.2010 186.917,32 
publicitat la nova sala operativa del centre coordi triales Barcelona, 


nador sanitari al carrer Lleida SA 


c Negociat sense 
publicitat 


Obertura de pas entre la seu del SEM i la 
sala de comandament conjunt al carrer 
Lleida 


Línia d’Arquitec
tura i Construcció, 
SL 


10.02.2011 58.878,94 


Total 335.349,58 


Imports en euros, IVA inclòs.  


La fiscalització dels contractes d’obra ha posat de manifest les observacions següents: 


a) Ponderació dels criteris d’adjudicació 


En el cas del contracte per a les obres d’adequació de les instal·lacions de la nova sala 
operativa del centre coordinador sanitari al carrer Lleida (contracte b), l’informe tècnic de 
valoració de les ofertes presentades en el procediment negociat inclou criteris i factors de 
ponderació amb un detall que no es trobava previst en els plecs de clàusules de la lici
tació, en contra del que determina l’article 134 de la LCSP.  


b) Despeses addicionals 


El mes de maig de 2011, amb posterioritat a l’execució de les obres de condicionament del 
nou sistema d’accessos a la seu del SEM (contracte a), facturades el mes de febrer 
d’aquell any, el SEM va encarregar de forma directa al proveïdor la instal·lació de tres 
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porters automàtics addicionals, amb un increment del 59,45% del preu del contracte 
inicial. Tanmateix, el SEM hauria d’haver previst i tramitat un procediment pel conjunt de les 
obres. 


D’altra banda, la despesa per les obres d’adequació de les instal·lacions del SEM al carrer 
Lleida (contracte c) es va adjudicar mitjançant un procediment negociat sense publicitat i 
es va incrementar immediatament en un 47,8% respecte al preu adjudicat. També en 
aquest cas, el SEM hauria d’haver previst i tramitat una licitació per la quantitat total. 


2.6.2. Contractació de subministraments 


Durant els anys 2010 i 2011, el SEM va formalitzar un total de sis contractes de subminis
trament per 1,08 M€, cap dels quals supera l’import dels llindars comunitaris. Els submi
nistraments contractats inclouen servidors, vehicles, actuacions en l’entorn telefònic i sis
temes de gravació. 


D’aquests contractes, la Sindicatura n’ha seleccionat una mostra de tres, a criteri de l’au
ditor, per a la fiscalització, el conjunt dels quals representen el 56,7% de la despesa com
promesa, amb un volum adjudicat de 0,61 M€. 


Quadre 34. Contractes de subministraments


 Procediment Concepte Proveïdor 
Data 
d’adjudicació 


Import 
adjudicat 


a Obert Servidors de producció del Centre 
de coordinació sanitària 


Fujitsu Services, SAU 08.04.2010 177.785,02 


b Obert Sistema de gravació Voiceware Comunicaciones, 
SA 


01.10.2010 200.599,33 


Negociat sense 
publicitat 


Subministrament de dos vehicles 
4x4 


Domingo Assistència, SL 19.10.2010 113.093,73 


Obert Adequació de l’entorn telefònic Infinity Software Services, SL 23.12.2010 180.973,13 


Obert Subministrament entorn telefònic 
alta disponibilitat carrer Lleida 


Infinity Software Services, SL 14.06.2011 172.610,25 


c Negociat sense 
publicitat 


Subministrament de servidors Fujitsu Services, SAU 08.03.2011 232.686,14


 Total 1.077.747,60 


Imports en euros, IVA inclòs. 


El contracte per al subministrament de servidors, adjudicat mitjançant un procediment 
negociat sense publicitat, deriva de l’acord marc tramitat per la Comissió de subministra
ments del Departament d’Economia i Coneixement per a la contractació del subminis
trament i manteniment de servidors informàtics. De la fiscalització dels contractes de la 
mostra seleccionada no hi ha cap observació a destacar. 
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2.6.3. Contractació de serveis 


Durant el període fiscalitzat el SEM va licitar un total de trenta-sis contractes de serveis, vint 
dels quals es van licitar l’any 2010 i es van adjudicar entre el 2010 i el 2011 per 25,06 M€; 
els setze restants es van licitar l’exercici 2011 i es van adjudicar entre els exercicis 2011 i 
2012, per 1,45 M€.  


Set dels contractes formalitzats superen l’import dels llindars comunitaris. Els serveis con
tractats inclouen el servei de teleoperació de gestors de coordinació sanitària i de Sanitat 
Respon, d’implantació del SAP i de manteniment de les infraestructures de radioco
municacions, entre d’altres. 


D’aquests contractes, la Sindicatura, n’ha seleccionat una mostra de nou, a criteri de l’au
ditor, per a la fiscalització, que representen el 94,2% de la despesa compromesa en el 
període, amb un volum adjudicat de 24,96 M€: 


Quadre 35. Contractes de serveis 


Procediment Concepte Proveïdor 
Data 
d’adjudicació 


Import 
adjudicat 


a Obert Manteniment xarxa de teleco
municacions 


Tecnocom España Solutions, 
SL 


15.04.2010 119.793,43 


Menor Monitorització entorn tecnològic 
del SEM 


Altran Consulting, SA 25.02.2010 25.218,40 


Negociat sense 
publicitat 


Manteniment rellotge patró Timeoutsourcing, SL (nova 
empresa) 


20.04.2010 3.750,00 


b Obert Servei d’implantació i suport post
implantació d’una solució ERP 
SAP i el subministrament de ma-


UTE CSC-Neoris, SL 08.02.2011 1.046.900,00 


quinari associat 


Negociat sense 
publicitat 


Climatització CPD Uniflair, SA 05.07.2010 11.571,78 


Obert Seguretat Prosegur, SA 07.07.2011 211.395,58 


Negociat sense 
publicitat 


Servei de taxi Radio Taxi Verd, SL 12.11.2010 23.522,00 


Negociat sense 
publicitat 


Consultoria implantació ERP SAP CCQ, SL 25.05.2010 57.228,00 


c Obert Gestors de recursos a Reus Qualytel Teleservices, SA 08.06.2010 205.978,52 


Obert Manteniment d’equips informàtics ID Grup, SA 09.08.2010 34.733,23 


Negociat sense 
publicitat 


Crèdit formació contínua Proje Pitagora, SL 29.12.2010 35.164,00 


Negociat sense 
publicitat 


Assistència tècnica escàner ins
pecció paqueteria 


Target Tecnologia, SA 07.06.2011 6.119,48 


Obert Manteniment entorn telefònic Infinity Software Services, SL 01.10.2010 43.447,60 


Obert Manteniment sistema de 
servidors 


Fujitsu Technology Solutions, 
SA 


01.10.2010 61.360,00 


44 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 9/2014



Procediment Concepte Proveïdor 
Data 
d’adjudicació 


Import 
adjudicat 


Negociat sense 
publicitat 


Servei de prevenció aliè MC SPA Sociedad de 
Prevención, SL 


10.02.2011 17.136,22 


d Obert Manteniment infraestructures 
radiocomunicacions 


Tradia Telecom, SA 27.09.2011 1.080.176,72 


e Negociat sense 
publicitat 


Estabilització SITREM i adaptació 
a Reus 


Siemens, SA 10.02.2011 879.465,62 


f Obert Gestors de coordinació sanitària 
(seus de Barcelona i Reus) 


Qualytel Teleservices, SA 21.10.2011 17.884.766,34 


g Obert Gestors Sanitat Respon Atento Telecomunicaciones 
España, SA 


21.10.2011 2.708.100,00 


h Negociat sense 
publicitat 


Manteniment SITREM 2011 Siemens, SA 18.01.2011 600.912,85 


Negociat sense Classificació d’informes assis- Associació Catalana Esclerosi 17.10.2011 10.098,44 
publicitat tencials Múltiple 


Obert Manteniment quadre de coman
dament 


Pragma Solucions, SL 08.06.2011 52.762,15 


Obert Manteniment integral de les ins
tal·lacions i obra civil seu central 


Valoriza Facilities, SA 16.02.2012 325.061,79 


Obert Neteja Clece, SA 14.02.2012 212.268,41 


Negociat sense 
publicitat 


Manteniment equips MTC Socomec Iberica, SAU 17.10.2012 9.544,04 


Negociat sense 
publicitat 


Manteniment sistema de gravació 
analògic 


Tradesegur, SA 02.05.2011 16.992,00 


Obert Assessorament jurídic laboral RJ SLP 26.03.2012 56.640,00 


Negociat sense 
publicitat 


Creació comunitat virtual IL3-UB 30.12.2011 35.164,00 


Negociat sense Recollida i tractament residus Cespa, Gestión de Residuos, 17.10.2011 22.620,60 
publicitat sanitaris SA 


Negociat sense Recollida i tractament residus Concesionaria Barcelonesa, 17.10.2011 3.996,51 
publicitat generals SA 


Negociat sense 
publicitat 


Emmagatzematge material i 
mobiliari 


Trallero International, SA 04.11.2011 8.232,62 


Obert Manteniment instal·lacions 
seguretat 


Cobra Sistemas de 
Seguridad, SA 


28.03.2012 31.571,16 


Obert Servei de psicòlegs Serveis integrals de 
psicologia 


21.05.2012 127.747,40 


i Negociat sense 
publicitat 


Manteniment SITREM 2012 Atos Spain, SA 17.01.2012 437.277,69 


Obert Manteniment entorn gravació 
servei 061 


Vocalcom Solutions, SL 03.01.2012 92.040,00 


Negociat sense Manteniment aparells Servicios Integrales de Sopor 03.01.2012 9.953,85
publicitat electromedicina te a la Electromedicina, SL 


Total 26.508.710,43 


Imports en euros, IVA inclòs. 
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De la fiscalització d’aquesta àrea es poden fer les observacions següents: 


a) Aspectes formals de la tramitació 


El termini transcorregut entre l’obertura de les proposicions presentades al concurs fins a 
l’adjudicació del contracte g, és de vuit mesos, superior al previst en la LCSP per als con
tractes subjectes a regulació harmonitzada.  


L’adjudicatari del contracte d no va fer el dipòsit addicional de 22.885,00 € en el moment 
previ a la formalització del contracte, en concepte de fiança definitiva. Tanmateix, el 20 de 
febrer de 2013 el SEM l’ha reclamat a l’adjudicatari. 


b) Ponderació dels criteris d’adjudicació 


L’informe tècnic de valoració de les ofertes presentades dels contractes b, d i i inclou 
criteris i factors de ponderació parcial amb un detall que no està previst en els plecs de 
clàusules corresponents, en contra del que determina l’article 134 de la LCSP. 


c) Compliment de les clàusules dels plecs de condicions 


El SEM va modificar el contingut de determinades clàusules dels plecs de condicions de 
les licitacions dels contractes b i e, relacionades amb els terminis d’execució i de fac
turació dels treballs encarregats, amb posterioritat a l’adjudicació. 


En el cas del projecte d’implantació de la solució ERP SAP (contracte b), en el plec de 
clàusules del concurs estava previst que el treball s’iniciés el mes de juliol del 2010 i que 
finalitzés en un termini de dinou mesos, que incloïa un període de sis mesos de suport 
addicional que la oferta de l’adjudicatari presentava com a millora. Per causes alienes a 
l’adjudicatari, el contracte va ser formalitzat el 18 de febrer del 2011, amb una vigència 
prevista fins al setembre del 2012 (inclosos els sis mesos de suport addicional), per la qual 
cosa es va planificar la posada en marxa de la funcionalitat PPS el 30 de març del 2012.  


Aquesta correcció va ser formalitzada en una addenda al contracte inicial el 29 de de
sembre de 2011 per tal de reorganitzar les fites i els lliuraments de les fases d’execució 
parcial de l’objecte de contracte i, consegüentment, les de facturació previstes en el con
tracte inicial. No obstant això, algunes de les fases parcials que es van incloure en 
l’addenda ja havien estat executades i facturades pel contractista, per 0,33 M€.  


Pel que fa al contracte d’estabilització del Sitrem i d’adaptació a la seu de Reus (contracte 
e), els plecs de condicions del procediment negociat preveien un termini d’execució fins al 
31 de desembre del 2010, sense possibilitat de pròrroga. Tanmateix, el contracte es va 
adjudicar i formalitzar el 10 de febrer del 2011, i se’n va establir una durada d’acord amb 
l’oferta de l’adjudicatari, en què es preveia un cronograma de treball de tretze mesos. 
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D’acord amb la clàusula cinquena del contracte, el preu del servei, de 0,88 M€, s’havia de 
fer efectiu a partir d’un calendari que comprenia cinc pagaments parcials. Tanmateix, 
només un mes i mig després de la data del contracte l’empresa va facturar l’import cor
responent al 80% del preu de contracte que el SEM va pagar íntegrament el mes de juny. 
Els mesos de novembre i desembre del 2011 va facturar l’import restant. 


2.6.3.1.	 Contractes per a la prestació del servei de manteniment i estabilit
zació del sistema de comunicacions per a la gestió de les urgències 
i emergències 


L’any 2011 el SEM va contractar el manteniment dels sistemes d’informació del Centre 
Coordinador (SITREM) i els serveis associats, mitjançant el procediment negociat sense 
publicitat per especificitat tècnica del proveïdor, licitat l’any 2010 i adjudicat per 0,60 M€ 
(contracte h del quadre 35). Aquest contracte era continuació d’un d’anterior licitat l’any 
2009 de 0,60 M€, adjudicat també per un procediment negociat sense publicitat, per espe
cificitat tècnica, al mateix adjudicatari. 


D’altra banda, el SEM també va pagar a l’empresa adjudicatària despeses per treballs de 
reparació, reposició i posades a punt dels equips tecnològics que formen part d’aquests 
sistemes, per 82.176,69 € l’any 2010, i per 73.433,19 €, l’any 2011, les quals posteriorment 
va facturar als proveïdors de transport sanitari urgent, excepte per la part corresponent a 
l’IVA suportat. 


De la mateixa manera, el SEM va adjudicar mitjançant procediment negociat sense pu
blicitat per exclusivitat tècnica el contracte d’estabilització del SITREM i adaptació a Reus 
(contracte e), de 0,88 M€. 


De la fiscalització d’aquest servei es fan les observacions següents: 


a) Tramitació contractual de les prestacions 


L’inici de la prestació del servei de manteniment per a les anualitats del 2010 i el 2011 és 
anterior a la seva formalització contractual. 


b) Vigència del programari 


El SEM va justificar l’adjudicació dels contractes del manteniment i estabilització del sis
tema de comunicacions mitjançant el procediment negociat sense publicitat al·legant l’es
pecificitat i exclusivitat tècnica del proveïdor, pel fet que únicament aquest podia modificar 
el codi font i les parametritzacions per donar solució a incidències o al mal funcionament 
del sistema, en tant que n’era el propietari. 
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No obstant això, d’acord amb les conclusions dels informes tècnics facilitats pel SEM sobre 
l’avaluació dels sistemes d’informació interns i d’acord amb les conclusions del Pla Director 
de Sistemes d’Informació del SEM de l’any 2009, aprovat pel seu Consell d’Administració, 
la Sindicatura considera que el SEM hauria d’avançar en la seva l’aplicació per tal d’evitar 
la possible obsolescència tecnològica del programari de què disposa el Centre Coor
dinador i promoure la concurrència per seleccionar un proveïdor d’un nou programari que 
tingui, entre d’altres, la característica de ser obert i, per tant, que pugui ser actualitzat per 
més d’un proveïdor. 


2.6.3.2. Contracte de prestació del servei de teleoperació 


El 24 de març del 2010 el CatSalut i el SEM van formalitzar un acord per regular la coor
dinació i la col·laboració en la contractació de la gestió de serveis públics assistencials 
que té assumits mitjançant l’encàrrec de gestió el SEM, la competència dels quals té 
assignada per llei el CatSalut. 


El protocol d’actuació preveu, amb caràcter de mínims, que els contractes que cal tramitar 
al CatSalut són els de transport sanitari urgent terrestre, els de trasllat interhospitalari 
neonatal i pediàtric, els d’atenció continuada domiciliària, els de teleoperació d’urgències 
mèdiques (operadors de demanda) i els de derivacions hospitalàries. 


El protocol també detalla com a contractes de serveis susceptibles de ser contractats 
directament pel SEM els de teleoperació d’urgències mèdiques (gestors de recursos i ges
tors de coordinació sanitària) i els de teleoperació per Sanitat Respon i per Cita Prèvia. 


En el marc d’aquest acord, en el període fiscalitzat el SEM va licitar els contractes de pres
tació del servei de teleoperació. Així, el mes de juny del 2010 va adjudicar la prestació del 
servei de gestors de recursos de la central de coordinació del SEM ubicada a Reus,4 a 
l’empresa QT, SA (contracte c), la vigència del qual va finalitzar el mes d’octubre del 2011. 
En aquest mateix mes d’octubre va adjudicar els contractes del servei de gestors de coor
dinació sanitària a les seus de Reus i Barcelona, a la mateixa empresa (contracte f), i del 
servei de gestors de Sanitat Respon, a AT España, SA (contracte g) (vegeu el quadre 35). 


4. El Decret 96/2008, del 29 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’entitat de dret públic Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya (CAGTU), disposa que el Centre, adscrit al Departament d’In
terior, Relacions Institucionals i Participació, estarà dotat de dos establiments operatius, un a Barcelona i un a 
Reus. Per acord del Consell d’Administració del SEM del 10 de març del 2010, s’autoritza l’articulació de la 
integració del Centre Coordinador Sanitari del SEM en el Centre 112, i atorga a Reus la coordinació dels re
cursos sanitaris des del moment de la posada en funcionament del centre, l’1 de juny del 2010. El repartiment 
de costos de l’edifici destinat a aquest Centre es va regular en el Conveni de col·laboració que van formalitzar 
el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, el Departament de Salut, el SEM i el CAGTU el 
23 de setembre del 2010. 
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En virtut d’aquests contractes, durant el període fiscalitzat aquestes empreses van facturar 
al SEM un volum total de despesa de 26,16 M€. 


Quadre 36. Despesa derivada dels contractes de teleoperació 


Adjudicatari Volum de despesa 2011 Volum de despesa 2010 Total 


AT España, SA 9.147.508,41 13.763.311,18 22.910.819,59 


QT, SA 1.338.890,09 1.905.656,66 3.244.546,75 


Total 10.486.398,50 15.668.967,84 26.155.366,34 


Imports en euros, IVA inclòs. 


L’inici del servei de gestors de coordinació sanitària5 es va fer efectiu l’1 de desembre del 
2011. 


El 12 de desembre del 2011 el director dels Centres de Coordinació Sanitària del SEM va 
obrir un expedient informatiu en relació amb un possible perjudici en la prestació global del 
servei durant quatre dies consecutius de desembre. La proposta de sanció de la Direcció 
dels Centres de Coordinació Sanitària, per aplicació de les sancions que estableix el Plec 
de prescripcions Tècniques, va ser de 0,78 M€ (desglossada en funció de l’incompliment 
de la cobertura d’hores de gestor, trucades abandonades i mitjana de temps de resposta). 
Aquesta proposta de sanció va ser aprovada pel Consell d’Administració del 29 de març, 
que va delegar en el director general la resolució definitiva de l’expedient.  


Un cop analitzades les al·legacions presentades per l’adjudicatari, el 19 de juliol del 2012, 
el director general del SEM va resoldre penalitzar l’adjudicatària del servei únicament per 
l’incompliment de la cobertura d’hores de gestor, amb 0,16 M€.  


De la fiscalització dels contractes de teleoperació cal fer les observacions següents: 


a) Tramitació contractual de les prestacions 


El mes de juny del 2010 el SEM va adjudicar a l’empresa QT, SA, mitjançant el proce
diment obert per tramitació urgent, el contracte per a la prestació del servei de gestió de 
recursos a la central de coordinació del SEM ubicada a Reus, per 0,21 M€ per a la re
cepció, mobilització i seguiment dels recursos assistencials a Tarragona i a les Terres de 
l’Ebre (contracte c). D’acord amb el plec de condicions del procediment, el contracte pre
veia una vigència del servei de quatre mesos i mig, sense possibilitat de pròrroga, mentre 
no hi hagués la convocatòria del concurs definitiu. 


5. La nova figura del “gestor de coordinació sanitària” unifica les antigues figures diferenciades d’operador de 
demanda i de gestor de recurs, de manera que atén la trucada, fa la gestió de la demanda, rep la informació 
de l’incident i activa i segueix els recursos assistencials fins al final. 
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No obstant això, el servei va ser prorrogat en quatre ocasions per un període total de tretze 
mesos (entre l’1 de novembre del 2010 i el 30 de novembre del 2011), fins a l’entrada en 
vigor del nou contracte, que el SEM va adjudicar a la mateixa empresa el mes d’octubre 
del 2011 (contracte f). La primera pròrroga es va formalitzar el 14 de març del 2011, quatre 
mesos després que n’hagués finalitzat la vigència. D’altra banda, els informes justificatius 
de la tercera i quarta pròrroga són posteriors a la data de la seva formalització contractual. 


b) Part variable del preu de contracte 


Fins a l’entrada en vigor del nou contracte de gestors de coordinació sanitària a Barcelona 
i Reus el novembre del 2011 (contracte f), la prestació del servei de teleoperació de la línia 
061 i de la línia Sanitat Respon (contracte g) la realitzava AT España, SA. D’acord amb els 
contractes adjudicats a aquesta empresa (analitzats en l’informe de la Sindicatura 10/2011) 
la contraprestació pel servei es va establir en funció d’una part fixa (90%) i d’una part 
variable (10%) del preu total de contracte. Al seu torn, aquesta part variable es dividia en 
un pagament mensual corresponent al 95% del total, i un pagament anual corresponent al 
5% restant, subjectes a avaluacions qualitatives del servei d’acord amb els criteris de 
valoració que es van establir detalladament en els plecs de prescripcions tècniques i, per 
tant, en el contracte. 


Tanmateix, la fiscalització ha posat de manifest que, almenys pel que fa a indicadors que 
representen el 30% de l’avaluació d’aquesta part variable del contracte, el SEM no va es
tablir mecanismes de control o avaluació en els termes que havia descrit en el plec tècnic, 
de manera que durant el període fiscalitzat va optar per pagar aquesta part variable sense 
avaluar-la. D’acord amb el preu de contracte, el pagament a AT España, SA de la part 
variable no avaluada per les línies 061 i Sanitat Respon representava aproximadament un 
import mensual conjunt de 13.700 € a finals de l’any 2011.  


2.6.3.3.	 Contracte per a la gestió del servei públic de transport sanitari 
urgent 


El 24 de maig del 2007, durant el primer any de vigència del contracte de servei públic de 
transport sanitari urgent6 i en el marc del preacord adoptat en l’Acord de mediació 


6. El 10 de febrer del 2006 el Consell d’Administració del SEM va adjudicar la gestió del servei públic de trans
port sanitari urgent, ordenat en setze lots territorials (quinze per donar cobertura al territori de Catalunya i un 
per a la ciutat de Barcelona) a un total de nou empreses, amb inici de servei l’1 de juliol del 2006, una durada 
de quatre anys, prorrogables fins a un màxim de sis anys, i un import anual adjudicat pel conjunt dels setze lots 
de 98,47 M€ (393,87 M€, per als quatre anys). La Sindicatura va fiscalitzar aquest contracte (informe 22/2008 
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, exercici 2006) i va posar de manifest una limitació al treball de fisca
lització, ja que no es va poder pronunciar-se sobre els costos totals de conveni repercutits en el preu del servei 
de transport sanitari urgent del SEM, perquè no va poder disposar de la totalitat de la informació sobre la 
valoració acceptada en la Comissió Tècnica constituïda per membres del SEM, el CatSalut i la patronal ACEA. 
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PCB 303/2007 davant del Tribunal Laboral de Catalunya, entre l’Associació Catalana 
d’Empresaris d’Ambulàncies (ACEA), els sindicats i la representació de l’Administració 
(CatSalut i SEM), ACEA i els sindicats van subscriure el Conveni col·lectiu de treball per 
empreses i treballadors de transport de malalts i accidentats en ambulància de la Comu
nitat Autònoma de Catalunya per al període de l’1 d’agost del 2006 al 31 de desembre del 
2009. La seva aplicació efectiva, però, es va suspendre fins que l’informe tècnic sobre la 
repercussió en els preus del servei dels costos addicionals que suposava el nou conveni 
estigués acabat. 


Així, el mes de juliol del 2007, fruit de les conclusions adoptades entre el SEM, el CatSalut i 
la patronal ACEA en la Comissió Tècnica constituïda per a l’anàlisi i quantificació econò
mica del cost del conveni esmentat, les parts van arribar a un acord d’acceptació d’uns 
costos totals de 117,63 M€, que representaven un increment del 29,9% del preu primitiu 
del contracte del 2006. El cost afegit que va representar aquest conveni, que va ser re
percutit en els preus dels serveis que presten les empreses d’ambulàncies, va ser assumit 
per 69,48 M€ a càrrec del SEM (transport sanitari urgent), i per 48,16 M€ a càrrec del 
CatSalut (transport sanitari no urgent), per al període 2007-2009.  


Pel que fa al SEM, les despeses addicionals que es deriven d’aquests compromisos, 
69,48 M€, van ser formalitzades mitjançant setze documents contractuals d’addenda als 
contractes originals, per a cadascun dels lots adjudicats l’any 2006, els quals emparaven 
una revisió del preu del contracte per tal de mantenir-ne l’equilibri econòmic. 


El 8 de febrer del 2010 el Consell d’Administració del SEM va aprovar la primera pròrroga 
anual del contracte, des del 2 de març del 2010 i fins a l’1 de març de 2011, per un import 
global pels setze lots, de 143,43 M€, on figurava inclosa, sense desglossar i per a cada lot, 
l’anualitat corresponent a l’equilibri econòmic del contracte. L’1 de març del 2011, el 
president del Consell d’Administració va disposar la segona pròrroga anual per al període 
del 2 de març del 2011 a l’1 de març del 2012, per 138,94 M€, inclòs l’equilibri econòmic 
anual, un altre cop sense desglossar-ne els imports. 


Un mes després de l’aprovació de la segona pròrroga del contracte, en aplicació de les 
mesures del Decret 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la des-
pesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, el Consell d’Administració, en la 
sessió del 29 de març del 2011, va acordar modificar els contractes subscrits amb els 
adjudicataris dels setze lots, amb l’ampliació del termini de vigència fins a un màxim de 
vuit anys, incloent-hi la durada inicial més les pròrrogues, i l’allargament de la vida útil dels 
vehicles fins a un màxim també de vuit anys, des de la seva primera matriculació. L’acord 
també preveia el manteniment de les condicions establertes per contracte, inclosa la 
compensació salarial fixada com a addenda als contractes per al restabliment de l’equilibri 
econòmic, sempre que es mantinguessin les mateixes condicions i circumstàncies que van 
causar la compensació. 
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El mes de juny del 2011, a instàncies del CatSalut, el Consell d’Administració va apro
var una nova modificació del contracte per aconseguir una reducció pressupostària del 
8% sobre el preu contractat, que es va traduir en una reducció del 2% de la tarifa de 
contracte i del 6% de les despeses d’estructura, en còmput anual, amb el convenciment 
que no es trencava l’equilibri econòmic del contracte. Aquesta reducció s’afegia a la ja 
realitzada el mes de juliol del 2010, corresponent al 3,21% de l’import mensual facturat 
pels adjudicataris. Durant el tràmit d’al·legacions, els adjudicataris van manifestar-se en 
contra de l’acord de reducció del preu, perquè van considerar que alterava l’equilibri 
econòmic i financer del contracte, i van exigir un informe jurídic sobre la modificació 
acordada. 


Vist l’informe de l’Assessoria Jurídica del SEM del 14 de juliol de 2011, favorable a la 
proposta de modificació acordada pel Consell d’Administració, el 18 de juliol el director 
general del SEM va resoldre modificar els contractes subscrits amb els adjudicataris del 
servei, en el sentit de reduir el preu contractat; així, va ser aplicada amb efectes des del 23 
de juliol, per un import global estimat de 7,59 M€. Contra aquesta resolució, els adju
dicataris del servei van interposar un recurs de reposició, el qual va ser desestimat per la 
resolució del director general del SEM del 27 de setembre del 2011. L’entitat ha manifestat 
que els adjudicataris han desistit d’iniciar la via judicial contenciosa. 


L’any 2012 el reajustament pressupostari del contracte s’ha dut a terme mitjançant la 
reordenació territorial dels recursos, i ha tingut un impacte econòmic estimat pel SEM de 
6,77 M€. 


Finalment, en relació amb el procediment d’adjudicació d’aquest servei públic convocat 
l’any 2006, s’ha dictat la sentència estimatòria del recurs d’apel·lació que el SEM va inter
posar contra la sentència que considerava parcialment el recurs contenciós interposat per 
l’empresa Emergències Plus, agrupació d’interès econòmic (AIE), contra la resolució per la 
qual va ser exclosa del concurs públic, sentència que declara la conformitat a dret de 
l’exclusió d’aquesta empresa del concurs. 


De la fiscalització de les modificacions d’aquest contracte cal posar de manifest les ob
servacions següents: 


a) Modificació del termini de vigència del contracte 


La modificació contractual consistent en una nova pròrroga de dos anys més sobre la 
vigència total del contracte (després de dues pròrrogues d’un any) així com la modificació 
del període de vida útil dels vehicles estipulat en els plecs licitats i en els contractes sig
nats, suposa un canvi substancial en les condicions licitades i per tant, en lloc de la 
modificació s’hauria d’haver licitat un nou concurs per adjudicar de nou el contracte pel 
servei de transport sanitari urgent. 
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S’ha de tenir en compte que, tot i que la normativa contractual admet que l’objecte del 
contracte pugui tenir variacions, si aquestes variacions alteren d’una forma substancial 
l’objecte inicial del contracte que es va licitar s’està produint una vulneració del principi de 
lliure concurrència. En opinió de la Sindicatura, això s’ha produït pels motius que s’exposen 
a continuació. 


Per l’evolució que va tenir des del seu inici aquest contracte, amb la modificació relativa al 
preu derivada de l’assumpció pel CatSalut dels imports del nou conveni col·lectiu derivat 
de l’acord de mediació davant el Tribunal Laboral de Catalunya, assumit per totes les parts 
afectades, inclòs el mateix CatSalut i SEMSA, tan sols un any després de signar-se el 
contracte. 


El Decret llei 3/2010, del 29 de maig, va entrar en vigor l’1 de juny del 2010, mentre encara 
estava vigent la primera de les pròrrogues del contracte inicial. Per tant, atès que la 
segona pròrroga acabava el març de 2012, hi havia temps suficient per haver plantejat i 
tramitat un nou concurs per a la gestió d’aquest servei públic incloent-hi totes les noves 
característiques –preus adaptats al conveni col·lectiu i a les mesures de contenció de la 
despesa. 


Aquestes mesures de contenció es van haver d’assumir sense opcions des de totes les 
instàncies afectades i en aquest cas els concessionaris de serveis públics també havien 
d’assumir-les en virtut del risc i ventura que els imposa la Llei de contractes en la seva 
execució. 


Finalment, atès que només quedava un any per acabar el contracte s’entén que l’argument 
del restabliment de l’equilibri econòmic no pot tenir el pes suficient com per provocar la 
modificació. El recurs al restabliment de l’equilibri econòmic podria estar més justificat en 
el cas que encara quedés un període llarg d’execució contractual, però en aquest cas 
concret no es tracta d’un tema d’equilibri econòmic sinó d’eliminar el risc i ventura que 
tenien les empreses adjudicatàries.  


b) Pròrroga de l’equilibri econòmic del contracte 


En l’informe 10/2011 la Sindicatura va manifestar que no es podia pronunciar sobre els 
costos de conveni repercutits en el preu del servei de transport sanitari, perquè no havia 
pogut disposar de tota la informació sobre la valoració acceptada l’any 2007 en la Comis
sió Tècnica constituïda per membres del SEM, el CatSalut i la patronal ACEA. 


Pel que fa a les pròrrogues del contracte dels exercicis 2010 i 2011, la Sindicatura no té 
constància que el SEM hagi comprovat el manteniment de les condicions i circumstàncies 
que van causar l’increment de la contraprestació econòmica i, en conseqüència, tampoc 
es pot manifestar sobre la compensació econòmica derivada dels pactes per al resta
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bliment de l’equilibri econòmic a què es va arribar l’any 2007, que va ser de 35,6 M€ l’any 
2010 i de 35,2 M€ l’any 2011. 


c) Part variable del preu de contracte 


D’acord amb els contractes adjudicats als contractistes dels lots, l’any 2006 la contra
prestació anual del servei es va establir en funció d’una part del 90% fixa i d’una part 
variable del 10% del preu total de contracte. Al seu torn, aquesta part variable es dividia en 
un pagament mensual del 8%, i un pagament trimestral del 2% restant, subjectes a ava
luacions qualitatives del servei segons els criteris de valoració del plec tècnic. 


Tanmateix, la fiscalització ha posat de manifest que, almenys pel que fa als indicadors que 
verifiquen el compliment de la part variable mensual del contracte, el SEM no va establir 
mecanismes d’avaluació en els termes que consten en el plec tècnic, de manera que els 
exercicis 2010 i 2011 va pagar la totalitat d’aquesta part sense realitzar-ne l’oportuna ava
luació. El pagament als contractistes de la part variable no avaluada de l’any 2011 s’estima 
en 6,55 M€. 


2.6.3.4.	 Contracte per a l’assistència tècnica en el disseny del Sistema RCR-i 
 (recepció, classificació i resposta intel·ligent)  


Com es va posar de manifest en l’informe de fiscalització 10/2011, el 8 de febrer del 2010 
el Consell d’Administració del SEM va acordar incoar el procediment de resolució del 
contracte formalitzat l’any 2005 amb la UTE International Health Services Argentina, SA 
(IHSA) – Consorci Hospitalari de Catalunya Consultoria i Gestió, SA, per als serveis d’as
sistència tècnica per al disseny, subministrament, adaptació, parametrització, instal·lació, 
prova i manteniment d’un sistema integral de suport a la gestió operativa de les emer
gències mèdiques i dels serveis sanitaris d’atenció i informació (Sistema RCR-i),7 amb una 
vigència de quatre anys (2005-2008) i un import de 4,49 M€, IVA inclòs. En aquest sentit, la 
Comissió Jurídica Assessora va emetre el dictamen del 22 de juliol del 2010, en què es 
pronunciava favorablement sobre la resolució del contracte entre el SEM i la UTE, sobre la 
procedència de la confiscació de la fiança dipositada per l’empresa adjudicatària i sobre la 
necessitat que, en la fase de liquidació del contracte, es determinés la quantificació dels 
danys i perjudicis ocasionats a l’Administració. 


Així, el Consell d’Administració, en la sessió del 30 de juliol del 2010 va declarar la reso
lució definitiva del contracte, l’inici del corresponent procediment de liquidació contractual, 
la determinació dels danys i perjudicis causats al SEM com a conseqüència de la resolució 
imputable a la UTE i la confiscació de la garantia definitiva constituïda pel contractista. El 


7. Aquest sistema d’informació havia de substituir la versió anterior del Sitrem. 
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29 d’octubre de 2010 la UTE va interposar recurs contenciós administratiu contra aquest 
acord, però el 14 d’octubre de 2013, el Jutjat número 13 de Barcelona contenciós admi
nistratiu, va resoldre declarar inadmissible el recurs contenciós administratiu interposat per 
la UTE perquè va considerar que els òrgans jurisdiccionals civils són els qui han de 
resoldre el fons del plet. El SEM va interposar recurs d’apel·lació contra aquesta resolució, 
el qual va ser admès a tràmit el 2 de desembre del 2013. 


El 25 de novembre del 2010 el Consell d’Administració va aprovar la liquidació del con
tracte per 0,14 M€ favorables a la UTE, i va quantificar els danys i perjudicis en 0,65 M€ 
favorables al SEM. D’aquest import es va deduir l’import de la garantia definitiva confis
cada, de 0,22 M€, i es va reclamar al contractista els 0,43 M€ restants. Amb independència 
d’això, en l’acta del Consell es va fer constar el fet irregular que constituïa la diferència de 
preus entre el producte rebut i l’import pagat pel SEM.8 


El mes de novembre del 2010 el CatSalut va posar en coneixement de la Fiscalia Superior 
de Catalunya les incidències detectades en l’execució del contracte, i el mes de de
sembre, la Intervenció General Adjunta per a la Seguretat Social va emetre un informe es
pecial sobre les irregularitats detectades en l’execució del contracte d’assistència tècnica 
subscrit amb la UTE i assenyalava les competències del Departament d’Economia i 
Finances en la instrucció de l’expedient per determinar les possibles responsabilitats, sen
se perjudici de les que corresponguessin a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de 
Comptes. 


El Tribunal de Comptes, a instàncies del Ministeri Fiscal i en relació amb l’informe 10/2011 
de la Sindicatura de Comptes, de fiscalització del SEM dels exercicis 2007-2009, ha dictat 
una resolució, notificada al SEM el 18 d’octubre del 2011, per investigar els fets descrits 
per si podrien ser constitutius de responsabilitat comptable. 


Pel que fa a les actuacions de la Fiscalia Provincial de Barcelona, el 13 de desembre del 
2011 el SEM va rebre una diligència segons la qual s’arxivaven les diligències informatives, 
i es trametia la documentació a l’Oficina Antifrau de Catalunya, perquè l’analitzi i resolgui 
les possibles irregularitats administratives. L’Oficina Antifrau va cloure les seves actuacions 
el 19 de setembre del 2013. 


En l’informe de fiscalització 10/2011, la Sindicatura va manifestar que en relació amb els 
acomptes facturats per l’empresa adjudicatària que corresponien a les prestacions deri
vades d’una modificació contractual formalitzada el 5 de desembre del 2007, considerava 
necessari sotmetre a valoració econòmica aquestes prestacions, ja que no havien estat 


8. D’acord amb l’informe de valoració de les etapes 1 i 2.1 del projecte del Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), el SEM va pagar 2,10 M€ per un valor esti
mat dels serveis de 0,44 M€.  
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incloses en la valoració anterior, que l’entitat havia encarregat al Centre de Telecomuni
cacions i Tecnologies de la Informació (CTTI). Per aquestes prestacions, l’empresa adjudi
catària va facturar 1,26 M€, i el SEM va pagar factures per un total de 0,64 M€. 


En la sessió del Consell d’Administració del SEM del 22 de desembre de 2010, es va 
constatar la voluntat del SEM i el CatSalut d’estudiar les possibles accions a emprendre en 
contra de la UTE per rescabalar i/o reclamar les diferències detectades i es va aprovar 
encarregar a l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS) la valoració 
econòmica de les tasques fetes per la UTE amb posterioritat a la novació contractual del 5 
de desembre del 2007. 


El mes de novembre del 2011 l’AIAQS i el CTTI van donar el vistiplau a l’informe d’auditoria 
informàtica realitzat per l’empresa Auren Consultors Barcelona, SL, sobre els productes 
resultants de l’execució de la novació contractual tramitada l’any 2007, on es conclou que 
no s’ha lliurat cap producte operatiu per al SEM i s’estima el valor segons la utilitat per al 
SEM dels productes lliurats en 46.362,00 €. Aquesta documentació va ser tramesa a la 
Intervenció Adjunta per a la Seguretat Social, al CatSalut i a la Secretaria General del De
partament de Salut, i es van adjuntar, com a mitjà de prova, a l’escrit que el SEM va 
presentar davant del Jutjat contenciós administratiu el 25 de novembre del 2011. 


2.7. PERSONAL 


La plantilla del SEM està integrada per personal laboral. La regulació de les condicions 
laborals del personal durant el període fiscalitzat està establert en el marc del conveni 
col·lectiu de treball aprovat per al període 2008-2010, i posteriorment prorrogat per a l’any 
2011. El conveni exclou expressament el personal que ocupa places amb funcions direc
tives, que es regeix pel que estableixen els seus propis contractes, i el personal d’alta di
recció, que es regeix pel Reial decret 1382/1985, de l’1 d’agost, i pels seus propis con
tractes. 


D’acord amb els corresponents pressupostos de la Generalitat de Catalunya, l’any 2010 la 
plantilla del SEM comprenia 691 dotacions de personal, i 729 dotacions l’any 2011: 


Quadre 37. Plantilla de personal 


Tipus de vinculació 


Any 2011 Any 2010 


Nombre de 
treballadors 


Percentatge de 
participació 


Nombre de 
treballadors 


Percentatge de 
participació 


Alta direcció 


Laboral fix 


Laboral temporal 


1 


466


262


0,2 


63,9 


35,9 


1 


466


224


0,2 


67,4 


32,4 


Total 729 100,0 691 100,0 


Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2010 i del 2011. 
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Quadre 38. Nombre mitjà de personal ocupat, per categories 


Categoria 2011 2010 


Auxiliar administratiu i d’oficis 
Cap 
Directiu 
Director general 
Infermer assistencial 1 (emergències extrahospitalàries i/o central coordinació) 
Infermer assistencial 2 (atenció continuada domiciliària) 
Metge assistencial 1 (emergències extrahospitalàries i/o central coordinació) 
Metge assistencial 2 (atenció continuada domiciliària) 
Sanitari conductor 
Tècnic de transport sanitari 
Tècnic administratiu i d’oficis 
Tècnic auxiliar de coordinació 
Titulat mitjà no sanitari 
Titulat mitjà sanitari 
Titulat superior no sanitari 
Titulat superior sanitari 


18,61 
1,00 


24,01
1,00 


284,19 
0,00 


220,15 
0,00 
2,25 


84,00 
41,24 
28,39 
10,84
10,89
14,64 
13,93


18,39 
30,83 
5,00 
1,00 


276,51 
1,73 


208,50 
8,36 
3,01 


82,66 
43,61 
25,99 
10,00 
5,82 


12,41 
6,81 


Total 755,14 740,63 


Font: Comptes anuals de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. 


El Consell d’Administració de 10 de març de, 2010 va aprovar l’acord d’integració del Cen
tre Coordinador Sanitari del SEM en el Centre de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya, 
el qual preveia, entre altres temes, la creació de la Sala Operativa Sanitària de Reus. Per a 
la implantació d’aquesta nova sala es va autoritzar la contractació de personal de caràcter 
excepcional i urgent, per raó d’interès públic, per ocupar vint-i-nou llocs de treball, mit
jançant promoció interna o concurs de trasllats entre el personal del SEM, o bé mitjançant 
convocatòria pública. Aquests llocs no van ser coberts en la seva totalitat.9 


D’acord amb la relació de llocs de treball de l’entitat, de les vint-i-nou places incloses l’any 
2010, vint-i-tres estaven ocupades i sis restaven vacants. L’any 2011, la relació de llocs 
preveia vint-i-set places a Reus, de les quals quatre es trobaven vacants. 


L’import total de la despesa de personal corresponent als exercicis fiscalitzats va ser de 
43,36 M€, l’any 2010, i de 40,91 M€, l’any 2011, amb un descens del 5,6% entre l’un i l’altre. 


Quadre 39. Despeses de personal 


Concepte 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 


Sous i salaris 
Indemnitzacions
Càrregues socials a càrrec de l’empresa
Altres despeses socials 


32.597.172,47
 175.419,02


 6.999.183,08 
1.139.205,11


 34.272.919,64 
177.440,61 


7.649.417,86
 1.260.730,54


33.873.180,89 
1.055,03 


7.388.009,23 
1.015.773,47 


Total 40.910.979,68 43.360.508,65 42.278.018,62 


Imports en euros. 

Font: Comptes anuals de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. 



9. Aquestes contractacions van motivar que en la mateixa reunió s’aprovés una transferència de crèdit del 
capítol 2 al capítol 1, de personal, per 0,95 M€. 
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L’any 2010 el volum total de les retribucions del personal del SEM va ser de 34,31 M€, i 
l’any 2011, de 33,45 M€, la qual cosa representa un decrement del 2,5%. A continuació 
se’n presenta el desglossament per conceptes retributius.  


Quadre 40. Retribucions del personal. Detall per conceptes retributius 


Epígrafs Any 2011 Any 2010 
Variació 


2010-2011 % 


Sou base 


Complement específic dedicació 


Nocturnitat 


Antiguitat


Complement de major presència 


Complement de lloc de treball 


Carrera professional 


Complement comandament/responsabilitat


Plus diumenges i festius 


Plus dissabte 


Plus festius 


Plus festius especials 


Plus festius especial consideració 


Guàrdies Directiu 


Hores extres 


Hores complementàries 


Plus transport 


Paga extraordinària de juny


Paga extraordinària de desembre 


Paga extraordinària d’abril 


Jornada continuada de 1r tram 


Jornada continuada de 2n tram 


Jornada continuada de 3r tram 


Jornada continuada de 4t tram 


Objectius variables 


Reducció per aplicació del Decret llei 3/2010 


Devolució de reduccions del Decret llei 3/2010 


Altres


16.417.198,62 


1.821.333,56 


806.768,11 


730.519,49 


1.070.733,88 


1.019.453,05 


1.059.417,68


 603.717,62


663.631,36 


337.511,49 


126.187,67 


125.335,82 


108.296,86 


32.381,20


3.162,85 


397.921,83 


401.205,33


 1.723.779,69 


1.694.776,62 


1.362.312,16 


191.319,78 


126.787,22 


106.269,08 


1.285,01 


9.155,61 


(1.045.298,67)


428.804,26 


3.123.452,34 


16.438.432,65 


4.676.216,99


836.464,37 


643.881,46 


1.001.737,39


947.012,09 


977.136,86 


339.471,83 


657.791,93 


318.241,82 


133.859,02 


123.426,62 


109.464,04 


58.286,16 


727.028,59 


399.230,30 


466.368,31 


1.495.121,24 


1.718.576,42 


1.254.571,37 


195.300,32 


67.856,75 


42.369,45 


0,00 


9.248,09 


(494.927,78) 


58.848,19 


4.109.927,72


(0,1) 


8,7 


(3,6) 


13,5 


6,9 


7,6 


8,4 


77,8 


0,9 


6,1 


(5,7) 


1,5 


(1,1) 


(44,4) 


(99,6) 


(0,3) 


(14,0) 


15,3 


(1,4) 


8,6 


(2,0) 


86,8 


150,8 


-


(1,0) 


111,2 


628,7 


(24,0) 


Total 33.447.419,52 34.310.942,20 (2,5) 


Imports bruts, en euros. 

Font: Recursos Humans de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA.

Nota: La diferència que presenten aquests imports amb l’epígraf Sous i salaris del compte de resultats (quadre 39)

correspon a conceptes retributius que han estat enregistrats en altres comptes de despesa (com indemnitzacions o



ajuts de caràcter social).



L’any 2010 el SEM va aplicar un increment del 0,3% als conceptes retributius inclosos en el 
Conveni, i l’any 2011 no va aplicar cap increment, tal com estableixen les corresponents 
lleis de pressupostos de la Generalitat per a aquests anys. 
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L’apartat desè del 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, excloïa de l’aplicació 
de la reducció del 5% de la massa salarial el personal laboral de les societats mercantils 
del sector públic, llevat del personal d’alta direcció o assimilat. No obstant això, l’article 2 
del mateix Decret llei preveia una reducció equivalent al 3,21% anual, de l’import dels 
crèdits dels pressupostos del CatSalut per al 2010 corresponents al finançament dels 
concerts sanitaris i de tots els preus i tarifes vigents, d’aplicació en la part proporcional 
corresponent a partir de l’1 de juny del 2010, Aquesta reducció es va concretar en una 
disminució dels ingressos per tarifes de l’exercici de 4,54 M€ (vegeu els apartats 2.1 i 
2.3.1). 


En virtut d’aquest marc legal, el 30 de juliol del 2010 el CatSalut va convocar els respon
sables d’empreses públiques i consorcis, entre els quals figurava el SEM, davant la ne
cessitat d’arribar a un acord entre les entitats i els sindicats sobre l’aplicació de les me-
sures de contenció de la despesa exigides pel nou Decret llei. Un dels acords d’aquesta 
reunió va ser el de negociar i procurar un acord per a cada centre amb els respectius 
comitès d’empresa, sobre la reducció de la massa salarial. A més, també es van proposar 
altres mesures complementàries que minoressin l’impacte de la reducció en els conceptes 
retributius dels salaris, com per exemple els relacionats amb el temps de treball i les 
millores organitzatives. 


El mes de juny del 2010 el SEM va aplicar una reducció lineal del 5% de la retribució de 
tots els treballadors, excepte en el cas de la Gerència, amb contracte d’alta direcció, a la 
qual va aplicar una reducció retributiva del 10%.  


Posteriorment, en el Consell d’Administració del 27 de setembre del 2010 es va aprovar la 
Disposició 188/2010 del gerent del SEM, del 23 de juliol del 2010, per la qual es van 
adoptar diverses mesures de control de la despesa, entre les quals hi havia l’aplicació 
d’una reducció de la nòmina del personal, des del mes de juny de 2010, d’acord amb un 
escalat en funció de la categoria professional del treballador i del salari brut anual.10 A la 
vegada es van retornar els imports retinguts de més dels mesos de juny, juliol i agost 
respecte a aquest escalat. 


Aquesta Disposició també preveia incloure en l’àmbit del conveni una part del personal di
rectiu (vegeu l’apartat 2.7.2) que no hi estava inclòs; reduir les suplències i les hores extra
ordinàries en almenys un 10%; eliminar la cobertura de baixes o aplicar la jornada com
plementària d’atenció continuada (guàrdies presencials) prevista en l’article 22 del conveni 
col·lectiu. La Disposició establia que, en el cas que l’aplicació d’aquestes altres mesures 


10. Per al personal fora de conveni amb un salari superior a 60.000 €, un 5%; per al personal de Grup A i salari 
major de 43.000 €, un 2,5%; per a Grup B i salari entre 33.000 i 42.000 €, un 2,2%; per a Grup C i salari entre 
24.000 i 32.999 €, un 1,5%, i per al personal de Grup D i salari inferior a 24.000 €, un 1%. 
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de contenció de la despesa comportés l’assoliment de l’objectiu de reducció del 5% de la 
massa salarial al finalitzar l’exercici pressupostari, es retornarien els imports deduïts. 


Durant l’exercici 2011, l’entitat va aplicar de nou, entre els mesos de gener i agost, una 
reducció salarial al personal en funció de l’escalat aprovat pel Consell d’Administració el 
setembre de 2010. Entre setembre i desembre d’aquell any, en virtut del preacord amb el 
Comitè Intercentres del 12 de setembre del 2011, va aplicar una reducció lineal del 5% per 
als sous bruts anuals inferiors a 68.000 € i del 10% per als superiors a aquesta quantia. 


L’import total de la reducció de la nòmina de l’any 2011 en virtut de les mesures de 
contenció aplicades va ser d’1,05 M€.11 


En relació amb les mesures de contenció de la despesa de personal i els acomiadaments 
de personal que s’han dut a terme durant el període fiscalitzat, es poden fer les obser
vacions següents: 


a) Devolució dels imports retinguts en nòmina 


L’import net de les reduccions de nòmina aplicades al personal del SEM l’any 2010 en 
aplicació del Decret llei 3/2010, va ser de 0,44 M€. El mes de gener del 2011, el SEM va 
reintegrar l’import de 0,43 M€ al conjunt dels treballadors, atès que va considerar assolit 
l’objectiu de reducció del 5% de la massa salarial amb les altres mesures de gestió de 
personal. 


La Sindicatura ha revisat el càlcul efectuat per l’entitat per justificar la reducció del 5% de 
la massa salarial exigida en la Disposició 188/2010. Aquest càlcul determina l’estalvi assolit 
mitjançant la comparació entre les previsions pressupostàries inicials més la modificació a 
l’alça i les obligacions reconegudes a 31 de desembre de 2010 del capítol 1, Despeses de 
personal (vegeu l’apartat 2.1). Aquest càlcul s’hauria d’haver efectuat després d’afegir els 
imports de les reduccions practicades i posteriorment retornades a les obligacions reco
negudes del capítol 1 de l’exercici 2010. Tanmateix, la Sindicatura no disposa de la docu
mentació suficient per poder-se manifestar sobre aquest aspecte.12 


D’altra banda, la Sindicatura considera que el càlcul relatiu a la reducció del 5% de la 
massa salarial assolida mitjançant altres mesures de contenció de la despesa al final de 
l’exercici pressupostari, tal com estava establert pel Consell d’Administració, s’hauria d’ha
ver fet respecte a la massa salarial real de l’exercici anterior, amb les oportunes correc
cions per poder-ho fer en termes homogenis. 


11. La Sindicatura analitzarà l’import net de les retencions de nòmina de l’any 2011 en la fiscalització dels 
comptes de l’exercici 2012. 


12. Observació modificada arran de l’al·legació primera de l’apartat de Personal de les primeres al·legacions. 
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b) Indemnitzacions 


En el període 2010-2011, el SEM ha satisfet quatre indemnitzacions per acomiadament im
procedent, a raó de quaranta cinc dies per any treballat. L’any 2010 va pagar 27.830,49 € 
per l’acomiadament improcedent d’un treballador (directiu, exclòs de l’àmbit del conveni), i 
l’any 2011, 91.731,11 €, que corresponien a l’acomiadament de tres treballadors (un di
rectiu exclòs de l’àmbit del conveni, un titulat superior sanitari i un tècnic administratiu). 


La Sindicatura considera que el SEM, com a entitat pública, havia d’evitar els acomia
daments improcedents en la mesura que, per ser improcedents, constitueixen actes ar
bitraris contraris als principis rectors de l’Administració. 


Per tant, en el cas que es produeixin causes d’acomiadament, el SEM ha d’instruir l’ex
pedient d’acord amb el procediment legalment establert en la normativa laboral.13 


2.7.1. Retribucions del personal de conveni 


Per a la fiscalització de les despeses derivades de les retribucions del personal inclòs en 
l’àmbit del conveni, s’ha seleccionat una mostra de quaranta-sis treballadors de grups 
professionals i categories diferents. Les retribucions bàsiques i els complements retributius 
que formen l’estructura salarial d’aquest personal es troben regulades en el conveni 
col·lectiu vigent. 


El personal assistencial del SEM treballs un nombre d’hores superior a la durada màxima 
de la jornada ordinària de treball establerta en el conveni, entre 1.285 i 1.624 hores/any, en 
funció dels torns i el tipus de personal. Aquestes hores poden ser jornades comple
mentàries d’atenció continuada (guàrdies presencials) o prolongacions de jornada (hores 
extraordinàries). 


L’article 22.1 del Conveni col·lectiu estableix que l’empresa podrà sol·licitar al personal 
assistencial que realitzi una jornada complementària d’atenció continuada,14 la qual es 
troba exceptuada del règim legal de les hores extraordinàries.15 


13. Observació modificada arran de l’al·legació primera de l’apartat de Personal de les primeres al·legacions. 


14. La suma de la jornada ordinària més la jornada complementària d’atenció continuada no ha de sobrepassar 
les 2.174 hores, d’acord amb el límit que estableix la Directiva 93/104/CE referida al sector sanitari. 


15. La realització de les hores d’atenció continuada dóna dret a percebre un complement per hora que s’esta
bleix en quatre trams en funció del volum d’hores, de manera que el preu per hora dels trams 1 i 2 és inferior al 
preu per hora extraordinària; el preu per hora del tram 3 equival al de l’hora extraordinària, i el tram 4 té un preu 
per hora superior al de l’hora extraordinària. 
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L’any 2010 el conjunt de la plantilla va efectuar un total de 8.904 hores de jornada com
plementària, de les quals 843 es van fer en el tercer tram. D’altra banda, aquell any, el 
conjunt de la plantilla també va realitzar un total de 15.453 hores extraordinàries, la totalitat 
de les quals van ser retribuïdes, en cap cas compensades. El treball de fiscalització ha 
posat de manifest que nou treballadors de la mostra van superar el límit màxim de vuitanta 
hores per any i treballador.  


En canvi, l’any 2011 el personal del SEM només va efectuar un total de 67 hores extraor
dinàries, en compliment de l’exigència parlamentària de no superar el límit legal establert 
per a aquestes hores.16 No obstant això, la jornada d’atenció continuada del personal es va 
incrementar fins a assolir un total d’11.360 hores, de les quals 2.184 es van pagar al preu 
del tercer tram, i 24 d’elles, al preu del quart tram. 


De l’anàlisi de les retribucions satisfetes pel SEM als treballadors inclosos en l’àmbit del 
conveni en el període 2010-2011, es fa l’observació següent: 


Complement de comandament 


El complement de comandament i/o responsabilitat remunera l’exercici efectiu de llocs de 
treball d’aquestes característiques. D’acord amb el conveni, l’import anual d’aquest com
plement equivaldrà a la quantia necessària perquè, conjuntament amb la retribució anual 
salarial que correspongui, a excepció de l’antiguitat i les millores socials, s’assoleixin les 
quanties màximes que s’hi determinen.17 


En aquest sentit, el treball de fiscalització ha detectat que l’exercici 2010 tres treballadors 
de la mostra analitzada van superar el límit retributiu que estableix el conveni per al nivell 
que tenen assignat en el contracte per un import conjunt de 5.040,50 €, i que l’exercici 
2011 hi va haver dos treballadors que van superar aquell límit, en un import conjunt de 
9.316,80 €. 


2.7.2. Retribucions del personal exclòs de l’àmbit d’aplicació del conveni 


Durant el període fiscalitzat han prestat serveis al SEM un total de trenta-cinc treballadors 
amb funcions directives i condicions de treball excloses de l’àmbit del conveni col·lectiu de 
treball, atès que es regulen pels seus contractes. Només amb un d’ells, el gerent (director 


16. Resolució 290/IX, del Parlament, del 20 d’octubre del 2011, apartat 2, lletra d. 


17. L’annex 2 del conveni col·lectiu vigent per als anys 2010 i 2011 estableix un import total anual a percebre 
per tots els conceptes, inclòs el complement de comandament i excloses l’antiguitat i les millores socials, d’en
tre 29.856,19 € i 65.140,77 €, en funció d’una forquilla de tres nivells i dos trams retributius per a cada nivell. 
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general d’acord amb el nou organigrama del juny del 2011), la societat va formalitzar un 
contracte laboral d’alta direcció, regulat pel Reial decret 1382/1985, de l’1 d’agost, pel qual 
es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció, mentre que 
amb els trenta-quatre treballadors restants va subscriure un contracte les clàusules del 
qual regien la relació laboral entre les parts. 


El 14 de juny del 2011 el Consell d’Administració va aprovar un nou organigrama dels re
cursos humans de l’entitat, d’acord amb el qual els onze caps territorials passaven a 
dependre directament de la Direcció General, i també les set direccions estratègiques 
(Comunicació, imatge i protocol; Serveis jurídics; Economicofinancera; Sistemes d’infor
mació;18 Recursos humans; Projectes i innovació i Serveis generals).  


Aquest procés de reorganització ha donat lloc a canvis diversos en la contractació del per
sonal que feia funcions directives, respecte a la seva situació a l’inici de l’exercici 2011: 
treballadors que estaven exclosos de l’àmbit del conveni i han passat a estar-hi inclosos 
(tretze treballadors); treballadors que estaven inclosos en l’àmbit de conveni i, amb el nou 
organigrama, han passat a ser contractats fora del seu àmbit d’aplicació (vuit treballadors), 
i finalment, treballadors que estaven fora de l’àmbit d’aplicació del conveni, i han continuat 
fora després de la reorganització (vuit treballadors). Així, els canvis en el personal amb 
funcions directives entre els anys 2010 i 2011 són els següents: 


Quadre 41. Personal amb funcions directives. Període 2010-2011 


Contracte laboral abans del procés de 
reorganització (gener 2011) 


Contracte laboral després del procés de 
reorganització (setembre 2011) 


Nombre de 
treballadors 


Personal amb funcions directives a 01/01/2011 35 


Fora de l’àmbit de conveni 


Dins àmbit de conveni  


Fora de l’àmbit de conveni 


Dins àmbit de conveni 


Fora de l’àmbit de conveni 


Fora de l’àmbit de conveni 


13 


8 


8 


Baixes voluntàries i acomiadaments, any 2011  6 


Noves contractacions fora de l’àmbit de conveni, any 2011 * 2 


Personal amb funcions directives, fora de l’àmbit de conveni a 31.12.2011 18 


Font: Relació de llocs de treball i contractes laborals, Recursos Humans de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. 
* Les noves contractacions de l’any 2011 corresponen, d’una banda, al director general del SEM (amb contracte 
laboral d’alta direcció) i a un treballador de l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM) que 
ocupava en funcions la plaça vacant de director de Sistemes d’Informació. 


18. El lloc de director de TIC, vacant en la relació de llocs de treball dels anys 2010 i 2011, va ser ocupat en 
funcions durant aquest període per un treballador de l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques 
en el marc dels convenis de col·laboració entre ambdues parts subscrits l’1 de gener del 2010 i el 17 d’octubre 
del 2011, per a la definició i seguiment del nou Pla de Sistemes del SEM. L’any 2012 el SEM ha formalitzat un 
contracte laboral, exclòs de l’àmbit de conveni, amb aquest treballador. 
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Així, al tancament de l’exercici 2011, el nou organigrama directiu del SEM comptava amb 
divuit treballadors, tots ells amb contractes laborals exclosos de l’àmbit del conveni. 
Aquesta reorganització de l’estructura directiva va comportar en la major part dels casos 
reduccions salarials per al grup de directius que van passar a ser inclosos en l’àmbit del 
conveni i per al grup de directius que es van mantenir fora de conveni.19 


Durant l’exercici 2010 el SEM va satisfer complements per guàrdies de direcció a sis 
directius, per un import global de 58.286,16 €. En l’exercici 2011 va satisfer aquestes 
guàrdies fins al mes d’agost, per 32.381,80 €. A partir del mes de setembre de 2011, per 
aplicació de la Resolució del Parlament 290/IX, va suprimir aquest complement retri
butiu. 


En relació amb aquest personal, es fan les observacions següents: 


a) Increments retributius 


A l’inici de l’any 2011, amb anterioritat a la reorganització de l’estructura directiva efec
tuada el juny de 2011, les retribucions de nou treballadors amb càrrecs directius van 
experimentar increments d’entre el 3% i el 20%, segons els casos, respecte al 2010, que 
la Sindicatura considera que no responen a canvis de responsabilitats o funcions. D’a
cord amb el que preveu l’article 22 de la Llei 39/2010 de 22 de desembre, de Pres
supostos de l’Estat per a l’exercici 2011, que té caràcter bàsic, les retribucions d’aquests 
directius no podien experimentar cap increment respecte les vigents a 31 de desembre 
de 2010.20 


b) Finalització de la relació laboral d’alta direcció 


El 31 de gener de 2011 el gerent del SEM va comunicar a l’entitat la seva baixa voluntària, 
la qual va tenir efectes el 2 de febrer del 2011. En aquest sentit, no es va complir el termini 
de preavís mínim de tres mesos que preveia la clàusula vuitena del seu contracte de 
treball, i com preveu també l’article 10 del Reial decret 1382/1985, de l’1 d’agost, pel qual 
es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció. 


El mes de febrer el SEM li va pagar 6.083,92 €, corresponents a les vacances de l’any 2010 
de què no havia gaudit. En aquest sentit, el pagament va fer-se un cop finalitzat el període 
de gaudiment de les vacances. 


19. Arran de les segones al·legacions presentades pel SEM, s’ha modificat el redactat d’aquest paràgraf. 


20. Observació modificada arran de l’al·legació segona de l’apartat de Personal, de les primeres al·legacions i 
de les segones al·legacions presentades pel SEM. 
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D’altra banda, el SEM no va descomptar dels imports satisfets l’import equivalent al pe
ríode del deure incomplert de preavís, com estableix l’article 10 del Reial decret 1382/1985 
esmentat. A la Sindicatura no li consta que s’hagi arribat a un acord mutu. 


2.7.3. Règim d’incompatibilitats del personal 


El personal del SEM està inclòs dins l’àmbit d’aplicació de la Llei d’incompatibilitats 
21/1987, del 26 de novembre, d’acord amb el que disposa el seu article 1.2.e, referit al 
personal pertanyent a empreses públiques catalanes, el capital de les quals és constituït 
en més d’un 50% per ingressos provinents d’alguna administració pública. 


La Sindicatura ha pogut constatar que existeix personal assistencial en situació de plurio
cupació, és a dir, que exerceix, almenys, una segona activitat pública o privada. 


El personal laboral mèdic i d’infermeria del SEM que tingui una relació de treball amb una 
altra entitat, diferent de les autoritzades pels acords de Govern dels anys 2007 i 2010,21 ha 
de posar-ho en coneixement de l’entitat i efectuar la corresponent sol·licitud de compati
bilitat i la declaració d’activitats, en els termes que preveu, d’una banda, el Decret 98/1985, 
de l’11 d’abril, regulador del procediment per a l’aplicació de les incompatibilitats del 
personal al servei de la Generalitat, i el Decret 307/1985, del 31 d’octubre, sobre normes i 
procediment per a l’aplicació de les incompatibilitats al personal sanitari al servei de la 
Generalitat, d’una altra. 


3.	 SEGUIMENT DE LES OBSERVACIONS INCLOSES EN L’INFORME 10/2011, 
REFERIDES AL PERÍODE 2007-2009 


En l’informe 10/2011, referit als exercicis 2007, 2008 i 2009, es van posar de manifest vint-i
una observacions. De la revisió de l’estat de les observacions no vinculades a l’àrea de 
contractació a 31 de desembre del 2011 es destaca que sis observacions havien estat 
resoltes totalment o parcialment, en només un cas la incidència es trobava pendent de 
resoldre, i en un cas no s’ha pogut fer el seguiment de l’observació perquè no era es
menable. Pel que fa a les tretze observacions de l’àrea de contractació, el treball de 
fiscalització ha posat de manifest que sis incidències es mantenen pendents de resoldre. 
De les restants no se n’ha pogut fer el seguiment perquè són fets no esmenables, o perquè 
afectaven expedients de contractació ja finalitzats.  


21. En virtut dels acords de Govern del 2 d’octubre del 2007, per al personal mèdic, i del 20 de juliol de 2010, 
per al personal d’infermeria, es declara d’interès públic el desenvolupament d’un segon lloc de treball de 
caràcter assistencial en el sector públic sanitari i en els centres residencials de la xarxa pública de serveis 
socials. 
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A continuació es detallen les observacions resoltes i les pendents: 


Quadre 42. Seguiment de les observacions incloses en l’informe 10/2011 


Observacions de l’informe 10/2011 Comentaris 


I. Pressupost d’explotació i de capital 


 1. Rendició dels comptes fora de termini, exercicis 
2007 i 2008. 


Resolta des de l’any 2009. 


2. Manca d’aprovació formal del pressupost i les se-
ves modificacions en els exercicis 2007 i 2008. 


Resolta des de l’any 2009. 


3. Manca d’execució pressupostària i confecció de 
la Liquidació del pressupost per transposició d’im
ports del compte de resultats. 


A partir de gener de 2012 ha entrat en funcionament 
l’aplicació ERP, que permet la correlació entre el pres
supost i els estats financers. 


II. Balanç de situació 


1. Drets sobre actius cedits en ús pendents de for
malitzar. 


Resolta. El 19 de desembre del 2012 ha estat formalit
zada la cessió de l’edifici del c/Joan Miró al CatSalut, i 
s’han adaptat els metres quadrats efectivament utilit
zats. 


2. Antiguitat dels saldos de clients i debilitats en els 
circuits interns de gestió de cobrament. 


Resolta. Des de l’any 2010 l’entitat ha depurat els 
saldos de clients en gestió de cobrament. 


IV. Contractació 


1. Contractació directa de determinats subminis
traments i serveis. 


Es manté. 


2. Manca d’informació sobre la valoració dels cos
tos de conveni repercutits en el preu del servei de 
transport sanitari urgent. 


Es manté. 


3. Despeses pel servei de manteniment dels siste
mes d’informació adjudicades mitjançant el proce
diment negociat sense publicitat per especificitat 
tècnica, a l’adjudicatari del subministrament. 


Es manté. 


4. Prestació de serveis de teleoperació més enllà 
del termini màxim de vigència establert en la norma
tiva de contractació. 


Es manté. 


5. Pagament de les parts variables incloses en el 
preu dels convenis i contractes de serveis sanitaris 
sense la seva prèvia avaluació. 


Es manté. 


6. Facturació de treballs complementaris, fora del 
preu del contracte, per part de l’adjudicatari del ser
vei d’assessorament jurídic extern. 


Es manté. 


V. Personal 


1. Complements retributius per guàrdies de direcció 
satisfets al personal directiu. 


Resolta. Se suspèn el pagament de guàrdies de 
direcció des del setembre del 2011. 


2. Realització d’hores extraordinàries per sobre del 
límit màxim anual. 


Resolta. Es redueix la realització d’aquestes hores a 
partir de l’any 2011, i són substituïdes per la realització 
de jornada complementària d’atenció continuada. 
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4. CONCLUSIONS 


Un cop analitzats els comptes anuals dels exercicis 2010 i 2011 i l’activitat de Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SA en les diverses àrees fiscalitzades, i d’acord amb els ob
jectius d’aquest informe de fiscalització, esmentats en l’apartat 1.1, en els apartats se
güents s’exposen les observacions i recomanacions corresponents. 


Els comptes anuals del SEM expressen de forma raonable la imatge fidel del patrimoni i de 
la situació financera a 31 de desembre del 2010 i a 31 de desembre del 2011 i dels 
resultats de les seves operacions en el període fiscalitzat. 


4.1. OBSERVACIONS 


En aquest apartat s’inclouen les principals observacions que es desprenen del treball de 
fiscalització realitzat sobre els comptes anuals de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA 
corresponents als exercicis 2010 i 2011 i dels aspectes de contractació i de personal 
objecte de la fiscalització. 


I. Pressupost 


1) Gestió del pressupost 


Durant els exercicis fiscalitzats, el SEM no va comptabilitzar pressupostàriament les ope
racions econòmiques en el moment en què es van produir i va elaborar la Liquidació del 
pressupost transposant els imports del Compte de resultats de la comptabilitat financera, 
amb les oportunes conciliacions 


Aquesta pràctica no permet fer l’adequat seguiment pressupostari de les operacions, ni 
tampoc comprovar la preceptiva existència de crèdit, en cas de tramitar expedients sub
jectes a la normativa de contractació de les administracions públiques. També per aquest 
motiu no s’ha pogut fiscalitzar l’execució pressupostària de les operacions de l’exercici. 


En el gener de 2012 ha entrat en funcionament l’aplicació ERP, que permet la correlació 
entre el pressupost i els estats financers (vegeu l’apartat 2.1). 


II. Balanç de situació 


2) Termini de pagament 


El saldo pendent de pagament als proveïdors del SEM a 31 de desembre del 2011 
acumulava un ajornament de cent cinc dies en les despeses d’inversió i de vuitanta-cinc 
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dies en les despeses d’explotació, valors superiors al termini legal de pagament, que, 
d’acord amb la Llei 15/2010, del 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, en la qual 
s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials, era de 
cinquanta-cinc dies per a l’any 2010 i de cinquanta dies per al 2011 (vegeu l’apartat 
2.2.2.9). 


III. Contractació 


3) Despeses adjudicades sense procediments de contractació 


En el període fiscalitzat s’ha observat que existeixen despeses adjudicades sense pro
cediments de contractació, o bé que han estat facturades pel proveïdor fora del preu de 
contracte. 


D’altra banda, el SEM va formalitzar pròrrogues successives de determinats contractes de 
subministrament més enllà del que preveien els contractes esmentats. 


El contracte formalitzat l’any 2006 per al subministrament de peces de vestuari es va 
prorrogar el setembre de 2011 fins a finals de desembre de 2012, quan el període de vi
gència, incloses les pròrrogues, ja havia finalitzat 


L’any 2011, un cop finalitzat el termini de contracte d’assessorament jurídic extern, el bufet 
va continuar facturant per la prestació del servei d’assessorament, a més d’honoraris addi
cionals no previstos en l’objecte de contracte (vegeu l’apartat 2.6.a). 


Pel que fa a l’adjudicació d’obres d’inversió, el mes de maig de 2011 l’adjudicatari de les 
obres de condicionament del nou sistema d’accessos a la seu del SEM va efectuar treballs 
addicionals fora del preu de contracte, que representaven el 59,45% del preu inicial del 
contracte. També es van incrementar en un 47,8% les despeses respecte a l’adjudicació 
de les obres d’adequació de les instal·lacions del SEM al carrer Lleida. Si aquestes des-
peses addicionals s’haguessin incorporat a la licitació inicial el procediment, d’acord amb 
les instruccions de contractació, hauria d’haver estat el negociat amb publicitat (vegeu 
l’apartat 2.6.1.b). 


4) Valoració de la prestació del contractista 


En el període fiscalitzat el SEM no va realitzar l’avaluació prèvia al pagament de la pres
tació variable pactada en determinats convenis o contractes de serveis sanitaris prestats 
pels hospitals i centres sanitaris i per les empreses de transport sanitari (vegeu l’apartat 
2.6.b). 
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5) Compliment i aplicació de les clàusules dels plecs de condicions 


En el cas de quatre contractes fiscalitzats (un per a l’adjudicació d’obra i tres per a l’ad
judicació de la prestació de serveis), l’informe tècnic de valoració de les ofertes pre
sentades al procediment inclou criteris i factors de ponderació parcial d’acord amb un 
detall que no estava previst en els plecs de clàusules corresponents (vegeu els apartats 
2.6.1.a i 2.6.3.b). 


En dos contractes de prestació de serveis es van formalitzar i el servei es va iniciar amb 
posterioritat a la data de finalització del període d’execució previst en els plecs En un 
cas, aquest fet va comportar que el SEM, mitjançant una addenda, modifiqués les clàu
sules dels plecs de condicions relacionades amb els terminis d’execució i de facturació 
dels treballs encarregats, tot i que alguna de les fases parcials incloses en l’addenda ja 
havien estat executades i facturades pel contractista. En l’altre contracte, l’adjudicatari va 
facturar el servei de forma diferent de la que s’estipulava en el contracte (vegeu l’apartat 
2.6.3.c). 


6) Aspectes formals de la tramitació 


El termini transcorregut entre l’obertura de les proposicions presentades al concurs i l’ad
judicació de dos contractes de serveis és d’entre set i vuit mesos, superior al previst en la 
LCSP per als contractes subjectes a regulació harmonitzada (vegeu l’apartat 2.6.3.a). 


Així mateix, el SEM no va sol·licitar l’autorització prèvia del Govern en el cas de la con
tractació d’estudis i dictàmens de pressupost superior a 30.000 € (vegeu l’apartat 2.6.c). 


L’inici de la prestació del servei de manteniment del sistema de gestió Sitrem de les anua
litats 2010 i 2011 va ser anterior a la formalització del contracte (vegeu l’apartat 2.6.3.1.a). 


En el període comprès entre la finalització del contracte de teleoperadors i la formalització 
de la primera pròrroga (de l’1 de novembre del 2010 al 14 de març del 2011) la prestació 
del servei no comptava amb cap contracte vigent. D’altra banda, els informes justificatius 
de la tercera i quarta pròrroga són posteriors a la data de la seva formalització contractual 
(vegeu l’apartat 2.6.3.2.a). 


7) Modificació del termini de vigència del contracte 


El SEM va modificar els contractes de transport sanitari urgent concedint una nova pròr
roga de dos anys més sobre la vigència total del contracte (després de la segona pròrroga 
d’un any) i la modificació del període de vida útil dels vehicles estipulat en els plecs licitats 
i en els contractes signats, adduint les mesures de contenció de la despesa derivada de 
l’aplicació del Decret llei 3/2010, del 29 de maig. Aquest fet suposa un canvi substancial 


69 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 9/2014



en les condicions licitades i per tant, en lloc de la modificació, s’hauria d’haver licitat un 
nou contracte (vegeu l’apartat 2.6.3.3.a). 


La nova pròrroga del contracte va comportar el manteniment de la repercussió en el preu 
del serveis de transport sanitari dels costos del conveni acceptats l’any 2007 en la Co
missió Tècnica constituïda per membres del SEM, el CatSalut i la patronal ACEA. 


La Sindicatura no té constància que el SEM hagi comprovat el compliment de les con
dicions i circumstàncies que van causar l’increment de la contraprestació econòmica i, en 
conseqüència, tampoc es pot manifestar sobre la compensació econòmica derivada dels 
pactes per al restabliment de l’equilibri econòmic a què es va arribar l’any 2007, que va ser 
de 35,6 M€ l’any 2010 i de 35,2 M€ l’any 2011 (vegeu l’apartat 2.6.3.3.b). 


8) Part variable del preu del contracte 


El SEM no va establir mecanismes d’avaluació dels indicadors de la part variable del 
contracte del servei de transport sanitari urgent en els termes que havia descrit en el plec 
tècnic, de manera que en els exercicis 2010 i 2011 va pagar la totalitat de la part variable 
sense realitzar-ne l’avaluació oportuna (vegeu l’apartat 2.6.3.3.c). 


De la mateixa manera, en el contracte del servei de teleoperació, almenys pel que fa a 
indicadors que representen el 30% de l’avaluació de la part variable del contracte, que era 
del 10% del contracte, el SEM no va poder establir mecanismes de control o avaluació en 
els termes descrits en el plec de clàusules tècniques, de manera que en els exercicis 2010 
i 2011 va pagar la totalitat de la part variable, sense realitzar-ne l’avaluació (vegeu l’apartat 
2.6.3.2.b). 


IV. Personal 


9) Aplicació de les mesures de contenció de la despesa 


En virtut de les mesures de contenció de la despesa del Decret llei 3/2010, del 29 de maig, 
i dels acords presos en les reunions convocades pel CatSalut amb les gerències d’em
preses públiques i consorcis de l’àmbit sanitari en relació amb la seva aplicació, el SEM va 
disposar diverses mesures de contenció salarial que van donar lloc a una reducció de 
nòmina, la qual va ser reintegrada al personal el mes de gener del 2011. 


El càlcul efectuat pel SEM per justificar la reducció del 5% de la massa salarial mitjançant 
altres mesures diferents a la reducció de la nòmina i el reintegrament de les quanties 
retingudes en la nòmina als treballadors, es determina mitjançant la comparació entre les 
previsions pressupostàries inicials del capítol 1, Despeses de personal, més la modificació 
a l’alça del capítol, i les obligacions reconegudes a 31 de desembre del 2010. Aquest càl
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cul s’hauria d’haver efectuar desprès d’afegir els imports de les reduccions practicades i 
posteriorment retornades a les obligacions reconegudes en el capítol 1 del pressupost de 
l’exercici 2010. Tanmateix, la Sindicatura no disposa de documentació suficient poder-se 
manifestar sobre aquest aspecte.22 


La Sindicatura considera que el càlcul efectuat per l’entitat no acredita la reducció del 5% 
de la despesa de personal al finalitzar l’exercici pressupostari mitjançant altres mesures de 
contenció de la despesa, com exigia la Disposició 188/2010 del gerent del SEM, atès que 
s’hauria d’haver calculat respecte a la massa salarial real de l’exercici anterior, amb les 
oportunes correccions per poder-ho fer en termes homogenis (vegeu l’apartat 2.7.a). 


10) Complement de comandament 


L’import brut anual percebut per quatre treballadors de la mostra analitzada que ocupen 
llocs de treball que tenen assignats tasques de comandament i/o responsabilitat supera el 
límit retributiu que estableix el conveni per al nivell de comandament que tenen assignat en 
el contracte corresponent (vegeu l’apartat 2.7.1). 


11) Personal exclòs de l’àmbit d’aplicació del conveni col·lectiu 


A l’inici de l’any 2011, amb anterioritat a la reorganització de l’estructura directiva efec
tuada el juny de 2011, el SEM va aprovar increments retributius de nou directius que la 
Sindicatura considera que no responen a canvis de responsabilitats o funcions, i que d’a
cord amb el que preveu l’article 22 de la Llei 39/2010 de 22 de desembre, de Pressupostos 
de l’Estat per a l’exercici 2011, que té caràcter bàsic, no podien experimentar cap 
increment respecte les vigents a 31 de desembre del 2010 (vegeu l’apartat 2.7.2.a).23 


12) Finalització de la relació laboral d’alta direcció 


El cessament voluntari de la relació laboral del gerent es va produir, el gener de 2011, 
sense complir el termini de preavís mínim de tres mesos que preveia la clàusula vuitena del 
seu contracte de treball, i l’article 10 del Reial decret 1382/1985, de l’1 d’agost, pel qual es 
regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció. El SEM no va 
descomptar dels imports satisfets l’import equivalent al període incomplert del preavís i va 
abonar al treballador una quantitat en concepte de vacances de l’any 2010 de què no 
havia gaudit, un cop finalitzat el període per gaudir-ne (vegeu l’apartat 2.7.2.b). 


22. Observació modificada arran de l’al·legació primera de l’apartat de Personal de les primeres al·legacions. 


23. Observació modificada arran de l’al·legació segona de l’apartat de Personal de les primeres al·legacions i 
de les segones al·legacions presentades pel SEM. 
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4.2. RECOMANACIONS 


Independentment de l’obligatorietat que té el SEM de seguir les formalitats derivades de la 
normativa comptable, contractual i de personal i que s’han posat de manifest en les res
pectives observacions, els fets observats en la fiscalització porten a fer les recomanacions 
següents: 


1) Concurrència 


El SEM ha justificat l’adjudicació mitjançant el procediment negociat sense publicitat, dels 
contractes de manteniment i adaptació del sistema de gestió Sitrem, al·legant l’especificitat 
i exclusivitat tècnica del proveïdor, en tant que n’és propietari del codi font. 


D’acord amb les conclusions dels informes tècnics sobre l’avaluació dels sistemes 
d’informació interns i de les conclusions a les quals va arribar el Pla Director de Sistemes 
d’Informació del SEM, aprovat l’any 2009 pel Consell d’Administració del SEM, la Sin
dicatura considera que el SEM hauria d’avançar en la seva aplicació per tal d’evitar la 
possible obsolescència tecnològica del programari de què disposa el Centre Coor
dinador i promoure la concurrència d’altres proveïdors. En aquest sentit, seria adequat 
incloure el manteniment posterior en el plec de clàusules de la licitació inicial, o 
promoure la concurrència per seleccionar un proveïdor d’un programari obert per tal de 
possibilitar el seu manteniment i actualització per més d’un proveïdor (vegeu l’apartat 
2.6.3.1.b). 


2) Indemnitzacions 


Durant el període fiscalitzat, el SEM va satisfer quatre indemnitzacions per acomiadament 
improcedent, a raó de quaranta cinc dies per any treballat. La Sindicatura considera que el 
SEM hauria de justificar adequadament, d’acord amb les causes objectives que preveu 
l’Estatut dels treballadors, la motivació dels acomiadaments del personal i abonar la 
indemnització corresponent en la mesura que una sentència ferma així ho declari (vegeu 
l’apartat 2.7.b). 


3) Contingut dels plecs de clàusules administratives i tècniques 


Del treball de fiscalització realitzat en l’àrea de contractació s’ha constatat que en la relació 
contractual entre el SEM i les empreses adjudicatàries hi ha clàusules de valoració dels 
treballs i serveis prestats per al pagament d’una part variable del contracte que no s’han 
utilitzat i clàusules sobre les penalitzacions per l’incompliment del servei que no s’han 
considerat aplicables. 
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La Sindicatura considera que els plecs de clàusules administratives o tècniques que re
geixen els contractes s’haurien de redactar tenint present que han de regir la relació que 
després s’establirà amb l’adjudicatari i que cal que totes elles i en conjunt tinguin una 
coherència i que siguin avaluables i aplicables en la pràctica. 


4) Règim d’incompatibilitats del personal 


El personal del SEM es troba inclòs dins l’àmbit d’aplicació de la Llei d’incompatibilitats 
21/1987, del 26 de novembre. Per tant, el SEM ha de vetllar pel compliment per part dels 
seu treballadors d’aquesta normativa i tramitar les sol·licituds de compatibilitat que li pre
sentin. Les resolucions relatives a l’atorgament o la denegació de compatibilitat hauran 
d’inscriure’s en el corresponent registre de personal per tal que en quedi constància en 
l’expedient de cada treballador afectat i es tinguin en compte davant de futures noves 
peticions de compatibilitat que pugui formular. 


5. AL·LEGACIONS 


A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser 
tramès el 28 de gener del 2014 a Sistema d’Emergències Mèdiques, SA.  


El director general va demanar una pròrroga per presentar les al·legacions, i el termini es 
va ampliar fins al 5 de març del 2014. 


L’escrit de resposta del director general de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, amb 
registre de sortida 0612S/268/2014, del 5 de març del 2014, es va registrar d’entrada a la 
Sindicatura de Comptes amb el número 674, del 5 de març del 2014. 


Amb posterioritat a aquest escrit, la Sindicatura de Comptes va modificar els punts 2.7.2.a i 
4.1.IV.11 d’aquest projecte d’informe, per la qual cosa la part modificada va ser tramesa 
novament per a al·legacions a Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, amb número de 
registre de sortida 826/2014, del 20 de març del 2014. L’escrit de resposta del director 
general de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, amb registre de sortida 0612S/382/2014, 
del 8 d’abril del 2014, es va registrar d’entrada a la Sindicatura de Comptes amb el número 
1087, del 8 d’abril del 2014. 


A continuació es transcriuen els dos escrits d’al·legacions presentats per Sistema d’Emer
gències Mèdiques, SA: 
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Sr. Andreu Morillas Antolín 
Síndic 
Sindicatura de Comptes de Catalunya 
Av. Litoral, 12-14 5ª Planta – Sector C 
08005 Barcelona 


Projecte d’informe de fiscalització 
núm. 36/2012-C 


Senyor, 


Ens complau presentar les al·legacions i justificacions pertinents al projecte d’informe 
indicat a l’encapçalament, corresponent als exercicis 2010-2011. 


Atentament, 


Francesc Bonet i Pedrol 
Director general 


L’Hospitalet de Llobregat, 5 de març de 2014 


A LA SINDICATURA DE COMPTES 


AL·LEGACIONS AL PROJECTE D’INFORME DE FISCALITZACIÓ 36/2012-C. 


EMPRESA PÚBLICA SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA 


EXERCICIS 2010-2011 


L’empresa SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA ha rebut mitjançant correu 
electrònic, el PROJECTE D’INFORME DE FISCALITZACIÓ 36/2012-C, corresponent a 
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, exercicis de 2010-2011, elaborat per la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya. 


L’objecte d’aquest informe és la fiscalització de l’activitat economicofinancera de la 
societat corresponent als esmentats exercicis. 


D’acord amb l’ofici remès juntament amb el projecte d’informe, “el termini per a 
presentar les al·legacions és de quinze dies naturals”, si bé aquest ha estat ampliat 
fins el 5 de març de 2014, a petició del Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. 


En base a l’exposat anteriorment i en relació a l’informe mencionat, SISTEMA 
D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA efectua, dins del termini atorgat a l’efecte, les 
següents: 
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AL·LEGACIONS: 


CONTRACTACIÓ 


PRIMERA.- INTRODUCCIÓ 


La valoració de l’activitat del Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, (en endavant 
SEM, SA) al llarg dels exercicis 2010 i 2011, objecte de fiscalització per part del 
Projecte d’informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 36/2012-C, mereix, al 
nostre parer una necessària valoració positiva respecte els anteriors informes de 
fiscalització, relatius al període comprès entre els exercicis 2006 a 2009. 


En aquest sentit, es constata una notable millora en els aspectes, tant quantitatius 
com qualitatius, de les mencions recollides en el mateix. 


En aquest sentit, és voluntat de SEM posar de manifest mitjançant el present escrit, 
únicament aquells aspectes que o bé puntualment poden ser matisats o corregits, o 
bé que han estat degudament solucionats, o estan en via de solució, a dia d’avui. 


En aquest sentit, seguirem l’esquema expositiu recollit en el propi projecte d’informe 
objecte de les present al·legacions: 


- Qüestions Generals 
- Contractació d’obres 
- Contractació de subministraments 
- Contractació de serveis 


SEGONA.- QÜESTIONS GENERALS 


A.- El projecte d’informe 36/2012-C recull en primer lloc dues contractacions que 
generen despesa fora dels procediments de contractació: 


1.- Transport Sanitari Aeri: Aquesta contractació, i com ja exposàvem en relació a 
l’anterior informe, ha estat objecte de discussió sobre el model de contracte que ha 
de regular el servei, qüestió que bascula entre la tramitació com un contracte de 
gestió de servei públic, amb la inclusió de personal sanitari dins l’objecte del con
tracte, o bé com un contracte de serveis, de noliejament únicament dels aparells de 
vol amb pilot. 


La qüestió no és irrellevant si tenim en compte que, tal i com determinà el Servei 
Català de la Salut (en endavant SCS), la decisió sobre un model o un altre configura 
el tipus de contracte, i per tant qui ha de ser l’òrgan de contractació, si el propi Servei 
Català de la Salut en el cas del contracte de gestió de servei públic, o bé directament 
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, en el cas de tramitar-se com a contracte de 
serveis. 


Per fer front a aquesta definició, en data 16 de maig de 2013, el Director General de 
SEM, SA emet resolució (núm. 60/2013) per la qual “es crea la Comissió Tècnica per 
tal de determinar les necessitats del servei de transport sanitari urgent aeri del 
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Sistema d’Emergències Mèdiques, així com preparar i redactar els documents tèc
nics necessaris per poder tirar endavant el procés de contractació del servei de 
transport sanitari aeri”. 


Com a funcions de la Comissió s’estableixen la determinació de “tots el elements que 
han de configurar la definició complerta del servei, com els tipus de servei de 
transport sanitari urgent aeri, atenent les necessitats i funcions inherents a l’activitat 
que desenvolupen, incloent-hi els tipus, les prestacions i les característiques dels 
aparells, des d’un punt de vista tècnic i funcional, el personal, les bases o les con
dicions del servei” 


En paral·lel als treballs d’aquesta Comissió tècnica, s’han seguit els treballs de 
preparació de la contractació del servei de transport sanitari urgent, des de la cre
ació de la corresponent Comissió tècnica preparatòria, mitjançant Resolució del Di
rector General de SEM, SA, de data 07 de setembre de 2012 (núm. 97/2012). 


Al llarg d’aquesta preparació, el SCS i SEM, SA han acordat la tramitació en un únic 
contracte de dos serveis fins ara tramitats per separat, el Transport Sanitari Urgent 
(TSU) gestionat per SEM, SA i el Transport Sanitari No Urgent (TSNU), fins ara ges
tionat pel SCS, la qual cosa suposa un canvi global de model de contractació i de 
gestió del Transport Sanitari (TS) de Catalunya. 


En aquest sentit, en data 03 de febrer de 2014, el SCS i SEM, SA han signat un 
encàrrec de gestió en mèrits del qual SEM, SA rep l’encàrrec del SCS, en tant que 
mitjà propi instrumental, per portar a terme la gestió, coordinació, control i seguiment 
del servei de transport sanitari a Catalunya, amb caràcter global. 


En aquest marc, és en el que cal entendre que s’ha de produir la definició del model 
de transport sanitari urgent aeri, el qual no podrà ser definit correctament en la seva 
integritat, sense la valoració global de mitjans, condicions i activitat que afecten al 
transport sanitari en general, terrestre i aeri en el seu conjunt. 


2.- Servei de repatriació: Pràcticament el mateix es pot dir del servei de repatriació, 
respecte el qual també en data 16 de maig de 2013 (núm. 61/2013) s’emet Resolució 
del Director General de SEM, SA per la qual es crea la Comissió Tècnica que ha de 
determinar les necessitats del servei de trasllats extracomunitaris del Sistema d’E
mergències Mèdiques, així com preparar i redactar els documents tècnics necessaris 
per poder tirar endavant el procés de contractació del servei de trasllats extra
comunitaris. 


I en igual sentit, la definició d’aquest servei ve directament condicionada per la de
finició global del servei de transport sanitari a Catalunya, que com hem exposat s’ha 
vingut realitzant de mode continu en el temps des del mes de setembre de 2012 i fins 
a l’actualitat. 


Val a dir igualment en aquest sentit, que la documentació necessària per a la tra
mitació de la licitació per part del SCS en tant que contracte de gestió de servei 
públic, s’ha remès per part de SEM, SA en dues ocasions al SCS, sense tanmateix 
que la tramitació s’hagi pogut dur a terme precisament per la manca de definició 
global de tot el sistema de gestió del transport sanitari a Catalunya. 
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Respecte aquestes dues contractacions finalment, només exposar que actualment la 
licitació del Transport Sanitari a Catalunya es troba en fase de tancament dels do
cuments tècnics, preveient-se la propera tramitació dels mateixos per acord de Go
vern respecte la plurianualitat, així com a Intervenció prèvia, abans de la seva 
publicació; la qual cosa està permetent a les Comissions Tècniques esmentades de 
Transport Sanitari aeri i Repatriacions, avançar en les seves tasques i per tant con
fiem en què es podran iniciar els respectius tràmits de licitació properament. 


B.- Es fa esment, en segon lloc, dins de les consideracions generals, a la for
malització de pròrrogues més enllà del previs contractualment en relació a un únic 
contracte, el de l’arrendament de peces de vestuari per al personal de SEM, SA. 


Respecte d’aquesta qüestió, objectivament innegable, únicament fer esment a dues 
apreciacions que entenem que poden ajudar a entendre aquest fet. 


En primer lloc, cal fer esment a què en data 28 de setembre de 2012 es va formalitzar 
el nou contracte de subministrament de les peces de vestuari, així com en data 14 de 
març de 2013, es va aixecar acta de recepció de tot el nou vestuari, amb la qual cosa 
la incidència detectada, es troba regularitzada des de fa pràcticament un any. 


En segon lloc, cal fer esment a què les pròrrogues esmentades s’han produït, excep
cionalment, per poder garantir la continuïtat en tot moment en la prestació del servei 
d’atenció a les urgències i emergències mèdiques a Catalunya, atesa la naturalesa 
de roba de tipus tècnic, essencial i necessària per al desenvolupament correcte i 
amb garanties del mateix, i només i estrictament fins a la superació d’un seguit de 
vicissituds i elements externs que han afectat aquesta contractació en la seva tra
mitació. 


En efecte, i en aquest sentit, ja en data 27 de setembre de 2010, és a dir, quan 
encara quedava pràcticament un període contractual de vigència d’un any (la vi
gència del contracte prevista era fins el 06 de setembre de 2011), el Consell d’Ad
ministració de SEM, SA va acordar: 


“Primer.- AUTORITZAR la despesa plurianual vinculada a la contractació del sub
ministrament del vestuari per al personal de SEM, per un pressupost anual màxim 
(IVA inclòs) de 1.438.499,00 € i un valor estimat de 7.314.401,69 €, així com INCOAR 
un nou procediment de licitació amb aquest objecte, si escau, tot remetent l’ex
pedient a l’Assessoria Jurídica del Servei Català de la Salut i a la Intervenció dele
gada per a la seva valoració prèvia” 


Tanmateix, la definició tècnica dels elements a contractar varen patir diverses mo
dificacions, veient-se afectada tant pel canvi organitzatiu viscut a SEM, SA amb el 
canvi de Gerència produït el mes de gener de 2011, com amb els canvis successius 
de responsable de contracte, en dates 09 de novembre de 2010 (Disposició núm. 
243/2010), 02 d’agost de 2011 (Resolució núm. 155/2011) i 24 de gener de 2012 
(Resolució núm. 15/2012). Així mateix, l’entrada en funcionament de la nova licitació 
s’ha vist igualment afectada i endarrerida per l’Acord de Govern de 30 d’octubre de 
2012, pel qual s’aprova la nova marca de SEM, SA, així com es posa a disposició el 
nou manual corporatiu d’identificació del vestuari que recull la nova marca, per tal 
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que s’apliqui a la uniformitat objecte de l’esmentat contracte, la qual cosa va suposar 
la suspensió en l’execució del contracte. 


Tots aquests elements van forçar a què calgués mantenir el contracte fins llavors 
vigent, de cara a poder mantenir el servei d’atenció a les urgències i emergències 
mèdiques de Catalunya, mentre no es van resoldre les incidències esmentades per 
tal de poder dur a terme el procés de licitació correctament. 


C.- En tercer lloc, dins de les consideracions generals, es recull el cas del contracte, 
actualment extingit, amb un bufet d’advocats per a la prestació del servei d’asses
sorament jurídic extern en l’àmbit laboral. En concret, es fa esment a què s’haurien 
facturat serveis fora de contracte, és a dir, més enllà d’aquest. 


En concret, el darrer contracte a què es fa referència és el subscrit en data 01 d’abril 
de 2010, i que va finalitzar la seva vigència el 31 de març de 2011, i que no preveia 
dins del seu import el seguiment de procediments judicials. 


En aquest sentit, en relació a l’exercici 2010, fora de contracte s’hauria facturat un 
total de 46.797,22€ (IVA inclòs), els quals es desglossarien de la següent manera: 


Concepte Import 


Encàrrecs propis de l’exercici 2010 3.652,52€ (IVA inclòs) 


Serveis derivats de procediments judicials en l’àmbit laboral 
encarregats en exercicis precedents 


21.701,45€ (IVA inclòs) 


Serveis derivats de procediments judicials no propis de l’àmbit 
laboral (penal i contenciós administratiu) encarregats en exercicis 
precedents 


21.443,25€ (IVA inclòs) 


TOTAL 46.797,22€ (IVA inclòs) 


Respecte l’exercici 2011, fora del contracte s’hauria facturat un total de 50.013,30 € 
(IVA inclòs), els quals es desglossarien de la següent manera: 


Concepte Import 


Encàrrecs propis de l’exercici 2011 31.639,06€ (IVA inclòs) 


Serveis derivats de procediments judicials en l’àmbit laboral 
encarregats en exercicis precedents 


4.375,20€ (IVA inclòs) 


Serveis derivats de procediments judicials no propis de l’àmbit 
laboral (penal i contenciós administratiu) encarregats en exercicis 
precedents 


12.583,04€ (IVA inclòs) 


Altres serveis (formació) 1.416,00€ (IVA inclòs) 


TOTAL 50.013,30€ (IVA inclòs) 


Al respecte, només introduir un seguit de matisos que entenem que ajudaran a situar 
la qüestió. 


D’acord amb la Instrucció de contractació de SEM, SA, el llindar del contracte menor 
es troba situat al límit de 60.500,00€ (IVA inclòs), no havent-se superat en cap dels 
exercicis, ni en còmput desglossat ni conjunt. Igualment, val a dir, que pràcticament 
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la totalitat d’aquest imports corresponen a encàrrecs puntuals derivats de processos 
judicials, la majoria dels quals iniciats en exercicis anteriors. En aquest sentit, en
tenem que el bon sentit del principi de defensa fa aconsellable mantenir des d’un bon 
començament i fins al final una mateixa defensa jurídica en cadascun dels plets i 
judicis a què s’ha d’afrontar SEM, SA. 


De fet, sembla ser aquest el mateix criteri que el propi TRLCSP estableix a l’article 
303, relatiu a la durada màxima dels contractes de servei, quan literalment expressa: 


“3. Els contractes per a la defensa jurídica i judicial de l’Administració tindran la 
durada precisa per atendre adequadament les seves necessitats.” 


Finalment, posar de manifest que actualment, i des del dia 13 d’abril de 2012, aquest 
servei està subjecte a una nova relació contractual, derivada d’una licitació seguida 
per procediment obert no harmonitzat, i que inclou com una part variable dins de 
l’objecte del contracte, el seguiment de processos judicials. 


TERCERA.- CONTRACTACIÓ D’OBRES 


A.- En relació a un contracte d’obres, seguit pel procediment negociat sense publi
citat, es fa esment a què en l’informe tècnic de valoració s’inclouen criteris i factors 
de ponderació amb un detall no previst en els plecs de clàusules administratives. 


Aquesta empresa és conscient de la doctrina que s’ha anat perfilant respecte aques
ta qüestió amb les diferents resolucions dels òrgans administratius de recursos 
contractuals, en especial en el cas de Catalunya, la qual ha vingut a establir de forma 
més concreta els límits de la discrecionalitat tècnica en la valoració de les ofertes. 


Al respecte, SEM, SA des de fa temps està aplicant aquesta doctrina en el sentit de 
publicar en l’anunci el detall màxim en els criteris de valoració i la seva ponderació. 


Respecte el cas valorat, tanmateix, fer esment a què es tracta d’una licitació prèvia a 
la pròpia creació de l’òrgan administratiu de recursos contractuals de Catalunya, 
mitjançant Disposició addicional quarta de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures 
fiscals i financeres, i que inicià la seva activitat emetent resolucions el mes de juny de 
2012, i per tant, es licità sense la concreció interpretativa donada per aquest òrgan. 


I per altre costat, no podem deixar de valorar que ens trobem davant d’un proce
diment negociat sense publicitat que permet la negociació de les condicions de les 
ofertes prèviament a la valoració de les mateixes, amb la qual cosa, entenem que el 
marge de discreció tècnica ha de ser necessàriament més elevat. 


B.- En segon lloc es fa esment a l’existència de despeses addicionals posteriors a 
l’execució del contracte original, la qual cosa s’entén que s’hauria d’haver previst, 
tramitant una licitació conjunta inicialment per la quantitat total. 


Al respecte, i en tant que es tracta de consideracions més pròpies de la planificació 
de les obres, més que no qüestions pròpiament de la tramitació administrativa dels 
expedients, només fer esment que en cap dels dos casos en què es tracta aquesta 
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qüestió en el projecte d’informe 36/2012-C, l’import conjunt suposa una modificació 
del tipus de procediment legal a seguir, el del negociat sense publicitat en ambdós 
casos; amb la qual cosa, no es pot sostenir que s’han vulnerat, per esquivar-les, les 
normes dels procediments a seguir, que hagués estat el mateix en qualsevol cas. 


QUARTA.- CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 


Al respecte, l’informe conclou que no hi ha cap observació a destacar. En con
seqüència, no es fa cap valoració al respecte. 


CINQUENA.- CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 


A.- Respecte aspectes formals de la tramitació, es fa esment a què s’ha superat el 
termini legal entre la data d’obertura de les ofertes i la d’adjudicació, respecte d’un 
contracte. 


En aquest cas, és certa la demora en el procediment de licitació, per motius aliens a 
la pròpia tramitació, atès que va coincidir aquesta amb un canvi organitzatiu, de 
Direcció, de responsable de contracte i de reorganització dels òrgans de contrac
tació de SEM, SA, que van aconsellar l’espera fins a la finalització de tot aquest 
procés. 


Més enllà d’aquesta consideració, tanmateix, podem concloure en qualsevol cas que 
el termini legal no preveu altra conseqüència que la possibilitat que l’adjudicatari retiri 
la seva oferta, d’acord amb l’establert a l’article 147 de la LCSP, en aquell moment 
aplicable (actualment article 161 TRLCSP), i per tant no afecta a la validesa legal del 
mateix. 


En el cas present, la retirada de l’oferta per part de l’empresa adjudicatària no només 
no es va produir, sinó que en precaució i salvaguarda del procediment, SEM, SA 
mitjançant ofici de 10 d’octubre de 2011, va requerir en el moment de l’adjudicació 
provisional, aplicable aleshores, a l’empresa proposada com a adjudicatària per tal 
que formalment confirmés el manteniment de l’oferta en tots els seus termes. En 
aquest sentit, l’empresa adjudicatària va presentat escrit en què confirmava aquest 
extrem, en data 17 d’octubre de 2011, prèviament a l’adjudicació definitiva, no su
posant cap risc per a la licitació ni el contracte. 


B.- S’inclou en l’informe la consideració de la Sindicatura que SEM hauria d’avançar 
en la promoció de la concurrència per seleccionar un proveïdor d’un nou programari 
per tal d’evitar la possible obsolescència tecnològica del programari del Centre 
Coordinador. 


Al respecte, i en aquesta direcció, únicament fer esment a què en data 20 de 
desembre de 2013 es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya, la licitació del servei de “Project Management Office” per la 
nova plataforma 061 de SEM, SA, com a primer pas per a la licitació d’una nova 
plataforma informàtica. 
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C.- En relació al contracte per a la prestació del servei de teleoperació, el Projecte 
d’Informe esmenta que mentre aquest servei estava inclòs en el protocol d’actuació 
en la contractació de la gestió de serveis públics assistencials signat entre el SCS i 
SEM, SA, finalment va ser licitat per part de SEM, SA directament. 


Si bé no es planteja com una incidència pròpiament dita, al respecte únicament 
clarificar que en data 08 de novembre de 2010, tingué entrada a SEM, SA escrit del 
SCS en el qual, i atesa la unificació del servei en una única figura de gestor de 
coordinació sanitària, el contracte havia de ser tipificat com a contracte de serveis i 
no de gestió de serveis públics, la qual cosa suposava que la contractació la podia 
dur a terme SEM, SA directament. 


Per aquest motiu, la licitació es va dur a terme fora del marc d’aplicació de l’esmentat 
Protocol d’actuació, previst únicament per a contractes de gestió de servei públic, i 
no per a contractes de serveis. 


D.- Respecte les pròrrogues efectuades més enllà del previst contractualment en el 
cas del contracte de gestors de recursos de Reus, només referir-nos a l’esmentat en 
l’apartat A d’aquesta al·legació en tant que el manteniment d’aquest servei més enllà 
del previst inicialment es va produir de forma excepcional, i únicament per assegurar 
el manteniment d’un servei considerat essencial per a la prestació de l’atenció a les 
urgències i emergències mèdiques, que no es podia interrompre, mentre s’estava 
tramitant en paral·lel la nova licitació que l’havia de substituir, la qual com s’ha 
exposat es va prolongar en el temps més enllà del desitjable per motius aliens a la 
tramitació de l’expedient. 


En qualsevol cas, aquesta incidència fou subsanada amb l’inici de l’execució del nou 
contracte, a partir del dia 01 de desembre de 2011. 


E.- Finalment, la Sindicatura de Comptes recull les seves valoracions respecte la 
modificació del termini de vigència del contracte de Transport Sanitari Urgent (TSU). 


Quant a aquest aspecte, i com ja s’ha exposat respecte dels contractes de transport 
sanitari urgent aeri i el de repatriacions, cal únicament posar de relleu que es tracta 
de contractes que cal abordar des de la seva globalitat i dificultat, i en què hi inci
deixen un gran número de factors propis del sistema sanitari global, en tant que s’hi 
intercedeix, tal i com s’ha posat de manifest en la preparació de la propera futura 
licitació, que ja s’ha anunciat amb caràcter previ a la Plataforma de Contractació de 
la Generalitat, en el perfil del contractant del SCS, des del passat 03 de febrer de 
2014, i que en tractar-se d’una gestió d’un servei públic, recau per a la seva tra
mitació en l’àmbit de competència del SCS des de l’entrada en vigor de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i en mèrits del seu article 
8.1, motiu pel qual, i com té coneixement aquesta Sindicatura, es va signar en data 
24 de març de 2010 un protocol d’actuació conjunta entre el SCS i SEM, SA, el qual 
estableix com a objecte del mateix, entre d’altres, el contracte de Transport Sanitari 
Urgent terrestre. 


Tal i com hem exposat, mitjançant encàrrec de gestió de 03 de febrer de 2014, el 
SCS ha encarregat a SEM, SA la gestió del servei de Transport Sanitari de Catalunya, 
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incloses les dues modalitats de TSU i TSNU, la qual es materialitzarà una vegada 
tramitat per part del SCS l’oportú procediment de licitació. 


SISENA.- CONCLUSIONS 


Com s’ha exposat, la major part de les incidències detectades estan o bé ja resoltes 
amb anterioritat a l’emissió del Projecte d’informe de la Sindicatura o bé es troben en 
avançat tràmit de resolució. 


Així mateix, no volem deixar passar l’oportunitat de manifestar les especificitats de 
SEM, SA, que té un alt volum econòmic de contractació del sector públic, i malgrat 
això, té un índex pràcticament nul de conflictivitat o litigiositat en els seus processos 
de contractació, la qual cosa suposa un indicador favorable que des d’un punt de 
vista de la transparència, publicitat i igualtat de tracte, els procediments s’han ade
quat a la legalitat vigent, sense que cap de les parts interessades en els processos 
de contractació tramitats hagi expressat el contrari. 


Finalment, i per concloure, únicament es vol posar de manifest que la voluntat de 
SEM, SA ha estat en tot moment aclarir les observacions fetes, des de la més estricta 
legalitat en aquells casos que entenia que això era possible, així com aportar aquells 
matisos necessaris per conceptualitzar millor alguns aspectes que es consideren 
rellevants a tenir en compte. 


Així mateix, ha servit el present escrit d’al·legacions per posar en coneixement de la 
Sindicatura els aspectes de millora que ha anat incorporant SEM, SA en el seu model 
de gestió una vegada ha iniciat el desenvolupament ordinari i normal de la seva 
activitat, la qual cosa forma part de l’ànim de millora contínua de l’empresa. 


En qualsevol cas, i malgrat l’exposat, es sotmeten les presents al·legacions al criteri i 
valoració d’aquesta Sindicatura, per tal de determinar definitivament els aspectes 
rellevants derivats del control efectuat. 


PERSONAL 


PRIMERA.- Qüestions Generals 


En resposta al punt 2.7. a) de l’informe, assenyalar que en les obligacions reco
negudes del capítol 1 al final de l’exercici (42.818.275,87 €) està inclòs el cost que va 
representar el retorn de les reduccions practicades als treballadors en concepte del 
5%, per tant, l’estalvi resultant en cap cas és inferior a l’acreditat en els nostres 
càlculs. 


Pel que fa al càlcul de la reducció del 5% de la massa salarial (proporcional als 
mesos de juny a desembre), aclarir que la voluntat del SEM, SA, expressada en la 
Disposició 188/2010 era la d’acreditar l’estalvi de la massa salarial respecte el 
pressupost del propi any 2010, i en cap cas que havia de ser en termes comparatius 
respecte l’exercici 2009 anterior, fet que torna a quedar palès en el pacte assolit 
posteriorment entre el SEM, SA i la representació social de data 2 de desembre de 
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2010 amb el suport i vist i plau del Consell D’administració segons consta a l’acta 
8/2010, de 28 de novembre, i aquest estalvi, valorat en 989.357,19€, ha quedat 
acreditat. 


En resposta al punt 2.7. b) de l’informe afegir que les indemnitzacions produïdes 
durant els exercicis 2010-2011 van respondre a criteris de reestructuració orga
nitzativa i sempre han comportat un estalvi econòmic posterior. Creiem que el fet 
d’esperar a tenir Sentència ferma que declarés la improcedència de l’acomiadament, 
podia generar salaris de tramitació i un impacte econòmic negatiu important.  


Pel que fa a l’observació que en cas d’acomiadament cal instruir un expedient d’a
cord amb el procediment legalment establert en la normativa administrativa, entenem, 
i sia dit amb tots els respectes, que donat el caràcter de societat anònima del SEM, 
SA, la normativa d’aplicació i d’instrucció dels acomiadaments és la seguida en el 
conveni col·lectiu en vigor i a l’Estatut dels Treballadors. No obstant SEM, SA es 
coneixedor de l’acomiadament objectiu, i l’ha utilitzat davant del disciplinari sempre 
que han existit causes que l’han motivat. Afegir que la Jurisdicció competent en el 
cas del SEM, SA és la Jurisdicció Laboral, on regeix “el principi prooperario” i no en 
la Jurisdicció del Contenciós-Administratiu. 


SEGONA.- Retribucions del personal del conveni 


Pel que fa al punt 2.7.1. manifestar que actualment no s’abonen hores extres, només 
es realitza alguna de manera residual que es compensa amb el descans equivalent. 
Tanmateix, tampoc es realitzen ni s’abonen hores de jornada d’atenció continuada. 


Per altra banda, l’abonament del plus de productivitat contemplat en la llei de 
pressupostos dels exercicis 2009 i 2010, va suposar, pels tres casos detectats que 
aquí s’analitzen, una retribució addicional atès que ja percebien el plus de coman 
dament, atès que era un concepte de nova creació que no es va tenir en compte a 
l’hora de limitar les retribucions anuals. Posteriorment aquest plus va deixar d’abonar
se, per tant, no s’ha consolidat en el temps. 


Pel que fa al punt 2.7.2. a), les modificacions en les condicions retributives aplicades 
durant l’exercici 2011, estan degudament justificades contractualment. 


El motiu pel qual SEM, SA no disposa d’informe favorable de la Comissió de 
retribucions i despeses de personal respecte aquestes modificacions, el trobem als 
articles 68 i 69 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, que 
especifica que les entitats del sector públic de salut amb autonomia de gestió tenen 
“La capacitat per a establir les pròpies polítiques de recursos humans, sense que 
siguin aplicables al personal contractat per les entitats les normes sobre despeses de 
personal, les instruccions, les restriccions a la contractació, ni altres mesures limi
tatives, destinades específicament al conjunt del sector públic de la Generalitat, sens 
perjudici de l’acompliment de la legislació bàsica.” Mateixa data que la pròpia Llei de 
Pressupostos per al 2011. 


De fet, la Secretaria General del Departament de Salut, a data 9 de desembre del 
2009, ens indica que la Subcomissió de retribucions estableix que el SEM no re
quereix l’informe favorable conjunt del Departament competent en matèria de funció 
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pública i del Departament d’Economia i Finances per continuar amb el tràmit ordinari 
de l’aprovació del conveni col·lectiu, per tractar-se d’una entitat que no rep sub
vencions destinades o cobrir el dèficit d’explotació, tot i contemplar un augment de la 
massa salarial en 2%. 


Pel que fa al punt 2.7.3. Règim d’incompatibilitats del personal, si bé es cert que fins 
el moment l’empresa només cursava aquells expedients de compatibilitat sol·licitats 
pels treballadors, actualment s’està duent a terme una política molt més pro activa en 
aquest sentit. 


L’empresa ha comunicat formalment a tots els treballadors l’obligatorietat d’informar 
de la situació de pluriocupació als efectes de sol·licitar la corresponent compatibilitat, 
estant en tràmit de presentació de sol·licituds, als efectes de la seva tramitació.  


CONCLUSIÓ 


Finalment, volem assenyalar l’evolució favorable respecte als exercicis anteriorment 
fiscalitzats, així com la implicació d’aquesta Direcció en la millora continua de la 
gestió, i el compliment de la normativa vigent, valorant positivament les observacions 
per part d’aquesta Sindicatura.  


L’Hospitalet de Llobregat, 5 de març de 2014 


Sr. Andreu Morillas Antolín 
Síndic 
Sindicatura de Comptes de Catalunya 
Av. Litoral, 12-14 5ª Planta – Sector C 
08005 Barcelona 


Projecte d’informe de fiscalització 
núm. 36/2012-C 


Senyor, 


Ens complau presentar les al·legacions i justificacions pertinents posteriors a la modi
ficació dels punts 2.7.2.a) i 4.1.IV.11) del projecte d’informe indicat a l’encap
çalament, corresponents als exercicis 2010 i 2011. 


Atentament, 


Francesc Bonet i Pedrol 
Director general 


L’Hospitalet de Llobregat, 5 de març de 2014 
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AL·LEGACIONS INFORME SINDICATURA (2a part) 


En resposta a les modificacions produïdes en els punts 2.7.2.a) i 4.1.IV.11) del 
projecte d’informe, comunicades al SEM el passat dia 21 de març, explicar que els 
increments retributius dels 9 directius responen en tots els casos a una novació 
contractual basada en la constitució i aprovació d’un nou organigrama en el mes de 
juliol de 2011, que tenia per objectiu la creació d’una nova estructura organitza
tiva a l’empresa i la seva simplificació, passant per assumir els esmentats direc
tius noves responsabilitats i/o funcions, segons va entendre el SEM, SA en el seu 
moment. 


S’ha de tenir en compte que aquesta nova estructura organitzativa, va tenir com a 
objectius bàsics principals dos aspectes: 


- El primer, la simplificació de l’estructura directiva, i la conseqüent reordenació 
salarial. 


- El segon, la reducció de la massa salarial de l’estructura directiva, i en conse
qüència del propi SEM, SA, comportant un estalvi de la massa salarial en termes 
d’homogeneïtat respecte a la del 2010. 


Així doncs, aquesta nova estructura directiva va comportar en la majoria dels casos 
(en concret 40 treballadors amb funcions directives o de responsabilitat) una rebaixa 
salarial, fins i tot en algun cas es van produir acomiadaments. Tanmateix, i en virtut 
de l’assignació de noves funcions/responsabilitats i dins de la nova política d’or
denació salarial, també es van produir els increments salarials de 9 directius, com a 
conseqüència de les noves funcions i/o responsabilitats adquirides en raó del nou 
càrrec. 


En aquest sentit, entenem que es van tenir en compte varis factors, i que varen 
motivar la regularització salarial, tractant-se de situacions no homogènies:  


- El canvi de la relació laboral, passant d’estar dins el conveni a fora de conveni. 

- El canvi de funcions o atribucions. 

- El canvi de responsabilitat, i/o assignacions de noves tasques. 

- El canvi de dependència jeràrquica, passant a dependre directament de la Direc



ció general, sense comandaments intermitjos. 
- La designació de nou personal depenent jeràrquicament del nou directiu.  


I entenem, sia dit amb tots els respectes, que en cada un dels 9 casos s’han succeït 
algun o varis dels supòsits que aquí s’han mencionat.  


Respecte al segon aspecte comentat, val a dir que aquesta nova reordenació di
rectiva, amb regularització salarial inclosa, va comportar un estalvi significatiu a la 
organització, aconseguint en conseqüència una reducció de la massa salarial res
pecte a la massa salarial del personal laboral del 2010, d’acord amb allò que disposa 
l’article 28 de la Llei 6/2011, de 27 de Juliol, de Pressupostos de la generalitat de 
Catalunya per a l’any 2011, així com el mateix article 22 de la Llei 39/2010 de 22 de 
desembre, de Pressupostos de l’Estat per a l’exercici 2011.  
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Tanmateix, i donat que el SEM, gaudeix d’autonomia de gestió, de conformitat a 
l’article 68 i ss. de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, es va 
entendre que sense incrementar la massa salarial de l’exercici 2010, el SEM podia 
establir les polítiques pròpies de RR.HH. oportunes orientades a aconseguir una 
equitat retributiva, basada principalment en un augment de responsabilitat inherent al 
càrrec, que possibilitaven la reducció de la massa salarial global. 


Es per tot això, i evidentment amb tots els respectes a la interpretació de la Sin
dicatura, que entenem que el SEM, SA amb la seva actuació ha complert amb allò 
establert a l’article 22 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre de pressupostos de 
l’Estat per a l’exercici 2011, així com també de l’article 28 de la Llei 6/2011, de 27 de 
juliol, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2011. 


L’Hospitalet de Llobregat, 4 d’abril 2014 


Dr. Francesc Bonet i Pedrol 

Director general 



6. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS 


Les al·legacions formulades, en els dos casos, pel director general de Sistema d’Emer
gències Mèdiques, SA al projecte d’informe, referent a Sistema d’Emergències Mèdiques, 
exercicis 2010 i 2011, han estat degudament analitzades i valorades per la Sindicatura de 
Comptes. 


En aquest sentit, la Sindicatura ha modificat les observacions a i b de l’apartat 2.7 i l’ob
servació a de l’apartat 2.7.2 de l’informe, arran de les al·legacions primera i segona de 
l’apartat de Personal de les primeres al·legacions. També ha modificat lleugerament el 
redactat de l’apartat 2.7.2, i de l’observació a d’aquest apartat, així com l’observació 11 de 
l’apartat 4.1, subapartat IV, arran de les segones al·legacions. Les modificacions estan 
assenyalades en les corresponents notes a peu de pàgina. 


Pel que fa a la resta de les al·legacions, no s’ha alterat el text de l’informe perquè o bé la 
Sindicatura considera que les al·legacions trameses són explicacions que confirmen la 
situació descrita en l’informe o bé no comparteix els judicis exposats en aquelles. 
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