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

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

2.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Cons-
titucional

Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei de l’Estat 18/2014, del 15 
d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixe-
ment, la competitivitat i l’eficiència
Tram. 212-00012/10
Caducitat del procediment parlamentari p. 15

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes 
de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de cooperatives
Tram. 200-00020/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 15
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 17

Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya
Tram. 200-00026/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 17
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 17

Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 200-00032/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 18
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 18

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2015
Tram. 200-00033/10
Debat de les esmenes a la totalitat de les seccions pressu-
postàries p. 18

Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 200-00037/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 19

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 
10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 

sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 202-00073/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 19

Proposició de llei de creació del municipi de Me-
dinyà
Tram. 202-00075/10
Presentació p. 20

Proposició de llei sobre l’ús de símbols en les insti-
tucions i els espais públics de Catalunya
Tram. 202-00076/10
Presentació p. 24

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la retirada i el tracta-
ment de les terres contaminades del parc del Nord, de Sa-
badell
Tram. 250-01354/10
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre la situació dels parcs 
científics i tecnològics
Tram. 250-01360/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’una 
passarel·la i d’un pas de vianants a la carretera C-58 al pas 
per Vacarisses
Tram. 250-01364/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre la continuïtat del grup 
Neoelectra i sobre l’aplicació del Fons europeu agrícola de 
desenvolupament rural
Tram. 250-01367/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre l’aeròdrom d’Alfés
Tram. 250-01368/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre la construcció d’un tú-
nel a la carretera C-14 entre Organyà i Montan de Tost
Tram. 250-01373/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre el grup Ficosa
Tram. 250-01374/10
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre la carretera C-26 entre 
Ripoll i Berga
Tram. 250-01379/10
Esmenes presentades p. 32
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Proposta de resolució sobre la subscripció d’una 
pòlissa d’assegurança que cobreixi les indemnitzacions i les 
fiances derivades de l’exercici de les funcions dels mossos 
d’esquadra
Tram. 250-01395/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la revisió del model de 
les patrulles mixtes de mossos d’esquadra i policies locals
Tram. 250-01396/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el millorament dels 
serveis que es presten a l’oficina dels Mossos d’Esquadra a 
l’estació de Sants, de Barcelona
Tram. 250-01397/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el millorament de les 
condicions higièniques i sanitàries a l’àrea de custòdia de 
detinguts de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de les 
Corts, a Barcelona
Tram. 250-01398/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el text d’una nadala 
cantada a l’Escola Carme-Vedruna, de Manlleu
Tram. 250-01399/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la implantació dels es-
tabliments comercials a la trama urbana consolidada dels 
municipis, els horaris comercials i la regulació de les rebai-
xes
Tram. 250-01400/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la dotació de personal 
dels centres penitenciaris
Tram. 250-01401/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la dotació dels centres 
penitenciaris amb recursos econòmics i humans i sobre la 
creació d’una comissió de treball per a estudiar la implanta-
ció de noves fórmules de tractament rehabilitador
Tram. 250-01402/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució de condemna del tractament 
que el documental «L’endemà», emès el 17 de desembre de 
2014 per TV3, fa de la violència masclista
Tram. 250-01403/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
qualitat assistencial del transport sanitari i dels drets dels 
treballadors del sector en la licitació del concurs de trans-
port sanitari TS-14
Tram. 250-01404/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la Transició
Tram. 250-01405/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució de reconeixement de la tra-
jectòria d’Ovidi Montllor
Tram. 250-01406/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la modificació del Reial 
decret 1088/2005, pel qual s’estableixen els requisits tèc-
nics i condicions mínimes de l’hemodonació i dels centres i 
serveis de transfusió
Tram. 250-01407/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la revisió dels expedi-
ents sancionadors incoats pel Servei d’Ocupació de Cata-
lunya per presumptes infraccions comeses per perceptors 
de prestacions
Tram. 250-01408/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el servei d’hemodinà-
mica de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, i 
sobre el Codi infart
Tram. 250-01409/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el servei d’hemodinà-
mica de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida
Tram. 250-01410/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el servei d’hemodinà-
mica de l’Hospital Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-01411/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre l’accés motoritzat al 
medi natural
Tram. 250-01412/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el Consorci Sanitari 
de Terrassa
Tram. 250-01413/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la presència de les 
Forces Armades Espanyoles en el Saló de l’Ensenyament
Tram. 250-01414/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la inclusió de les Ter-
res de l’Ebre en el servei de trens de rodalia i en la integració 
tarifària del Camp de Tarragona
Tram. 250-01415/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la senyalització d’alt 
ús per ciclistes de la carretera BV-2041 entre Begues i Gavà
Tram. 250-01416/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la dotació dels centres 
penitenciaris amb personal mèdic i de vigilància
Tram. 250-01417/10
Presentació p. 36
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Proposta de resolució sobre el manteniment del 
Centre d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Sant 
Andreu de la Barca
Tram. 250-01418/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre les beques Erasmus 
i Mobint
Tram. 250-01419/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la salut mental infantil 
i juvenil a l’Anoia
Tram. 250-01420/10
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre el documental «Ciutat 
morta» i sobre els incidents que es van produir a Barcelona 
el 4 de febrer de 2006
Tram. 250-01421/10
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me amb relació a l’impacte de la recaptació de l’impost so-
bre les estades en establiments turístics
Tram. 250-01422/10
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre el setantè aniversari de 
la fi de la Segona Guerra Mundial
Tram. 250-01423/10
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre l’avaluació del projecte 
de fusió dels serveis dels hospitals Josep Trueta, de Girona, 
i Santa Caterina, de Salt
Tram. 250-01424/10
Presentació p. 41

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del 
Govern

Projecte del Pla director de cooperació al desenvo-
lupament 2015-2018
Tram. 259-00003/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
33/2014, sobre el retiment de comptes dels partits polítics 
i de les associacions i fundacions vinculades, corresponent 
al 2013
Tram. 256-00048/10
Presentació p. 42
Termini per a proposar compareixences p. 42

3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un infor-
me a la Sindicatura de Comptes o altres actuaci-
ons

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura 
de Comptes d’un informe de fiscalització relatiu a les des-
peses de l’organització dels actes de commemoració del 
tricentenari del 1714
Tram. 253-00003/10
Presentació p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política econòmica
Tram. 300-00262/10
Presentació p. 44

Interpel·lació al Govern sobre polítiques d’ocupació
Tram. 300-00263/10
Presentació p. 44

Interpel·lació al Govern sobre la llei electoral
Tram. 300-00264/10
Presentació p. 44

Interpel·lació al Govern sobre la gestió del canal Se-
garra-Garrigues
Tram. 300-00265/10
Presentació p. 44

Interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a 
garantir l’accés als subministraments bàsics
Tram. 300-00266/10
Presentació p. 45

Interpel·lació al Govern sobre el compliment de la 
legalitat en el procés de preinscripció escolar
Tram. 300-00267/10
Presentació p. 45

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats 
de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura cor-
responent al 2014
Tram. 360-00018/10
Tramitació en Comissió p. 45

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10
Renúncia a la condició de diputat p. 46

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Mixt
Tram. 399-00007/10
Substitució de representants p. 46

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 254/X, so-
bre les obres de construcció de l’Institut Alt Foix, de Sant 
Martí Sarroca
Tram. 290-00217/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 46

Control del compliment de la Resolució 391/X, so-
bre l’Escola Montserrat Vayreda, de Roses
Tram. 290-00346/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 46

Control del compliment de la Resolució 576/X, so-
bre la construcció de l’Escola Pirineu, de Campdevànol
Tram. 290-00518/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 47

Control del compliment de la Resolució 591/X, so-
bre la construcció de l’Escola Els Quatre Vents, de Cano-
velles
Tram. 290-00531/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 47
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Control del compliment de la Resolució 679/X, sobre 
la retirada de l’Avantprojecte de llei orgànica de reforma de la 
Llei orgànica 2/2010, del 3 de març, de salut sexual i repro-
ductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs
Tram. 290-00609/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 47

Control del compliment de la Resolució 685/X, so-
bre l’increment de l’import de l’ajut per hectàrea de fruita 
seca
Tram. 290-00615/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 48

Control del compliment de la Resolució 686/X, so-
bre la regulació de les proves de jònecs
Tram. 290-00616/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 48

Control del compliment de la Resolució 695/X, 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. 290-00625/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 48

Control del compliment de la Resolució 696/X, so-
bre el desplegament per reglament de la Llei 14/2010, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
Tram. 290-00626/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 49

Control del compliment de la Resolució 697/X, so-
bre l’atenció als infants necessitats durant l’estiu
Tram. 290-00627/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 49

Control del compliment de la Resolució 698/X, so-
bre la consolidació dels centres oberts per a infants i ado-
lescents com a servei social
Tram. 290-00628/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 50

Control del compliment de la Resolució 699/X, so-
bre 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. 290-00629/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 50

Control del compliment de la Resolució 729/X, so-
bre el manteniment del servei d’urgències del CAP Sant Pe-
re, de Reus
Tram. 290-00656/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 51

Control del compliment de la Resolució 731/X, so-
bre l’elaboració del Pla director d’urologia i andrologia de 
Catalunya
Tram. 290-00658/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 51

Control del compliment de la Resolució 732/X, so-
bre el manteniment de les unitats de suport vital avançat a 
Calella i Blanes
Tram. 290-00659/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 52

Control del compliment de la Resolució 762/X, so-
bre l’impuls i l’aplicació de mesures per a una alimentació 
saludable a les escoles
Tram. 290-00686/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 52

Control del compliment de la Resolució 826/X, so-
bre la construcció de l’Escola Montigalà i l’Institut Ventura 
Gassol, a Badalona
Tram. 290-00741/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 53

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 80/X, sobre les 
conseqüències sanitàries de les retallades
Tram. 390-00080/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 53

Control del compliment de la Moció 128/X, sobre 
les mesures per a garantir la viabilitat i l’estabilitat de les en-
titats socials
Tram. 390-00128/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 55

Control del compliment de la Moció 141/X, sobre 
l’execució dels pressupostos de la Generalitat per al 2014 i 
les perspectives per al 2015
Tram. 390-00141/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 56

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la 
Generalitat davant el Ple perquè informi sobre la presumpta 
participació del president de la Generalitat en processos de 
deslocalització d’empreses investigats per suposats casos 
de corrupció
Tram. 361-00009/10
Sol·licitud p. 57

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre l’adjudicació directa a Túnels Barcelona Cadí de 
la concessió d’explotació dels túnels de Vallvidrera i del Cadí
Tram. 354-00369/10
Acord sobre la sol·licitud p. 57

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre la 
concessió del tercer grau a l’ex-director general d’Ocupació, 
condemnat en el cas Pallerols pel desviament de subvenci-
ons públiques
Tram. 354-00371/10
Sol·licitud i tramitació p. 57

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el funcionament del 
dispositiu d’emergències activat per a rescatar una parella 
de joves en una pista de Campdevànol (Ripollès) el 14 de 
gener de 2015
Tram. 354-00377/10
Sol·licitud i tramitació p. 57

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre la gestió de la renda mínima d’inserció
Tram. 354-00379/10
Sol·licitud i tramitació p. 58

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre la no-presentació del projecte de llei de l’activitat 
del comerç, els serveis i les fires abans del 31 de desembre 
de 2014
Tram. 354-00380/10
Sol·licitud i tramitació p. 58

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les declaracions fetes 
per Miquel Sellarès, ex-director general de Seguretat Ciuta-
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dana, en el programa «La Rambla» de Barcelona Televisió el 
22 de gener de 2015
Tram. 354-00383/10
Sol·licitud i tramitació p. 58

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Empreses de Treball Temporal amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02346/10
Rebuig de la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Em-
preses de Recol·locació amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02347/10
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Empresarial Catalana de la Formació amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02348/10
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02349/10
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02350/10
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02351/10
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Cambres de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02352/10
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Empresarial Catalana de la Formació amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02353/10
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02354/10
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02355/10
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02356/10
Retirada de la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02357/10
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02358/10
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02359/10
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02360/10
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’Eduard Rojo, cate-
dràtic de dret del treball i de la seguretat social de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02361/10
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença de Valeriano Gómez, 
expert en polítiques actives, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02362/10
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’Encarna Perán Mo-
ral, professora d’economia aplicada de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02363/10
Rebuig de la sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’Andreu Cruañas i 
Acosta, exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02364/10
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença de Manuel Romero 
i Colomé, exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02365/10
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Francesc Castella-
na i Aregall, exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02366/10
Acord sobre la sol·licitud p. 61
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Proposta de compareixença de Joan Josep Berbel 
Sánchez, exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02367/10
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Xavier Casares i 
Martínez, president del Consell Català de Formació Profes-
sional, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02368/10
Canvi de tramitació p. 61

Proposta de compareixença d’Esther Sánchez i 
Torres, professora d’ESADE, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02369/10
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’Olga Campmany i 
Casas, vocal del Consell de Direcció del Servei d’Ocupació 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02370/10
Canvi de tramitació p. 61

Proposta de compareixença de Raymond Torres, 
director de l’Institut Internacional d’Estudis Laborals de l’Or-
ganització Internacional del Treball, amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02371/10
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença de Ferran Camas Ro-
da, catedràtic de dret del treball i de la seguretat social de 
la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02372/10
Rebuig de la sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02373/10
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02374/10
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02375/10
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02376/10
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02377/10
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02378/10
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (Dincat) amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02379/10
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02380/10
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02381/10
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Assemblea d’Aturats amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02382/10
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Dones per la Inserció Laboral . Fundació 
Surt amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02383/10
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02384/10
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Em-
preses de Recol·locació amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02385/10
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’Ignasi Parody i 
Núñez, president de la Xarxa Europea d’Empreses d’Inser-
ció Social, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02386/10
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença d’Andreu Lope Peña, 
professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Bar-
celona i expert en polítiques d’ocupació local, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02387/10
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de Fausto Miguélez 
Lobo, catedràtic de sociologia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i expert en polítiques d’ocupació i relacions 
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laborals, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02388/10
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença del secretari general 
d’Empresa i Ocupació amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02421/10
Canvi de tramitació p. 64

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02423/10
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02424/10
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02425/10
Retirada de la sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cecot amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02426/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02427/10
Retirada de la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’una representació 
del Cercle d’Economia amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02428/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02429/10
Retirada de la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02430/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02431/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Intersindical-CSC amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02432/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Assemblea d’Aturats de Més de 45 Anys amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02433/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola de Direcció i Desenvolupament de 
Persones (Aedipe) amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02434/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença de Marc Bonavia, pre-
sident de l’Associació de Joves Empresaris de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02435/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Em-
preses de Recol·locació amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02436/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02437/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats i Empreses d’Inserció amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02438/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02439/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02440/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02441/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula del Tercer Sector Social amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02442/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) i de Femarec 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02443/10
Retirada de la sol·licitud p. 67



2 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 487

SUMARI 8

Proposta de compareixença d’una representació 
de les entitats Ecom, Acapps i Actas amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02444/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una representació 
de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (Dincat) amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02445/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de M. Àngels Valls, 
responsable de formació i inserció de Càritas, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02446/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consorci de Promoció Econòmica del Ripollès amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02447/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02448/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de l’alcalde de Solso-
na, amb motiu de l’impuls que l’Ajuntament de Solsona ha fet 
de projectes de promoció de l’ocupabilitat de treballadors 
desocupats provinents d’una activitat industrial en crisi, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02449/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’Esther Sánchez Tor-
res, exdirectora del Servei d’Ocupació de Catalunya i pro-
fessora de dret laboral i promoció de l’ocupació d’ESADE, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02450/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
dels orientadors del Servei d’Ocupació de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02451/10
Retirada de la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença de Francesc Ge-
lida, persona amb experiència com a orientador del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02452/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’Eduardo Rojo Torre-
cillas, en representació de l’Institut d’Estudis del Treball de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02453/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença de Maravillas Rojo Tor-
recillas, exregidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
de Barcelona i ex-secretària general d’Ocupació del Minis-

teri de Treball i Immigració, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02454/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença de Francesc Castella-
na Aragay, exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya i 
expert en matèria de treball, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02455/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Raül Ramos Lo-
bo, en representació d’AQR-Irea, Econometria, Estadística 
i Economia Espanyola de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02456/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Mercè Garau i Bla-
nes, experta del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02457/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’Oriol Homs, en re-
presentació de la Fundació Cirem, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02458/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Josep Maria Vilalta 
Verdú, secretari executiu de l’Associació Catalana d’Univer-
sitats Públiques, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02459/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Josep Maria Vilà 
Solanes, director general d’UPC Alumni, amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02460/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Jordi Serrano Pé-
rez, membre fundador de Future4Work i coautor del llibre 
«El ocaso del empleo», amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02461/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Jordi Jordà, tècnic 
de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02462/10
Retirada de la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’Andreu Ibarz, direc-
tor general de Blanquerna i professor de la Facultat de Cièn-
cies de l’Educació de Blanquerna - Universitat Ramon Llull, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02463/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’Enric Sanchis, pro-
fessor del Departament de Sociologia i Antropologia Social 
de la Universitat de València i autor de «Trabajo y paro en la 
sociedad postindustrial», amb relació al Projecte de llei d’or-
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denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02464/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença del secretari d’Ocupa-
ció i Relacions Laborals amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02466/10
Canvi de tramitació p. 70

Proposta de compareixença del director d’una ofi-
cina del Servei d’Ocupació de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02467/10
Rebuig de la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Teresa Crespo, 
presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02468/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Toni Codina, direc-
tor general de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02469/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’Àngel Buxó i Lozano, 
president de l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació 
i Empreses de Recol·locació, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02470/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Jesús Barroso, 
subdirector de Polítiques Actives d’Ocupació del Servei Es-
tatal Públic d’Ocupació, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02471/10
Rebuig de la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Oficina de l’Organització Internacional del Treball a Es-
panya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02472/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Francesc Caste-
llana, president de la Fundació Utopia, amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02473/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Jaime López Cos-
sio, ex-director general de Formació i Ocupació de la Xunta 
de Galicia, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02474/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’Andreu Cruañas, se-
cretari general d’Asempleo, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02475/10
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 

d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02476/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02477/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02478/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02479/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02480/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02481/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’Albert Recio, doctor 
en economia i professor del Departament d’Economia Apli-
cada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02482/10
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença de José Adelantado, 
professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02483/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Assemblea d’Aturats amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02484/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Assemblea de Treballadores i Treballadors en Lluita del 
Servei d’Ocupació de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02485/10
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’Ignasi Parody i Núñez, 
director de la Fundació Trini Jove i president de la Federació 
Europea d’Empreses d’Inserció, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02526/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’Àngel Buxó, presi-
dent de l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i 
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Empreses de Recol·locació, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02527/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02528/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02529/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02530/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02531/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’Imma Estivill, en re-
presentació de la sectorial de formació professional de Pi-
mec, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02532/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de David Garrofé, se-
cretari general de la Cecot, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02533/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de Fepime amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02534/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Narcís Bosch i An-
dreu, director gerent del Consell de Cambres de Comerç de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02535/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02536/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02537/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Pro-

jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02538/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’Albert Colomer, di-
rector executiu de la Fundació Privada per a la Promoció de 
l’Autoocupació a Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02539/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Josep Lluís Arge-
mí Valle, consultor i expert en formació, amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02540/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Organització Internacional del Treball amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02585/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02586/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02587/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença Proposta de compa-
reixença d’una representació de la Unió Sindical Obrera de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02588/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02589/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02590/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02591/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cecot amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02592/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Luis Pérez, director 
de Relacions Institucionals de Randstad, amb relació al Pro-
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jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02593/10
Rebuig de la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02594/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02595/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02596/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Empresarial Catalana de la Formació amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02597/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02598/10
Rebuig de la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Professional de Serveis Educatius de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02599/10
Rebuig de la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02600/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Em-
preses de Recol·locació amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02601/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Central Sindical Independent i de Funcionaris a la sec-
ció sindical del Servei d’Ocupació de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02602/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02603/10
Retirada de la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al 

Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02604/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre la restauració ambiental dels 
runams salins de Sallent i la fiança per a garantir-la
Tram. 356-00944/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de Joan Tarradellas 
Espuny, director general d’Avançsa - Empresa de Promoció 
i Localització Industrial de Catalunya, perquè informi sobre 
l’adquisició de l’estació d’esquí Boí-Taüll
Tram. 356-00956/10
Sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre la situació dels parcs 
de bombers voluntaris i la reorganització del sistema mixt de 
bombers
Tram. 356-00979/10
Sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de Miquel Sellarès, 
ex-director general de Seguretat Ciutadana, davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre les declaracions que 
va fer en el programa La Rambla de Barcelona Televisió el 
22 de gener de 2015
Tram. 356-00981/10
Sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença del director general de 
la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
la certesa de les declaracions fetes per Miquel Sellarès, ex-
director general de Seguretat Ciutadana, en el programa La 
Rambla de Barcelona Televisió el 22 de gener de 2015
Tram. 356-00982/10
Sol·licitud p. 78

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

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre els resultats de l’avaluació dels ser-
veis d’hemodinàmica
Tram. 355-00187/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 78

Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
l’adjudicació directa a Túnels Barcelona Cadí de la conces-
sió d’explotació dels túnels de Vallvidrera i del Cadí
Tram. 355-00188/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 79

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

Compareixença de Carles de Ahumada, director 
de la cooperativa L’Olivera, amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives
Tram. 353-00823/10
Decaïment p. 79

Compareixença del director general d’Economia 
Social i Cooperativa i Treball Autònom i responsable del Re-
gistre Central de Cooperatives de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00830/10
Substanciació p. 79
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Compareixença d’una representació de la Fundació 
del Món Rural amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00831/10
Substanciació p. 79

Compareixença d’Ignasi Faura Ventosa, coordina-
dor del Fòrum d’Economia Social, amb relació al Projecte de 
llei de cooperatives
Tram. 353-00832/10
Substanciació p. 79

Compareixença d’una representació de Joves Agri-
cultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de cooperatives
Tram. 353-00834/10
Substanciació p. 79

Compareixença de Llorenç Serrano, coordinador 
de l’Àrea d’Economia Social de Comissions Obreres de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00835/10
Substanciació p. 79

Compareixença de Guernica Facundo, coordina-
dora de LabCoop, Laboratory of Cooperative Social Entre-
preneurship, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00836/10
Decaïment p. 79

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Comptabilitat i Direcció amb relació al Pro-
jecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00837/10
Substanciació p. 80

Compareixença d’Ivan Miró i Acedo, investigador 
en economia social i docent d’història del cooperativisme 
al postgrau d’Economia Cooperativa de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de coo-
peratives
Tram. 353-00838/10
Substanciació p. 80

Compareixença d’una representació de l’Institut de 
Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00839/10
Decaïment p. 80

Compareixença de Francesc Iglésies, professor 
d’economia social de la Universitat de Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00840/10
Substanciació p. 80

Compareixença d’una representació de l’Institut de 
Formació Contínua de la Universitat de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00841/10
Decaïment p. 80

Compareixença de Miquel Miró, expert en finances 
cooperatives, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00842/10
Decaïment p. 80

Compareixença de Jordi Garcia Jané, especialista 
en cooperativisme i economia solidària, amb relació al Pro-
jecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00843/10
Substanciació p. 80

Compareixença d’Oriol Amat Salas, catedràtic 
d’economia financera i comptabilitat de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00844/10
Substanciació p. 80

Compareixença de Mònica Reig, directora del pro-
grama Partners d’Esade i ex-directora general de la coope-
rativa CTF, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00845/10
Substanciació p. 81

Compareixença d’Antoni Duran-Sindreu, econo-
mista, professor de règim fiscal de l’empresa i sistema fiscal 
espanyol de la Universitat Pompeu Fabra i assessor de la 
Federació de Cooperatives de Serveis, amb relació al Pro-
jecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00846/10
Substanciació p. 81

Compareixença de Carme Díaz Corral, economista 
i investigadora en cooperativisme i gènere, amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00847/10
Substanciació p. 81

Compareixença de Cristina R. Grau i López, advo-
cada mercantilista i experta en dret cooperatiu, amb relació 
al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00848/10
Substanciació p. 81

Compareixença de Mar Garriga, advocada experta 
en cooperatives i cap del Servei Jurídic i Laboral de la Fede-
ració de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00849/10
Substanciació p. 81

Compareixença de Jordi Vaquer, director de l’Open 
Society Foundations a Catalunya, amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la 
revocació dels drets i l’estatut dels expresidents i expresi-
dentes de la Generalitat
Tram. 353-00976/10
Decaïment p. 81

Compareixença d’Enoch Albertí Rovira, catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 
per a introduir la revocació dels drets i l’estatut dels expresi-
dents i expresidentes de la Generalitat
Tram. 353-00978/10
Decaïment p. 81

Compareixença de Ferran Requejo i Coll, catedràtic 
de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 
per a introduir la revocació dels drets i l’estatut dels expresi-
dents i expresidentes de la Generalitat
Tram. 353-00980/10
Decaïment p. 81

Compareixença de Joan Vintró i Castells, catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 
per a introduir la revocació dels drets i l’estatut dels expresi-
dents i expresidentes de la Generalitat
Tram. 353-00981/10
Decaïment p. 82

Compareixença de Josep Joan Moreso Mateos, 
president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 353-00982/10
Substanciació p. 82

Compareixença de Martí Casadesús Fa, director de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 353-00983/10
Substanciació p. 82
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Compareixença de Gemma Espigares Tribó, expre-
sidenta del Consell de l’Estudiantat de les Universitats Ca-
talanes, o de la persona en qui delegui en representació del 
Consell amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 353-00984/10
Substanciació p. 82

Compareixença del president de l’Associació Ca-
talana d’Universitats Públiques amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 353-00985/10
Substanciació p. 82

Compareixença de Josep Anton Ferré, exdirector 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Ca-
talunya i rector de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya
Tram. 353-00986/10
Substanciació p. 82

Compareixença de Lluís Torner Sabata, president 
de la Comissió d’Avaluació de la Recerca del Consell Inter-
universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 353-00987/10
Decaïment p. 83

Compareixença dels representants sindicals de 
Comissions Obreres i de la Unió General de Treballadors a la 
Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 353-00988/10
Substanciació p. 83

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Europea de Garantia de la Qualitat en l’Educació Superi-
or amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 353-00989/10
Substanciació p. 83

Compareixença de Josep M. Garrell i Guiu, rector 
de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Ca-
talunya
Tram. 353-01069/10
Substanciació p. 83

Compareixença de Xavier Querol, investigador de 
l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua, davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat per a explicar les conse-
qüències dels alts índexs de contaminació atmosfèrica
Tram. 357-00596/10
Substanciació p. 83

Compareixença de José Matas Zapata, tinent co-
ronel de la Guàrdia Civil retirat, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00861/10
Substanciació p. 83

Compareixença del president de la Generalitat de 
Catalunya davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01125/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença d’Arturo Barrera, subdirector gene-
ral i responsable per a Catalunya i Balears de Banco Madrid 
(Banca Privada d’Andorra), davant la Comissió d’Investigació 

sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-01126/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de Jordi Teva, director de Banca 
Privada de Banco Madrid (BPA), davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-01127/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de Ricard Tubau Roca, president 
d’AndBank España, davant la Comissió d’Investigació so-
bre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-01128/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de Rafael Gascó Sales, conseller 
delegat d’Andbank España, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Cor-
rupció Política
Tram. 357-01129/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença del conseller de Justícia davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01130/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de Francesc Xavier Mena i López, 
ex conseller d’Empresa i Ocupació, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-01131/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de Joan Sureda i Martínez, ex-di-
rector general d’Indústria, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-01132/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença d’Enric Colet Petit, ex-secretari ge-
neral d’Empresa i Ocupació, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Cor-
rupció Política
Tram. 357-01133/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de Ramon Bonastre, ex-secretari 
general d’Ocupació, davant la Comissió d’Investigació so-
bre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-01134/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença del president de la Diputació de 
Barcelona davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01135/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença d’Anna Vidal i Maragall, administra-
dora de les empreses Avima Projectes i Serveis i Participa-
ció Nova D, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01136/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de Manuel Lao Hernández, de CIR-
SA, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01137/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85



2 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 487

SUMARI 14

Compareixença de Ventura Pobre, de Sharp, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01138/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de Sesé Asensio, del Grup Sesé, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01139/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de Josep Huguet i Biosca, ex con-
seller de Comerç, Turisme i Consum, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política
Tram. 357-01140/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença d’Antoni Soy, ex-secretari general 
d’Indústria, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01141/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença d’Albert Roig, ex-subdirector gene-
ral de Seguretat Industrial, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-01142/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Lluís Gasull, ex-subdirector ge-
neral de Política Industrial, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-01143/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Miguel Blesa de la Parra, exres-
ponsable de Caja Madrid, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-01144/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’Alfredo Sáenz, exvicepresident 
del Banc Santander, davant la Comissió d’Investigació so-
bre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-01145/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’Alejandro Luzón, fiscal anticor-
rupció, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01146/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Fernando Maldonado, fiscal del 
cas ITV, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01147/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Carmen Launa, de la Fiscalia 
de Madrid, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01148/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Juan Manuel López Carbajo, di-
rector de l’Agència Tributària entre el maig del 2010 i el juny 
del 2011, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01149/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de la directora general de Qualitat 
Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per 
a informar sobre la restauració ambiental dels runams salins 
de Sallent i la fiança per a garantir-la
Tram. 357-01150/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença d’Olga Campmany i Casas, vocal 
del Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a infor-
mar sobre el sistema d’ocupació i el Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 357-01151/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença del secretari general d’Empresa i 
Ocupació davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a 
informar sobre el sistema d’ocupació i el Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 357-01152/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença del secretari d’Ocupació i Relaci-
ons Laborals davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per 
a informar sobre el sistema d’ocupació i el Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 357-01153/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Xavier Casares i Martínez, pre-
sident del Consell Català de Formació Professional, davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre el 
sistema d’ocupació i el Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 357-01154/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 48
Convocada per al 4 de febrer de 2015 p. 87

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Renúncia a la condició de diputat
Presentació p. 88

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i al-
tres normes

Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu
Tram. 334-00103/10
Presentació p. 89

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent a l’octubre del 2014
Tram. 337-00044/10
Presentació p. 90
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de 
l’Estat 18/2014, del 15 d’octubre, d’aprova-
ció de mesures urgents per al creixement, la 
competitivitat i l’eficiència
Tram. 212-00012/10

Caducitat del procediment parlamentari

Secretaria General

Atès que ha transcorregut el termini a què es refereix 
l’article 30.2 de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del 
Consell de Garanties Estatutàries, sense que cap dels 
legitimats hagi comunicat a la presidenta del Parla-
ment la pretensió d’interposar el recurs d’inconstitu-
cionalitat, es fa avinent que aquest procediment parla-
mentari ha caducat.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de cooperatives
Tram. 200-00020/10

Tinguda de les compareixences d’organitzaci-
ons i grups socials
Comissió d’Empresa i Ocupació, 03.12.2014, 

DSPC-C 559; 28.01.2015, DSPC-C 595

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes

El 3 de desembre de 2014, DSPC-C 559

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Cooperatives d’Habitatges de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives (tram. 353-00813/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 353-
00815/10)

Compareixença del president o d’una representació de 
la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usua-
ris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de coo-
peratives (tram. 353-00816/10)

Compareixença del president o d’una representació de 
la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives (ram. 
353-00817/10)

Compareixença del director o d’una representació de 
la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 353-
00818/10)

Compareixença del president o d’una representació de 
la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 
353-00812/10)

Compareixença de David Cos, president del grup Cla-
de, amb relació al Projecte de llei de cooperatives 
(tram. 353-00819/10)

Compareixença de Miquel Àngel Oliva, director gene-
ral d’Abacus Cooperativa, amb relació al Projecte de 
llei de cooperatives (tram. 353-00820/10)

Compareixença de Ricard Fernández Ontiveros, direc-
tor general de Suara Cooperativa, amb relació al Pro-
jecte de llei de cooperatives (tram. 353-00821/10)
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Compareixença d’Antoni Pané, director general de la 
Cooperativa d’Ivars d’Urgell, amb relació al Projecte 
de llei de cooperatives (tram. 353-00822/10)

Compareixença de Pere Ferré, director de Coselva, 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 
353-00824/10)

Compareixença d’una representació de Coop57, coo-
perativa de serveis financers ètics i solidaris, amb re-
lació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 353-
00825/10)

Compareixença d’una representació del Col·lectiu 
Ronda amb relació al Projecte de llei de cooperatives 
(tram. 353-00826/10)

Compareixença de Jordi Via, fundador de la Xarxa 
d’Economia Solidària de Catalunya i membre del grup 
ECOS, amb relació al Projecte de llei de cooperatives 
(tram. 353-00829/10)

Compareixença de Lluís Roig, gerent de Cellers Do-
menys i president de l’Associació de Seccions de Crè-
dit, amb relació al Projecte de llei de cooperatives 
(tram. 353-00827/10)

Compareixença d’una representació de la Caixa d’En-
ginyers, Societat Cooperativa de Crèdit, amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives(tram. 353-00828/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions Gitanes de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives (tram. 353-00833/10)

El 28 de gener de 2015, DSPC-C 595

Compareixença del director general d’Economia So-
cial i Cooperativa i Treball Autònom i responsable del 
Registre Central de Cooperatives de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 353-
00830/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
del Món Rural amb relació al Projecte de llei de coo-
peratives (tram. 353-00831/10)

Compareixença d’Ignasi Faura Ventosa, coordinador 
del Fòrum d’Economia Social, amb relació al Projecte 
de llei de cooperatives. (tram. 353-00832/10)

Compareixença d’una representació de Joves Agricul-
tors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de cooperatives (tram. 353-00834/10)

Compareixença de Llorenç Serrano, coordinador de 
l’Àrea d’Economia Social de Comissions Obreres de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de coopera-
tives (tram. 353-00835/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Comptabilitat i Direcció amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives (tram. 353-00837/10)

Compareixença d’Ivan Miró i Acedo, investigador en 
economia social i docent d’història del cooperativisme 
al postgrau d’Economia Cooperativa de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de cooperatives (tram. 353-00838/10)

Compareixença de Cristina R. Grau i López, advo-
cada mercantilista i experta en dret cooperatiu, amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 353-
00848/10)

Compareixença de Mar Garriga, advocada experta 
en cooperatives i cap del Servei Jurídic i Laboral de 
la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 
353-00849/10)

Compareixença de Jordi Garcia Jané, especialista en 
cooperativisme i economia solidària, amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives (tram. 353-00843/10)

Compareixença d’Oriol Amat Salas, catedràtic d’eco-
nomia financera i comptabilitat de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació al Projecte de llei de cooperati-
ves (tram. 353-00844/10)

Compareixença de Carme Díaz Corral, economista i 
investigadora en cooperativisme i gènere, amb relació 
al Projecte de llei de cooperatives (tram. 353-00847/10)

Compareixença de Mònica Reig, directora del progra-
ma Partners d’Esade i ex-directora general de la coo-
perativa CTF, amb relació al Projecte de llei de coope-
ratives (tram. 353-00845/10)

Compareixença d’Antoni Duran-Sindreu, economis-
ta, professor de règim fiscal de l’empresa i sistema fis-
cal espanyol de la Universitat Pompeu Fabra i asses-
sor de la Federació de Cooperatives de Serveis, amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 353-
00846/10)

Compareixença de Francesc Iglésies, professor d’eco-
nomia social de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 353-
00840/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

El 3 de desembre de 2014, DSPC-C 559

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Cooperatives de Serveis i de Cooperatives de Trans-
portistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de cooperatives (tram. 353-00814/10)

El 28 de gener de 2015, DSPC-C 595

Compareixença de Carles de Ahumada, director de la 
cooperativa L’Olivera, amb relació al Projecte de llei 
de cooperatives (tram. 353-00823/10)
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Compareixença de Guernica Facundo, coordinadora 
de LabCoop, Laboratory of Cooperative Social Entre-
preneurship, amb relació al Projecte de llei de coope-
ratives (tram. 353-00836/10)

Compareixença d’una representació de l’Institut de 
Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autò-
noma de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives (tram. 353-00839/10)

Compareixença de Miquel Miró, expert en finances 
cooperatives, amb relació al Projecte de llei de coope-
ratives (tram. 353-00842/10)

Compareixença d’una representació de l’Institut de 
Formació Contínua de la Universitat de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de cooperatives (tram. 
353-00841/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 4 dies hàbils (del 03.02.2015 al 06.02.2015).
Finiment del termini: 09.02.2015; 09:30 h.

Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 200-00026/10

Tinguda de les compareixences d’organitzaci-
ons i grups socials
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 

26.01.2015, DSPC-C 592

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes

Compareixença de Josep Joan Moreso Mateos, presi-
dent de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (tram. 353-00982/10).

Compareixença de Martí Casadesús Fa, director de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(tram. 353-00983/10).

Compareixença de Gemma Espigares Tribó, presiden-
ta del Consell de l’Estudiantat de les Universitats Ca-
talanes, o de la persona en qui delegui en representació 
del Consell amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(tram. 353-00984/10).

Compareixença del president de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques amb relació al Projecte de llei 

de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya (tram. 353-00985/10).

Compareixença de Josep Anton Ferré, exdirector de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya i rector de la Universitat Rovira i Virgili, 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (tram. 
353-00986/10).

Compareixença dels representants sindicals de Comis-
sions Obreres i de la Unió General de Treballadors a la 
Conferència General del Consell Interuniversitari de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(tram. 353-00988/10).

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Europea de Garantia de la Qualitat en l’Educació Su-
perior amb relació al Projecte de llei de l’Agència per 
a la Qualitat del Universitari de Catalunya (tram. 353-
00989/10).

Compareixença de Josep M. Garrell i Guiu, rector de 
la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya (tram. 353-01069/10).

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença de Lluís Torner Sabata, president de la 
Comissió d’Avaluació de la Recerca del Consell Inter-
universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya (tram. 353-00987/10).

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 4 dies hàbils (del 03.02.2015 al 06.02.2015).
Finiment del termini: 09.02.2015; 09:30 h.
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Projecte de llei d’ordenació dels cossos tri-
butaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya
Tram. 200-00032/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 103265).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 30.01.2015; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 28.01.2015.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 103439).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.02.2015; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 30.01.2015.

Projecte de llei de pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2015
Tram. 200-00033/10

Debat de les esmenes a la totalitat de les sec-
cions pressupostàries

– La Comissió d’Afers Institucionals ha rebutjat les es-
menes a la totalitat de la secció pressupostària corres-
ponent al departament de la Presidència presentades 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, el Grup Parla-
mentari de Ciutadans, el Grup Parlamentari Socialista 
i el Grup Mixt en la sessió núm. 52, tinguda el dia 19 
de gener de 2014 (DSPC-C 579).

Així mateix, en aquesta sessió s’ha retirat l’esmena 
a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 97903).

– La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost ha 
rebutjat les esmenes a la totalitat de la secció pressu-
postària corresponent al d’Economia i Coneixement 
presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, el 
Grup Parlamentari de Ciutadans, el Grup Parlamenta-
ri Socialista i el Grup Mixt en la sessió núm. 29, tingu-
da el 19 de gener de 2015 (DSPC-C 580).

Així mateix, en aquesta sessió s’ha retirat l’esmena 
a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 97905).

– La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural ha rebutjat les esmenes a la 
totalitat de la secció pressupostària corresponent al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural presentades pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, el Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, el Grup Parlamentari de 
Ciutadans, el Grup Parlamentari Socialista i el Grup 
Mixt en la sessió núm. 18, tinguda el dia 19 de gener 
de 2014 (DSPC-C 583).

Així mateix, en aquesta sessió s’ha retirat l’esmena 
a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 97911).

– La Comissió d’Interior ha rebutjat les esmenes a 
la totalitat de la secció pressupostària corresponent 
al Departament d’Interior presentades pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, el Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, el Grup Parlamentari de 
Ciutadans i el Grup Parlamentari Socialista en la ses-
sió núm. 24, tinguda el 20 de gener de 2015 (DSPC-C 
584).

Així mateix, en aquesta sessió s’ha retirat l’esmena 
a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 97908) i ha de-
caigut l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Mixt 
(reg. 97240).

– La Comissió de Benestar, Família i Immigració ha 
rebutjat les esmenes a la totalitat de la secció pressupos-
tària corresponent al Departament de Benestar Social i 
Família presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
el Grup Parlamentari de Ciutadans, el Grup Parlamen-
tari Socialista i el Grup Mixt en la sessió núm. 33, tin-
guda el 19 de gener de 2015 (DSPC-C 582).

Així mateix, en aquesta sessió s’ha retirat l’esmena 
a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 97912).

– La Comissió d’Ensenyament i Universitats ha rebut-
jat les esmenes a la totalitat de la secció pressupostà-
ria corresponent al Departament d’Ensenyament pre-
sentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, el Grup 
Parlamentari de Ciutadans, el Grup Parlamentari So-
cialista i el Grup Mixt en la sessió núm. 31, tinguda el 
20 de gener de 2015 (DSPC-C 585).

Així mateix, en aquesta sessió s’ha retirat l’esmena 
a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 97906).

– La Comissió de Territori i Sostenibilitat ha rebutjat 
les esmenes a la totalitat de la secció pressupostària 
corresponent al Departament de Territori i Sostenibi-
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litat presentades pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, el 
Grup Parlamentari de Ciutadans i el Grup Parlamen-
tari Socialista en la sessió núm. 30, tinguda el 23 de 
gener de 2015 (DSPC-C 588).

Així mateix, en aquesta sessió s’ha retirat l’esmena 
a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 97909) i ha de-
caigut l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Mixt 
(reg. 97241).

– La Comissió d’Empresa i Ocupació ha rebutjat les 
esmenes a la totalitat de la secció pressupostària cor-
responent al Departament d’Empresa i Ocupació pre-
sentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, el Grup 
Parlamentari de Ciutadans, el Grup Parlamentari So-
cialista i el Grup Mixt en la sessió núm. 32, tinguda el 
19 de gener de 2015 (DSPC-C 581).

Així mateix, en aquesta sessió s’ha retirat l’esmena 
a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 97913).

– La Comissió de Salut ha rebutjat les esmenes a la to-
talitat de la secció pressupostària corresponent al De-
partament de Salut presentades pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, el Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, el Grup Parlamentari de Ciutadans, el Grup 
Parlamentari Socialista i el Grup Mixt en la sessió núm. 
26, tinguda el 20 de gener de 2015 (DSPC-C 586).

Així mateix, en aquesta sessió s’ha retirat l’esmena 
a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 97907).

– La Comissió d’Afers Institucionals ha rebutjat les 
esmenes a la totalitat de la secció pressupostària cor-
responent al Departament de Governació i Relaci-
ons Institucionals presentades pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, el Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, el Grup Parlamentari de Ciutadans, 
el Grup Parlamentari Socialista i el Grup Mixt en la 
sessió núm. 53, tinguda el dia 23 de gener de 2014 
(DSPC-C 278).

Així mateix, en aquesta sessió s’ha retirat l’esmena 
a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 97904).

– La Comissió de Cultura i Llengua ha rebutjat les 
esmenes a la totalitat de la secció pressupostària cor-
responent al Departament de Cultura presentades pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,  
el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, el Grup Parla-
mentari de Ciutadans, el Grup Parlamentari Socialista 

i el Grup Mixt en la sessió núm. 19, tinguda el 23 de 
gener de 2015 (DSPC-C 587).

Així mateix, en aquesta sessió s’ha retirat l’esmena 
a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg.97910).

– La Comissió de Justícia i Drets Humans ha rebutjat 
les esmenes a la totalitat de la secció pressupostària 
corresponent al Departament de Justícia presentades 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, el Grup Parla-
mentari de Ciutadans, el Grup Parlamentari Socialista 
i el Grup Mixt en la sessió núm. 31, tinguda el 23 de 
gener de 2015 (DSPC-C 589).

Així mateix, en aquesta sessió s’ha retirat l’esmena 
a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 97914).

Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 200-00037/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 3 dies hàbils (del 03.02.2015 al 05.02.2015).
Finiment del termini: 06.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de derogació de la Llei 
6/2014, del 10 de juny, de modificació de la 
Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de nor-
mes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 202-00073/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 03.02.2015 al 16.02.2015).
Finiment del termini: 17.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.
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Proposició de llei de creació del municipi de 
Medinyà
Tram. 202-00075/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101878 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 100.b del Reglament del Parlament, presenten la 
proposició de llei de creació del municipi de Medinyà: 

Antecedents

Objecte de la proposició de llei

L’objecte d’aquesta proposició de llei és la creació del 
municipi de Medinyà per segregació d’una part del 
terme municipal de Sant Julià de Ramis.

Necessitat i incidència social

Existeix un ampli consens polític i social entorn a la re-
cuperació del caràcter de municipi de Medinyà, fins ara 
part del municipi de Sant Julià de Ramis, al Gironès.

Són diverses les manifestacions en aquest sentit, tant al 
Parlament de Catalunya com en el Ple de Sant Julià de 
Ramis s’ha expressat aquesta voluntat, avalada també 
per l’Informe sobre l’Organització territorial de Catalu-
nya que instava a reconèixer Medinya com a municipi.

A banda de les raons polítiques, històriques i socials, 
es constata que Medinyà disposa de la capacitat sufici-
ent i viabilitat econòmica per prestar els serveis indis-
pensables per a la ciutadania.

Normativa afectada

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’apro-
va el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya.

Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula 
la constitució i la demarcació territorial dels munici-
pis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya.

Exposició de motius

El Ple del Parlament de 30 d’octubre de 2014, va apro-
var la Moció 153/X sobre la creació de les comarques 

del Moianès i el Lluçanès i sobre els projectes de cre-
ació de la comarca de l’Alta Segarra i del municipi 
de Medinyà que, entre d’altres coses, diu, a proposta 
del grup d’ICV-EUiA, el següent: « El Parlament ins-
ta al Govern a presentar el projecte de llei de creació 
del municipi de Medinyà, fins ara part del municipi 
de Sant Julià de Ramis, al Gironès, en el termini més 
breu possible i paral·lelament a la tramitació del Pro-
jecte de Llei de governs locals de Catalunya». Trans-
correguts més de dos mesos sense que el Govern de 
la Generalitat hagi presentat el corresponent Projecte 
de Llei, i atès que el Projecte de llei de Governs locals 
s’està tramitant al Parlament, i que la legislatura po-
dria acabar més aviat del previst, el Grup Parlamen-
tari d’ICV-EUiA ha considerat necessari impulsar la 
creació del municipi de Medinyà mitjançant aquesta 
Proposició de llei.

Medinyà forma part del municipi de Sant Julià de Ra-
mis (Gironès), però gaudeix d’unes característiques 
que justifiquen la seva conversió en municipi.

En primer lloc, cal recordar que Medinyà va ser mu-
nicipi fins l’any 1972: el Decret 2049/1972 de 13 de 
juliol, per el que s’aprova la incorporació del Municipi 
de Medinyà al limítrof de Sant Joan De Ramis, de la 
província de Girona, va comportar la incorporació de 
Medinyà a Sant Julià de Ramis. Per un acord dels dos 
ajuntaments d’aquests dos municipis, aquell any es va 
integrar dins el municipi de Sant Julià de Ramis. És 
necessari advertir que no es tractava d’un consistori 
elegit democràticament ja que el país patia la dictadu-
ra franquista, i aquest mateix decret esmentat anterior-
ment està signat pel dictador Francisco Franco.

La població, des d’un primer moment va mantenir 
la voluntat de que Medinyà recuperés el seu caràcter 
de municipi, i l’any 1995 es va constituir el Col·lectiu 
pro Medinyà independent, aquesta reivindicació venia 
avalada, a més, per la dificultat que suposa l’accident 
geogràfic de la Costa Roja pel que fa al lligam físic 
amb Sant Julià.

En el Ple Extraordinari del divendres dia 21 d’octubre 
de 2011, tots els grups municipals de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Ramis (PSC, CiU, ICV, SI, UDM) van 
proposar l’adopció de l’acord de manifestar el suport 
unànime dels grups municipals que integren l’ajun-
tament, perquè la Corporació Municipal emprengués 
totes les accions legals i polítiques al seu abast, per 
avançar cap a la restitució de la condició de municipi 
de Medinyà, i iniciar gestions amb tots els grups par-
lamentaris del Parlament de Catalunya per aconseguir 
el seu recolzament en els tràmits per aconseguir la in-
dependència de Medinyà.

En segon terme, és convenient ressaltar que l’any 2001 
l’Informe sobre l’Organització Territorial de Catalu-
nya, encarregat pel Govern de la Generalitat, integrat 
per experts nomenats a proposta de tots els grups par-
lamentaris i presidit per Miquel Roca Junyent,va con-
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cloure que calia considerar el cas de Medinyà dins 
l’apartat de «Correcció de disfuncionalitats» i propo-
sava el reconeixement de Medinyà com a municipi i 
recordava que ja havia iniciat un expedient de segre-
gació.

Segurament com a conseqüència d’haver estat munici-
pi fins l’any 1972, Medinyà mai no ha perdut el seu co-
di postal i, fins i tot en la senyalització de la carretera 
N II que realitza el Ministeri de Foment, figura el rètol 
oficial de «Medinyà».

Amb 866 habitants, Medinyà passa a ser el munici-
pi número cent vint-i– tres en nombre d’habitants dels 
dos-cents vint-i-dos que conformaran les comarques 
de Girona.

Finalment, pel que fa a l’aspecte essencial de la pos-
sibilitat de prestar els serveis municipals que els seus 
habitants necessiten, l’estudi econòmic sobre la viabi-
litat dels dos nuclis en cas de segregació del poble de 
Medinyà, realitzat per la Universitat de Girona, con-
clou que Medinyà disposa de capacitat per generar re-
cursos suficients per prestar els serveis necessaris a la 
seva població, i a més, disposa ja de tots els serveis bà-
sics obligatoris i d’una escola pública.

Medinyà no parteix de zero, ja que disposa de tots els 
serveis necessaris per garantir el benestar de la ciuta-
dania, tant aquells serveis de prestació obligatòria per 
part de l’ajuntament, com aquells serveis voluntaris 
que són fonamentals per reforçar la vida associativa i 
el treball comunitari.

En definitiva, la recuperació de la condició de munici-
pi independent permet reparar una decisió antidemo-
cràtica, corregir disfuncionalitats i atendre la voluntat 
de la majoria de la població.

Des del punt de vista formal, atès que la normativa 
impedeix que Medinyà es constitueixi com a municipi 
independent, es requereix una llei singular que habiliti 
l’excepcionalitat de la norma general, que impedeix la 
constitució de municipis nous quan no compleixen tots 
els requisits establerts legalment.

En aquest sentit, el restabliment del municipi de Medi-
nyà s’estableix en virtut del que disposen l’article 137 
de la Constitució espanyola, el capítol sisè del títol se-
gon de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i en parti-
cular, els articles 83 i 88 del mateix Estatut, en rela-
ció al principi de diferenciació, com a instrument quer 
configura la potestat legislativa.

Finalment, la present llei es dicta d’acord amb els ar-
ticles 15, 16, 17, 18 i 19, del capítol primer del títol se-
gon del text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 
28 d’abril, i d’acord amb les normes de desplegament.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposició de llei

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta llei és la creació del municipi de 
Medinyà per segregació d’una part del terme munici-
pal de Sant Julià de Ramis.

Article 2. Denominació, capitalitat i adscripció supra-
municipal.

1. El nom del nou municipi, que adopta la denomina-
ció històrica del terme i de l’antic municipi, és Medi-
nyà, que n’és la capital.

2. El municipi de Medinyà s’adscriu a la comarca del 
Gironès,a la Vegueria de Girona i a la província de Gi-
rona.

Article 3. Terme municipal

La superfície és la mateixa que tenia l’antic municipi 
de Medinyà, annexionat al veí de Sant Julià de Ramis 
el 1972 (veure annex). Medinyà és un poble situat al 
nord-est de la ciutat de Girona, en el terreny pla de la 
vora esquerra del Ter; hi passa la carretera nacional de 
Barcelona a la Jonquera (N II), així com l’autopista del 
mateix recorregut (AP 7). La superfície del terme mu-
nicipal és de 7,66 km2 i inclou, a part el poble de Me-
dinyà, els veïnats de Santa Fe de la Serra, del Tomet, 
de Lladrers i de Vall·llobera.

El terme ocupa la part oriental de la vall baixa del Ter-
ri, que conformava el límit occidental amb Sant Ju-
lià de Ramis, i el serrat de poca elevació que separa 
aquesta vall de la riera de la Farga, que coincideix par-
cialment amb el límit nord-oriental del municipi amb 
el de Vilademuls. També drena el terme el Ter, límit 
meridional amb el terme de Celrà.

Article 4. Succesió i divisió de béns, drets, 
obligacions i serveis

1. Medinyà succeeix parcialment en la titularitat dels 
béns, els drets i les obligacions del municipi de Sant 
Julià de Ramis que li corresponen d’acord amb l’apar-
tat 2.

2. La divisió efectiva dels béns, els drets, les obligaci-
ons i els serveis, entre el municipi de Sant Julià de Ra-
mis i el municipi de Medinyà, s’ha d’aprovar per acord 
adoptat pels ens locals afectats a proposta de l’òrgan a 
què es refereix la disposició transitòria tercera.

3. El municipi de Medinyà se subroga en els pactes, 
les estipulacions i els convenis subscrits per l’Ajunta-
ment de Sant Julià de Ramis en tot allò que afecti a 
Medinyà.

Article 5. Subrogació en matèria de recursos 
humans

Una part dels personal funcionari i laboral que presta 
servei a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis s’inte-
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grarà a l’Ajuntament de Medinyà amb llur condició i 
situació i amb els mateixos drets i deures que els cor-
responen d’acord amb la normativa, per acord dels ens 
locals afectats a proposta de l’òrgan a que es refereix 
la disposició transitòria tercera.

Disposicions addicionals

Primera. Administració de l’Estat

La creació del municipi de Medinyà i l’alteració del 
terme municipal de Sant Julià de Ramis s’ha de posar 
en coneixement de l’Administració de l’Estat.

Segona. Cooperació entre administracions

1. Les administracions públiques, en l’àmbit de llurs 
competències respectives, han de dur a terme les ac-
tuacions necessàries per tal que la titularitat dels 
béns, els drets, les obligacions i els aprofitaments que, 
d’acord amb aquesta llei, s’han d’integrar en el patri-
moni del nou municipi sigui plena i efectiva.

2. En el termini de tres mesos, des de l’entrada en vi-
gor de la Llei, l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis ha 
de lliurar al municipi de Medinyà tots els expedients, 
tant conclosos con en tràmit, que afectin el nou mu-
nicipi o hi facin referència, i també la documentació 
necessària per al funcionament normal de l’activitat 
municipal.

Tercera. Fitació

El Departament de la Generalitat competent en matè-
ria d’administració local i els ajuntaments de Medinyà 
i Sant Julià de Ramis han de dur a terme la fitació en-
tre els dos municipis en el termini d’un mes des de la 
creació del municipi de Medinyà, de conformitat amb 
el que estableix l’article 33.2 del Decret 244/2007, de 6 
de novembre, pel qual es regula la constitució i la de-
marcació territorial dels municipis, de les entitats mu-
nicipals descentralitzades i de les mancomunitats de 
Catalunya.

Disposicions transitòries

Primera. Òrgan transitori de govern

Medinyà, fins que no es constitueixi el nou consistori 
que ha de resultar de les properes eleccions munici-
pals, s’ha de regir per una comissió gestora de 5 mem-
bres designada per la persona titular del departament 
de la Generalitat competent en matèria d’administra-
ció local, d’acord amb els resultats obtinguts en les 
darreres eleccions municipals en les meses correspo-
nents al territori ara segregat i atenent criteris de parti-
cipació equilibrada de dones i homes.

Segona. Desenvolupament urbanístic

1. L’Administració de la Generalitat i les entitats su-
pramunicipals corresponents han de prestar a l’Ajun-
tament de Medinyà l’assistència i el suport que calguin 
per tal de dotar-se d’un Pla d’ordenació urbanística 
municipal.

2. L’àmbit territorial de Medinyà restarà subjecte a 
l’ordenació i el planejament urbanístic del terme mu-
nicipal de Sant Julià de Ramis fins que, ja com a mu-
nicipi, aprovi l’ordenació urbanística pròpia i entri en 
vigor.

Tercera. Divisió del béns, els drets, les 
obligacions, els serveis i el personal

1. La divisió dels béns i els drets, i també de les obli-
gacions, els deutes i les càrregues i el personal, es por-
tarà a terme per mitjà d’un òrgan paritari integrat per 
l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i la comissió ges-
tora del nou municipi de Medinyà a que es refereix la 
disposició transitòria primera.

2. Els ens locals afectats mentre no es porti a terme 
aquesta divisió, han de garantir la continuïtat de la 
prestació de tots els serveis, i assumir cadascun els 
compromisos necessaris.

3. La divisió dels béns, els drets, les obligacions, els 
deutes i les càrregues i el personal ha d’assegurar els 
recursos suficients per a complir les competències mu-
nicipals i no pot comportar una disminució de la qua-
litat mitjana dels serveis que es presten.

Quarta. Obra pública en execució

Les obres públiques promogudes o finançades per 
l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis que a l’entrada en 
vigor d’aquesta llei no han estat rebudes d’una manera 
definitiva han de romandre sota la titularitat d’aquest 
Ajuntament, passant, si s’escau a titularitat de l’Ajun-
tament de Medinyà un cop rebudes definitivament.

Cinquena

Les determinacions dels instruments urbanístics de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis que afecten el ter-
me municipal de Medinyà i que estan en tramitació a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei s’han d’adequar a la re-
alitat derivada de la creació del municipi de Medinyà.

Sisena. Substitució de la comissió gestora pel 
nou consistori de Medinyà

Si a la celebració de les properes eleccions munici-
pals no s’haguessin completat els tràmits previstos en 
aquesta Llei que impliquen la participació de la comis-
sió gestora de Medinyà, prevista a la disposició transi-
tòria primera, les seves funcions seran ja exercides pel 
nou consistori sorgit d’aquelles eleccions.
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Disposicions finals

Primera. Habilitació per a dictar reglaments

S’autoritza al Govern de la Generalitat i el departa-
ment competent en matèria d’administració local per 
a dictar les disposicions necessàries per a executar 
aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publica-
ció en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Tercera. Efectes pressupostaris

Aquells preceptes el compliment dels quals exigeix 
la realització de despesa amb càrrec als Pressupostos 
de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entra-
da en vigor de la llei de pressupostos corresponents 
a l’exercici pressupostari immediatament posterior a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Annex I

Plànol de delimitació dels termes

Palau del Parlament, 20 de gener de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Marc Vidal i Pou, 
Jaume Bosch i Mestres, diputats del GP d’ICV-EUiA
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Proposició de llei sobre l’ús de símbols en 
les institucions i els espais públics de Ca-
talunya
Tram. 202-00076/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102146 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Jo-
sep Enric Millo i Rocher, Portavoz, Santi Rodríguez 
i Serra, Portavoz adjunto, Dolors Montserrat i Culle-
ré, Maria José García Cuevas, Eva García Rodríguez, 
Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, Alícia 
Alegret Martí, Manuel Reyes López, Pere Calbó i Ro-
ca, Rafael Luna i Vivas, Rafael López i Rueda, José 
Antonio Coto Roquet, Juan Milián Querol, Jordi Ro-
ca i Mas, Fernando Sánchez Costa, Sergio Santamaría 
Santigosa y Sergio Garcia Pérez, diputados, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 100.b del Regla-
mento del Parlamento de Catalunya, presentan la si-
guiente proposición de ley:

Exposición de motivos

Las banderas y los símbolos oficiales representan a 
Catalunya y sus instituciones y tienen la legitimidad 
de haber sido instituidos democráticamente para re-
presentar a todos los ciudadanos en estas instituciones.

Las banderas y símbolos oficiales quedan definidos y 
regulados en nuestro marco jurídico.

La Constitución Española (CE a partir de ahora) esta-
blece en su artículo 4, apartado primero, que la ban-
dera de España está formada por tres franjas horizon-
tales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble 
ancho que cada una de las rojas. Asimismo, se estable-
ce en el segundo apartado del mismo artículo 4, que 
las Comunidades Autónomas podrán reconocer en sus 
Estatutos banderas y enseñas propias, que se utiliza-
rán, junto con la bandera de España, en todos sus edi-
ficios públicos y actos oficiales.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC a partir 
de ahora) reconoció, en su artículo 8, una bandera ofi-
cial para Catalunya, de cuatro barras rojas en fondo 
amarillo.

El EAC también determina en el apartado 5 de su ar-
tículo 8 que el Parlamento regulará las distintas expre-
siones del marco simbólico de Catalunya, fijando su 
orden protocolario. Dicha regulación, obviamente y en 
observancia del principio de jerarquía normativa, de-
berá realizarse en concordancia y respeto con las nor-
mas dictadas sobre la materia de mayor rango.

El uso conjunto de la bandera nacional y la bandera 
autonómica está regulado por la Ley estatal 39/1981, 
de 28 de octubre. Dicha norma precisa que:

– «La bandera de España deberá ondear en el exterior 
y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los 
edificios y establecimientos de la Administración cen-
tral, institucional, autonómica, provincial o insular y 
municipal del Estado» (art. 3.1)

– «Si junto a ella se utilizan otras banderas, la bande-
ra de España ocupará lugar preeminente y de máximo 
honor y las restantes no podrán tener mayor tamaño» 
(art. 6.2).

Podría plantearse la duda de la frecuencia y continui-
dad con que los poderes públicos deben observar el 
contenido de los preceptos anteriores. En este sentido 
el Tribunal Supremo se ha manifestado repetidamente 
en el sentido, tanto de la obligatoriedad de la presencia 
de la bandera de España, como de su presencia per-
manente todos los días, como lo puso de manifiesto 
la sala de lo Contencioso Administrativo en STS del 
24 de julio de 2007, 25 de noviembre de 2008 y 12 de 
mayo de 2009 relativos a la presencia de la bandera de 
España en la Academia de Policía del País Vasco, en el 
Parlamento Vasco y en las sedes de la administración 
autonómica del Gobierno Vasco.

II

Sin embargo, determinados poderes públicos, autori-
dades y empleados públicos catalanes, incumplen ésta 
clara y sucinta legalidad relativa al uso de símbolos 
oficiales en los espacios públicos catalanes:

La Generalitat prescinde de la bandera de España en 
la práctica totalidad de sus actos oficiales, así como en 
el interior de la mayoría de los edificios públicos au-
tonómicos.

El propio Parlament de Catalunya no exhibe las ban-
deras oficiales en su fachada con carácter permanente, 
ni coloca la bandera de España junto con la Senyera en 
los despachos de las autoridades, ni en los actos oficia-
les que se llevan a cabo en sus instalaciones.

Determinadas instituciones catalanas de ámbito local 
incumplen la legalidad en los mismos términos que la 
Generalitat, faltando incluso, en determinados casos, a 
la obligación de usar la bandera española en las facha-
das de los edificios públicos municipales, como exige 
la CE.

Algunas instituciones y ayuntamientos catalanes tam-
poco cumplen las exigencias del EAC, pues han elimi-
nado todas las banderas oficiales de las fachadas de los 
edificios públicos, o las han sustituido por la bandera 
conocida como «estelada», que no es ningún símbolo 
oficial, pero sí es un símbolo que representa un posi-
cionamiento político e ideológico concreto y contrario 
al orden constitucional vigente.
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Finalmente, durante los últimos meses los ciudadanos 
catalanes hemos observado cómo determinadas insti-
tuciones catalanas han permitido, o incluso alentado, 
la politización expresa y patente de espacios y edifi-
cios públicos, mediante el uso de símbolos separatis-
tas, por lo que estos edificios y espacios pierden su ne-
cesaria objetividad e imparcialidad incurriendo, por 
tanto, en un uso impropio, parcial e interesado de los 
mismos, que las instituciones democráticas deben evi-
tar e impedir.

III

Especialmente grave es la situación en los espacios 
públicos y edificios destinados y utilizados principal-
mente por ciudadanos menores de edad, como cole-
gios, institutos, centros cívicos u otras instalaciones 
municipales, que exhiben símbolos separatistas, per-
miten o alientan el que menores de edad exhiban o 
realicen actividades escolares, docentes o extraescola-
res utilizando simbología política partidista y ajena a 
nuestro marco constitucional.

La Declaración de los Derechos del Niño, aprobada 
por la ONU en 1959 dispone claramente en su pun-
to séptimo que el interés superior del niño debe ser el 
principio rector de todos los que tienen responsabili-
dad en su educación y orientación.

Es de sentido común que los menores de edad deben 
poder educarse en un ambiente apolítico, objetivo e 
imparcial, sin estar sometidos a propaganda ni adoc-
trinamiento político alguno.

Es este un valor supremo que cualquier estado demo-
crático de derecho como el nuestro debe preservar.

IV

En este punto, hay que puntualizar que evitar el posi-
cionamiento político de las instituciones, responsables 
y empleados públicos, en el ejercicio de la función pú-
blica, así como erradicar el adoctrinamiento político a 
menores de edad, en absoluto contravienen la libertad 
de expresión propia de cualquier sociedad libre, como 
es la nuestra.

La CE garantiza en su artículo 20 la libertad para ex-
presar y difundir libremente pensamientos, ideas y 
opiniones, pero con el límite que especifica el aparta-
do 4 del mismo precepto, que es el respeto por los de-
rechos fundamentales reconocidos en el título I de la 
CE, además del derecho de protección de la infancia, 
entre otros.

Así, en el Título I de la CE encontramos, en el artícu-
lo 10.1, derechos personales como el libre desarrollo 
de la personalidad, o el respeto a la ley. Igualmente, 
el artículo 27, en el Capítulo I, reconoce la libertad de 
enseñanza con el objetivo de lograr el pleno desarrollo 
de la personalidad humana, en el respeto a los princi-
pios democráticos de convivencia.

Ambos preceptos quedarían vulnerados si desde insti-
tuciones públicas se adoctrinase a menores, o se incita-
ra a romper la convivencia democrática o a transgredir 
la legalidad vigente, actuaciones e ideas representadas 
y fomentadas políticamente por el símbolo separatista 
conocido como bandera «estelada».

Se trataría por tanto, no de limitar ni impedir la liber-
tad de expresión de las personas que ocupen cargos o 
empleos públicos, sino de garantizar que esta libertad 
de expresión se desarrolla en el ámbito privado de es-
tas personas, desde el que no vulnerarían el derecho 
de todo ciudadano a recibir los servicios públicos, in-
cluida la enseñanza, en condiciones de imparcialidad, 
sin connotación ideológica alguna.

Los ciudadanos deben tener garantizado, además, su 
derecho a no ser utilizados, ni directa ni indirecta-
mente, como vehículo de transmisión de las ideas y 
posicionamientos políticos personales, ni de las auto-
ridades públicas, ni de los empleados que prestan el 
servicio público que sufragan estos ciudadanos, inde-
pendientemente del apoyo social o sectorial de dichas 
ideas y posicionamientos políticos, y, especialmente, 
cuando estas ideas persiguen romper con el marco le-
gal de convivencia aprobado legítima y democrática-
mente por una abrumadora mayoría de ciudadanos.

Finalmente, y en relación con lo anterior, conviene re-
cordar que los poderes públicos, autoridades, institu-
ciones o empleados públicos, solo deben y pueden ac-
tuar con pleno sometimiento a las leyes y al Derecho, 
con lealtad institucional. (Artículos 9, 103 y 106 de la 
CE y 2,3 y 71 del EAC).

La lealtad institucional obliga a estos responsables y 
empleados públicos a acatar y cumplir el ordenamien-
to jurídico vigente, leyes y resoluciones judiciales, res-
petando el espíritu y la letra de estas leyes y resolucio-
nes, a pesar de que determinados intereses políticos 
o personales pudieran verse limitados por su cumpli-
miento.

Merece la pena en este punto mencionar también la 
Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, que establece en sus artículos 1.3 e, 52 
y 53 la objetividad, neutralidad e imparcialidad en el 
servicio, como fundamentos de la actuación de cual-
quier empleado público, por supuesto, con sujeción a 
la CE y resto del ordenamiento jurídico, persiguiendo 
el interés común, al margen de cualquier otro factor 
que expresare posiciones personales, familiares, cor-
porativas, clientelares o cualquier otra que topara con 
la necesaria y obligatoria imparcialidad en el ejercicio 
de la función pública.

Resulta por tanto, especialmente grave, el hecho de 
que sean autoridades o funcionarios públicos las per-
sonas que toleren, alienten o directamente perviertan 
la neutralidad política de los bienes muebles o inmue-
bles, así como de los espacios públicos, que los ciu-
dadanos les han confiado y que se mantienen con los 
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impuestos pagados por estos ciudadanos, que tienen 
reconocido el derecho fundamental a la pluralidad po-
lítica y a la igualdad frente a la Administración.

Toda sociedad democrática debe perseguir y erradicar 
cualquier abuso de poder por parte de la Administra-
ción pública, como es el uso partidista y politizado de 
los recursos públicos, que son de todos los ciudadanos, 
y deben permanecer, por tanto, libres de usos politiza-
dos o adoctrinadores.

VI

Finalmente, se plantea la presente proposición de ley 
también por una cuestión eminentemente jurídica, de 
seguridad jurídica y jerarquía normativa, que sin en-
trar a valorar la bondad o no de ninguna tendencia po-
lítica concreta, debe garantizar el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico en Cataluña, así como la ob-
servancia estricta y apolítica de los mandatos legales, 
por todos los responsables que desempeñan cualquier 
función pública en Cataluña, clarificando los límites 
que estos responsables deben observar para que los 
derechos de los ciudadanos catalanes queden garanti-
zados, según prevé nuestra Constitución y nuestro Es-
tatuto de Autonomía.

La proposición de ley que se presenta asume plena-
mente estos criterios de primacía de la legalidad y 
lealtad institucional en las actuaciones de las Admi-
nistraciones públicas catalanas, y está elaborada desde 
la óptica de la concordia que, en un Estado que procla-
ma la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político, como valores superiores de su ordenamiento 
jurídico, no puede cimentarse conculcando las liberta-
des y derechos individuales en ninguno de los ámbitos 
existenciales de ningún ciudadano.

La ley se articula en dos títulos, una disposición adi-
cional, una disposición transitoria, una disposición de-
rogatoria y dos disposiciones finales. El título primero, 
comprensivo de los artículos 1 a 5, establece el marco 
regulador del uso de los símbolos en el ámbito territo-
rial de Cataluña. El título segundo, comprensivo de los 
artículos 6 a 16, regula el régimen sancionador.

Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario del 
Partido Popular de Catalunya presenta la siguiente:

Proposición de ley sobre el uso de símbolos en 
las instituciones y espacios públicos  
de Catalunya

Título I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de esta ley es regular la utilización de las 
banderas y los símbolos oficiales en los edificios, es-
pacios y bienes muebles o inmuebles de titularidad o 

uso públicos, en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Catalunya.

Artículo 2. Símbolos oficiales

Se consideran símbolos oficiales de Catalunya los re-
conocidos en la Constitución Española y en el Estatuto 
de Autonomía de Catalunya.

Artículo 3. La bandera

1. La bandera de Catalunya debe ondear junto a la 
bandera de España de manera continua y permanente, 
y ocupar un lugar preferente inmediatamente después 
de ésta, en el exterior de todos los edificios públicos 
civiles situados en el territorio de la comunidad autó-
noma de Cataluña. En los mismos términos, la ban-
dera de Cataluña se expondrá junto a la bandera de 
España en el interior de los edificios civiles públicos 
y en los actos oficiales que tengan lugar en Catalunya.

2. Las banderas de Catalunya y de España serán las 
únicas que ondearán y se exhibirán por las Adminis-
traciones públicas en todos los edificios, estableci-
mientos y espacios de su titularidad o uso público, sin 
perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes 
del presente artículo.

3. Los Ayuntamientos, Diputaciones o cualquier otra 
Corporación pública, podrán utilizar sus propias ban-
deras oficiales, respetando, en todo caso, el orden, la 
preeminencia y máximo honor establecidos, para las 
banderas de España y Catalunya, en el primer aparta-
do del presente artículo.

4. La presencia ocasional de banderas oficiales de Eu-
ropa, de otros Estados, o de otras Comunidades Autó-
nomas españolas, en edificios o espacios públicos, así 
como en actos oficiales, respetará siempre el orden, la 
preeminencia y máximo honor establecidos, para las 
banderas de España y Catalunya, en el primer aparta-
do del presente artículo.

5. La presencia de banderas o enseñas de institucio-
nes privadas o empresas en actos oficiales será siem-
pre justificada y ocasional, y se procurará que su ubi-
cación no entorpezca en ningún caso la preeminencia 
y máximo honor establecidos para las banderas de Es-
paña y Catalunya, en el primer apartado del presente 
artículo.

6. Si el número de banderas que ondean juntas es im-
par, la de Catalunya se situará a la izquierda de la de 
España, desde el observador. Si el número de banderas 
que ondean juntas es par, la de Catalunya se situará a 
la derecha de la de España, desde el observador.

Artículo 4. Uso de los símbolos en los edificios, 
establecimientos, bienes muebles y espacios de 
titularidad pública

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo pre-
cedente, en los edificios, establecimientos, bienes 
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muebles o espacios públicos o afectos a los servicios 
públicos propios de la Comunidad Autónoma de Cata-
lunya sólo se permite utilizar o colocar la bandera de 
la Unión Europea y el resto de símbolos oficiales de 
la Unión Europea; la bandera de España, el escudo de 
España y otros símbolos oficiales del Estado español, 
y los símbolos oficiales propios de Catalunya estable-
cidos en el Estatuto de Autonomía.

2. Ocasionalmente, también están permitidos los si-
guientes símbolos:

a) Los representativos de actos conmemorativos o de-
claraciones oficiales de interés local, autonómico, na-
cional o internacional, acordes con el marco legal vi-
gente.

b) Los representativos de luto declarado oficialmente.

c) Los símbolos históricos o artísticos que formen par-
te de los conjuntos arquitectónicos de los inmuebles o 
muebles afectados

3. En el ámbito local, se admitirán también los símbo-
los propios locales y oficiales, según lo establecido en 
el artículo anterior.

4. Los edificios, establecimientos, bienes muebles y 
espacios de titularidad pública o afectos a cualquier 
servicio público, deberán mantener siempre su impar-
cialidad y neutralidad política en relación a su uso y a 
los símbolos utilizados, con la excepción del uso pre-
visto legalmente durante periodos electorales, previa 
autorización.

Artículo 5. Responsable de adoptar las medidas 
adecuadas para el cese del uso no permitido

1. El responsable público que ocupe el cargo de ma-
yor responsabilidad directa, en relación al bien inmue-
ble o mueble, o al espacio público, respecto del que 
se detecte un uso impropio según se describe en los 
artículos anteriores, será el encargado de adoptar las 
medidas oportunas para corregir el uso no permitido 
por la ley.

2. En el caso de ausencia, enfermedad u otro impe-
dimento temporal de la persona responsable según el 
punto anterior, el responsable de adoptar estas medi-
das será la persona a quien corresponda sustituirla.

3. En caso de que concurran dos o más personas con la 
misma responsabilidad, ésta será solidaria.

Título II. Régimen sancionador

Artículo 6. Potestad sancionadora

1. El Gobierno de la Generalitat de Catalunya y las au-
toridades locales deberán sancionar al responsable de 
adoptar las medidas adecuadas para el cese del uso no 
permitido, según el artículo 5, si este no actuase, una 
vez constatado el uso irregular de los símbolos, con 

objeto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente ley, y corregir las infracciones que se 
cometan contra sus disposiciones, restaurando el or-
den legal alterado.

2. Corresponde a la Consejería a la que esté afecto el 
servicio público que se presta en el bien mueble o in-
mueble en el que se haya cometido la infracción. En 
caso de que el servicio público prestado sea de titula-
ridad exclusivamente local, la potestad sancionadora 
corresponderá al alcalde. En caso de que no se pueda 
atribuir claramente a una única administración públi-
ca, o que afecte a varias, la potestad sancionadora co-
rresponde al titular del Departamento de Gobernación 
de la Generalitat de Catalunya.

3. En el caso de uso impropio o contrario a la legalidad 
de los símbolos oficiales en cualquier espacio públi-
co del territorio de Catalunya la potestad sancionadora 
corresponderá al titular del Departamento de Gober-
nación de la Generalitat de Catalunya.

Artículo 7. Infracciones leves

Constituyen infracciones leves las siguientes:

a) Incumplir las obligaciones recogidas en los aparta-
dos 3, 4, i 6 del artículo 3 de esta ley.

b) Incumplir las obligaciones recogidas en el apartado 
3 del artículo 4 de esta ley.

Artículo 8. Infracción grave

1. Constituyen infracciones graves las siguientes:

a) Incumplir las obligaciones recogidas en el apartado 
5 del artículo 3 de esta ley.

b) Incumplir las obligaciones recogidas en el apartado 
2 del artículo 4 de esta ley.

c) No adoptar las medidas adecuadas a fin de que cese 
de manera inmediata el uso no permitido o no autori-
zado de acuerdo con lo que establece esta ley, cuando 
se está obligado a hacerlo, de acuerdo con lo que dis-
pone el artículo 5 de esta ley.

2. Las sanciones leves pasarán a ser consideradas gra-
ves en caso de reincidencia, por haber cometido en el 
plazo de un año más de una infracción de la misma 
naturaleza, siempre que se haya declarado así por re-
solución firme.

Artículo 9. Infracción muy grave

1. Constituyen infracciones muy graves las siguientes:

a) Incumplir las obligaciones recogidas en los aparta-
dos 1 y 2 del artículo 3 de esta ley.

b) Incumplir las obligaciones recogidas en los aparta-
dos 1 y 4 del artículo 4 de esta ley.
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c) Incumplir cualquiera de las obligaciones recogidas 
en esta ley, en cualquier ámbito público, destinado, o 
principalmente dirigido, a menores de edad.

d) Incumplir cualquiera de las obligaciones recogi-
das en esta ley, en cualquier ámbito público, cuando la 
persona o personas infractoras detenten la posición de 
autoridad o funcionario públicos.

2. Las sanciones graves pasarán a ser consideradas 
muy graves en caso de reincidencia, por haber come-
tido en el plazo de un año más de una infracción de la 
misma naturaleza, siempre que se haya declarado así 
por resolución firme.

Artículo 10. Sanción por infracción leve

Las infracciones leves son objeto de sanción de multa 
de 100,00 euros a 500,00 euros.

Artículo 11. Sanción por infracción grave

Las infracciones graves son objeto de sanción de mul-
ta de 501,00 euros a 3.000,00 euros.

Artículo 12. Sanción por infracción muy grave

Las infracciones muy graves son objeto de sanción de 
multa de 3.001,00 euros a 6.000,00 euros.

Artículo 13. Concurrencia de actuaciones con 
el orden jurisdiccional penal

En los casos en que la conducta pueda ser constitutiva 
de delito, la Administración pasará el tanto de culpa a 
la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el 
procedimiento sancionador mientras la autoridad judi-
cial no dicte sentencia firme, se produzca el sobresei-
miento o el archivo de las actuaciones o el ministerio 
fiscal retorne el expediente.

Artículo 14. Responsabilidad

1. Son responsables de las infracciones administrati-
vas que prevé esta ley la persona o las personas físicas 
que sean identificadas como responsables directos de 
dicha infracción, y como responsables deberán asumir 
la sanción impuesta, una vez finalizado el procedi-
miento administrativo.

2. En el caso en que la responsabilidad por la infrac-
ción corresponda a una administración pública será la 
persona física que ocupe el cargo de mayor respon-
sabilidad directa, en relación al servicio, o al espacio 
público, respecto al cual se cometió la infracción, la 
responsable de asumir la sanción impuesta, una vez fi-
nalizado el procedimiento administrativo.

Artículo 15. Prescripción de las infracciones y 
sanciones

1. Las infracciones que prevé esta ley prescriben en el 
plazo de tres meses las leves, de seis meses las graves 
y de un año las muy graves.

2. Las sanciones que prevé esta ley prescriben en el 
plazo de seis meses las impuestas por infracción leve, 
de un año las impuestas por infracción grave y de tres 
años las impuestas por infracción muy grave.

3. El cómputo de estos plazos y la interrupción de la 
prescripción se rige por lo que dispone el artículo 132 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. La prescripción se 
aplicará de oficio, sin perjuicio de que la persona inte-
resada pueda solicitar su declaración.

Artículo 16. Procedimiento sancionador y 
régimen disciplinario

1. La imposición de sanciones en materia de esta ley se 
efectuará mediante un procedimiento administrativo, 
que se debe tramitar según lo que dispone el capítulo 
II del título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y la nor-
mativa autonómica aplicable.

2. Cuando quien cometa la infracción lo haga en la 
condición de personal al servicio de la Administración 
pública, y sin perjuicio de la aplicación del régimen 
sancionador previsto en esta ley, será de aplicación, 
además, el régimen disciplinario previsto en el título 
VII de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público y el Decreto 45/1995, de 
4 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento de 
régimen disciplinario de la función pública, o, en su 
caso, el régimen disciplinario específico que le sea de 
aplicación.

Disposición adicional única

Los símbolos identificativos de entidades o empresas 
con un concierto o sostenidas total o parcialmente con 
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Cata-
lunya quedan autorizados a los efectos de lo que esta-
blece el artículo 4 de esta ley.

Disposición transitoria única

Se eliminarán o reemplazarán los símbolos que no 
se ajusten a aquello que establece esta ley en el plazo 
máximo de tres meses desde su entrada en vigor.
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Disposición derogatoria única

Quedan derogadas todas las disposiciones de rango 
igual o inferior que se opongan a esta ley, la contradi-
gan o sean incompatibles con lo que dispone.

Disposición final primera

Los efectos económicos y presupuestarios que los 
preceptos de esta Ley puedan comportar en los pre-
supuestos de la Generalitat serán exigibles a partir 
del ejercicio presupuestario posterior a su entrada en  
vigor.

Disposición final segunda

Esta norma entrará en vigor a los veinte días de su pu-
blicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Palacio del Parlamento, 22 de enero de 2015

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

Antecedentes referentes a la proposición de 
ley sobre el uso de símbolos en las instituciones 
y espacios públicos de Catalunya

1. Necesidad y objeto de la proposición de ley

Determinados poderes públicos, autoridades y em-
pleados públicos catalanes, incumplen la normativa 
relativa al uso de símbolos oficiales en los espacios pú-
blicos catalanes. Por ejemplo:

La Generalitat prescinde de la bandera de España en 
la práctica totalidad de sus actos oficiales, así como en 
el interior de la mayoría de los edificios públicos au-
tonómicos.

Determinadas instituciones catalanas de ámbito local 
incumplen la legalidad en los mismos términos que la 
Generalitat, faltando incluso, en determinados casos, a 
la obligación de usar la bandera española en las facha-
das de los edificios públicos municipales, como exige 
la CE.

Algunas instituciones y ayuntamientos catalanes tam-
poco cumplen las exigencias del EAC, pues han elimi-
nado todas las banderas oficiales de las fachadas de los 
edificios públicos, o las han sustituido por la bandera 
conocida como «estelada», que no es ningún símbolo 

oficial, pero sí es un símbolo que representa un posi-
cionamiento político e ideológico concreto y contrario 
al orden constitucional vigente.

Durante los últimos meses los ciudadanos han podi-
do observar cómo determinadas instituciones catala-
nas han permitido, o incluso alentado, la politización 
expresa y patente de espacios y edificios públicos, me-
diante el uso de símbolos separatistas, por lo que estos 
edificios y espacios pierden su necesaria objetividad e 
imparcialidad incurriendo, por tanto, en un uso impro-
pio, parcial e interesado de los mismos, que las institu-
ciones democráticas deben evitar e impedir.

2. Afectaciones presupuestarias

La reducción de los ingresos y el incremento del gas-
to en los presupuestos de la Generalitat que puedan 
comportar los preceptos de esta ley, tendrán efectos a 
partir de la entrada en vigor de la ley de presupuestos 
correspondiente al ejercicio posterior a su aprobación.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la retirada i el 
tractament de les terres contaminades del 
parc del Nord, de Sabadell
Tram. 250-01354/10

Esmenes presentades
Reg. 101905 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 22.01.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 101905)

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

Del punt 1

«1. Retirar les terres dipositades a la zona del Parc del 
Nord en la configuració que s’acordi amb l’Ajuntament 
de Sabadell.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 2

«2. Analitzar la zona abans i després de la retirada i in-
formar als veïns de quin grau de contaminació i afecta-
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ció si s’escau s’ha produït a l’àrea del parc del nord i si 
hi ha hagut derivat d’aquesta contaminació a les aigües 
del subsòl o qualsevol afectació per als veïns.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 3

«3. Executar les obres previstes per a l’actuació de per-
llongament dels FGC a la zona del Parc del Nord.»

Proposta de resolució sobre la situació dels 
parcs científics i tecnològics
Tram. 250-01360/10

Esmenes presentades
Reg. 101900 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 28.01.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 101900)

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

De refosa dels punts 1, 2 i 3

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a Informar el Parlament sobre la situació dels 
parcs científics i tecnològic catalans, de les gestions 
que ha seguit duent a terme el Govern de la Generali-
tat en la seva estratègia de recolzament a aquestes ins-
titucions, i a seguir col·laborant amb tots els patrons, 
en especial amb el Ministeri d’Economia i Competiti-
vitat, per garantir la viabilitat financera dels parcs ci-
entífics i tecnològics catalans.»

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’una passarel·la i d’un pas de vianants a la 
carretera C-58 al pas per Vacarisses
Tram. 250-01364/10

Esmenes presentades
Reg. 101906 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 22.01.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 101906)

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

Del punt 1

«1. Facilitar a l’ajuntament de Vacarisses l’execució a 
càrrec seu de les connexions de vianants entre les ur-
banitzacions properes a la C-58.»

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

Del punt 2

«2. Executar, durant l’any 2015, les obres de millora de 
la seguretat viària de la C-58 de Castellbell i el Vilar 
a Vacarisses i de Vacarisses a Viladecavalls, que in-
cloguin la col·locació d’una mitjana central de formigó 
per separar els sentits de la circulació, en els punts on 
sigui tècnicament viable.»

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del grup Neoelectra i sobre l’aplicació del 
Fons europeu agrícola de desenvolupament 
rural
Tram. 250-01367/10

Esmenes presentades
Reg. 101899 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 28.01.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 101899)

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

Del punt 1

«1. Fer un seguiment, juntament amb el Consell Gene-
ral d’Aran, de la situació de les societats Caviar Na-
cari, Neoelectra Aran i Carboneco, comptant amb tots 
els agents implicats, per tal de trobar una solució que 
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permeti la continuïtat de l’activitat i el manteniment 
del màxim nombre de llocs de treball.»

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

Del punt 2

«2. Establir una reunió amb el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
per informar sobre el marc dels ajuts del fons FEA-
DER per al període 2014 - 2020.»

Proposta de resolució sobre l’aeròdrom d’Al-
fés
Tram. 250-01368/10

Esmenes presentades
Reg. 101903 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 22.01.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 101903)

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya recolza implementar 
les mesures que facin possible la compatibilitat entre el 
funcionament de l’Aeròdrom d’Alfés i el compliment de 
la normativa catalana i de la UE en matèria aeropor-
tuària i ambiental.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

Al punt 2.a)

«2.a) Fer tot el possible per al manteniment de les se-
ves instal·lacions, garantint en tot cas el compliment de 
la legislació catalana i europea en la matèria, així com 
el compliment de les sentències fermes que es puguin 
derivar dels processos judicials en curs.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un túnel a la carretera C-14 entre Organyà 
i Montan de Tost
Tram. 250-01373/10

Esmenes presentades
Reg. 101902 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 22.01.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 101902)

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

Del punt 1

«1. Mantenir els criteris de comunicació dels represen-
tants del Govern de la Generalitat amb el territori i els 
seus representants locals.»

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

Del punt 3

«3. Finalitzar el projecte executiu del túnel de 3 ponts 
a la C-14 durant el primer trimestre de 2015 i execu-
tar-lo tan aviat com ho permetin les finances de la Ge-
neralitat de Catalunya, de manera que aquesta sigui 
una obra prioritària.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 4

«4. Analitzar l’estat dels talussos propers a la carretera 
C-14 i realitzar immediatament mesures provisionals 
que millorin la seguretat en aquest punt.»
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Proposta de resolució sobre el grup Ficosa
Tram. 250-01374/10

Esmenes presentades
Reg. 101901 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 28.01.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 101901)

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

De refosa dels punts 1, 2, 3 i 4

«1. Dur a terme el seguiment de la situació del grup Fi-
cosa en el marc del programa de reactivació industrial 
i especialment del pla industrial que resulti de l’entra-
da del nou soci, amb la finalitat de garantir el manteni-
ment de l’activitat productiva, l’ocupació i l’expertesa 
adquirida per la companyia.»

Proposta de resolució sobre la carretera 
C-26 entre Ripoll i Berga
Tram. 250-01379/10

Esmenes presentades
Reg. 101904 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 22.01.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 101904)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«1. Estudiar una senyalització de prohibició del pas de 
vehicles de més de 12 metres a la carretera C-26 en-
tre Berga i Ripoll, previ acord amb les administraci-
ons afectades: Generalitat de Catalunya, Ajuntaments 
i Diputació de Barcelona.»

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

Del punt 3

«3. Impulsar els estudis o projectes del condiciona-
ment de la carretera C-26 entre Berga i Ripoll.»

Proposta de resolució sobre la subscripció 
d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi 
les indemnitzacions i les fiances derivades 
de l’exercici de les funcions dels mossos 
d’esquadra
Tram. 250-01395/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2015 a l’11.02.2015).
Finiment del termini: 12.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.

Proposta de resolució sobre la revisió del 
model de les patrulles mixtes de mossos 
d’esquadra i policies locals
Tram. 250-01396/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2015 a l’11.02.2015).
Finiment del termini: 12.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.

Proposta de resolució sobre el millorament 
dels serveis que es presten a l’oficina dels 
Mossos d’Esquadra a l’estació de Sants, de 
Barcelona
Tram. 250-01397/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2015.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2015 a l’11.02.2015).
Finiment del termini: 12.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de les condicions higièniques i sanitàries a 
l’àrea de custòdia de detinguts de la comis-
saria dels Mossos d’Esquadra de les Corts, 
a Barcelona
Tram. 250-01398/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2015 a l’11.02.2015).
Finiment del termini: 12.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.

Proposta de resolució sobre el text d’una 
nadala cantada a l’Escola Carme-Vedruna, 
de Manlleu
Tram. 250-01399/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2015 a l’11.02.2015).
Finiment del termini: 12.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.

Proposta de resolució sobre la implantació 
dels establiments comercials a la trama ur-
bana consolidada dels municipis, els horaris 
comercials i la regulació de les rebaixes
Tram. 250-01400/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2015 a l’11.02.2015).
Finiment del termini: 12.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.

Proposta de resolució sobre la dotació de 
personal dels centres penitenciaris
Tram. 250-01401/10

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 27.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2015 a l’11.02.2015).
Finiment del termini: 12.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.

Proposta de resolució sobre la dotació dels 
centres penitenciaris amb recursos econò-
mics i humans i sobre la creació d’una co-
missió de treball per a estudiar la implan-
tació de noves fórmules de tractament 
rehabilitador
Tram. 250-01402/10

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 27.01.2015.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2015 a l’11.02.2015).
Finiment del termini: 12.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.

Proposta de resolució de condemna del 
tractament que el documental «L’endemà», 
emès el 17 de desembre de 2014 per TV3, fa 
de la violència masclista
Tram. 250-01403/10

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 27.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2015 a l’11.02.2015).
Finiment del termini: 12.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la qualitat assistencial del transport sani-
tari i dels drets dels treballadors del sector 
en la licitació del concurs de transport sa-
nitari TS-14
Tram. 250-01404/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2015 a l’11.02.2015).
Finiment del termini: 12.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.

Proposta de resolució sobre la Transició
Tram. 250-01405/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2015 a l’11.02.2015).
Finiment del termini: 12.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.

Proposta de resolució de reconeixement de 
la trajectòria d’Ovidi Montllor
Tram. 250-01406/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2015 a l’11.02.2015).
Finiment del termini: 12.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Reial decret 1088/2005, pel qual s’esta-
bleixen els requisits tècnics i condicions mí-
nimes de l’hemodonació i dels centres i ser-
veis de transfusió
Tram. 250-01407/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2015 a l’11.02.2015).
Finiment del termini: 12.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.



2 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 487

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 35

Proposta de resolució sobre la revisió dels 
expedients sancionadors incoats pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya per presumptes in-
fraccions comeses per perceptors de pres-
tacions
Tram. 250-01408/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2015 a l’11.02.2015).
Finiment del termini: 12.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.

Proposta de resolució sobre el servei d’he-
modinàmica de l’Hospital Universitari Joan 
XXIII, de Tarragona, i sobre el Codi infart
Tram. 250-01409/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2015 a l’11.02.2015).
Finiment del termini: 12.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.

Proposta de resolució sobre el servei d’he-
modinàmica de l’Hospital Arnau de Vilanova, 
de Lleida
Tram. 250-01410/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2015 a l’11.02.2015).
Finiment del termini: 12.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.

Proposta de resolució sobre el servei d’he-
modinàmica de l’Hospital Josep Trueta, de 
Girona
Tram. 250-01411/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2015 a l’11.02.2015).
Finiment del termini: 12.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.

Proposta de resolució sobre l’accés motorit-
zat al medi natural
Tram. 250-01412/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2015 a l’11.02.2015).
Finiment del termini: 12.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.

Proposta de resolució sobre el Consorci Sa-
nitari de Terrassa
Tram. 250-01413/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2015 a l’11.02.2015).
Finiment del termini: 12.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.
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Proposta de resolució sobre la presència de 
les Forces Armades Espanyoles en el Saló 
de l’Ensenyament
Tram. 250-01414/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2015 a l’11.02.2015).
Finiment del termini: 12.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.

Proposta de resolució sobre la inclusió de les 
Terres de l’Ebre en el servei de trens de ro-
dalia i en la integració tarifària del Camp de 
Tarragona
Tram. 250-01415/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2015 a l’11.02.2015).
Finiment del termini: 12.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.

Proposta de resolució sobre la senyalització 
d’alt ús per ciclistes de la carretera BV-2041 
entre Begues i Gavà
Tram. 250-01416/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2015 a l’11.02.2015).
Finiment del termini: 12.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.

Proposta de resolució sobre la dotació dels 
centres penitenciaris amb personal mèdic i 
de vigilància
Tram. 250-01417/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 101671 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente, Carmen de Rivera i 
Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 145 y 146 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
propuesta de resolución para que sea sustanciada en la 
Comissió de Justícia i Drets Humans.

Exposición de motivos

Recientemente se ha transferido el personal sanita-
rio de prisiones del Departament de Justicia a l’Ins-
titut Català de la Salut. Este ha puesto en marcha una 
reducción de personal médico y sanitario en los cen-
tros penitenciarios y ha vuelto a instaurar el sistema de 
guardias localizables, con lo que se suprime la presen-
cia médica y sanitaria las 24 horas del día. Este hecho 
conlleva un considerable riesgo para la salud y la vida 
de los internos y del personal de los centros peniten-
ciarios. 

En este sentido, debe destacarse el fallecimiento por 
sobredosis de una interna el pasado 6 de diciembre de 
2014 en el CP de Puig de les Basses, centro que carece 
de equipo médico presencial durante las noches y los 
fines de semana, y donde el departamento de enfer-
mería permanece cerrado por falta de personal. Y es 
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posible que este tipo de sucesos vuelva a repetirse en 
el futuro.

Debemos denunciar las nefatas consecuencias deriva-
das de que el número de trabajadores encargados de 
garantizar la seguridad de los presos sea cada vez más 
reducida.

Por estos motivos, el grupo parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a 

1. Cubrir, mediante acuerdo o convenio entre la Direc-
ció General de Serveis Penitenciaris i l’Institut Català 
de la Salut, las plazas necesarias de funcionarios de vi-
gilancia y de personal médico y sanitario, con presen-
cia permanente y que permita mantener la seguridad y 
el orden en los centros penitenciarios catalanes, así co-
mo la integridad física de internos y trabajadores. 

2. Habilitar una partida presupuestaria suficiente a tal 
efecto durante el año 2015.

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2015

Albert Rivera Díaz Carmen de Rivera i Pla
Presidente del GP de C’s Diputada del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del Centre d’Atenció a la Salut Sexual i Re-
productiva de Sant Andreu de la Barca
Tram. 250-01418/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat, Marta Ribas Frías, 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 Salut.

Exposició de motius

El Servei Català de la Salut, de la Generalitat de Ca-
talunya, ha decidit tancar el Centre de Planificació Fa-
miliar de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), 
fundat l’any 1983, i que des de l’any 2000 funcionava 
com a Centre d’Atenció a la Salut Sexual i Reproduc-

tiva, i que des del 2012 estava integrat en el CAP Sant 
Andreu de la Barca.

Ara el Departament de Salut ha decidit deixar d’apor-
tar els 90.000 euros que costava el seu manteniment 
i que permetia disposar d’una metgessa, un auxiliar, 
una infermera i un psicòleg. Això implicava el tanca-
ment del Centre i el seu trasllat a Martorell.

Davant de la necessitat de que la població no perdi 
aquest servei, l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 
ha adoptat la decisió d’assumir els 90.000 euros, que 
han estat inclosos en el pressupost municipal del 2105.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a mantenir obert el 
Centre d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de 
Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) o a abonar 
a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que s’ha 
fet càrrec del manteniment econòmic del servei, els 
90.000 euros que hi ha destinat en el pressupost muni-
cipal del 2015.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Jaume Bosch i Mes-
tres, Marta Ribas Frías, diputats, del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre les beques 
Erasmus i Mobint
Tram. 250-01419/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 101713 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marta Vilalta i Tor-
res, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent sobre mobi-
litat acadèmica a través del programa Erasmus, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposició de motius

El Programa Erasmus és un projecte europeu amb 20 
anys d’història que promou l’intercanvi i la mobilitat 
d’estudiants. Actualment, el nou programa Erasmus+ 
d’educació, formació, joventut i esports, engegat el ge-
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ner del 2014 disposa d’un pressupost total de gaire-
bé 15.000 milions d’euros per al període 2014-2020. 
Les últimes estadístiques publicades per la Comissió 
Europea sobre el programa Erasmus el juliol de 2014 
revelen que gairebé 270.000 estudiants han rebut una 
beca de la UE per estudiar o formar-se a l’estranger 
durant el curs 2012-2013.

A Catalunya, la convocatòria Mobint té per objecte 
concedir ajuts a l’estudiantat de les universitats catala-
nes que hagi obtingut una estada acadèmica de mobili-
tat, per tal de contribuir al finançament de les despeses 
que comporta la realització d’estudis en altres països. 
Per al curs 2014-2015 la secretaria d’Universitats i Re-
cerca, a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universi-
taris i de Recerca (AGAUR), ha rebut 4.423 sol·licituds 
i ha atorgat 2.003 ajuts, de manera que 1.990 estudi-
ants han quedat per sota de la nota de tall per obte-
nir l’ajut, tot i l’increment de pressupost destinat per 
aquest concepte. L’any 2013, de les 4.632 sol·licituds, 
es van atorgar 1.900 ajuts, mentre que 2.254 estudiants 
van quedar per sota de la puntuació requerida.

Per la seva banda, el govern de l’estat espanyol destina 
per al curs 2014-15 un pressupost de 18 milions d’eu-
ros a les Beques Erasmus, una disminució respecte als 
34 milions invertits l’any anterior, quan recordem que 
va haver de destinar una partida addicional de 19 mi-
lions pels estudiants que a la meitat de la seva estada a 
l’estranger van saber que no rebrien l’ajut a causa d’un 
canvi de criteri del govern espanyol, qüestió criticada 
per la mateixa Comissió Europea. Per contra, Brussel-
les ha augmentat fins als 53,4 milions la quantitat de 
Beques Erasmus per als estudiants de l’estat espanyol 
per aquest curs.

Un estudi publicat al setembre de 2014 «The Erasmus 
Impact Study» sobre l’impacte del programa d’inter-
canvi d’estudiants de la Unió Europea demostra que 
els graduats amb experiència internacional tenen més 
possibilitats de trobar feina. D’altra banda, tenen la 
meitat de probabilitats de patir un atur de llarga dura-
da en comparació amb els que mai no han estudiat o 
no han fet cap formació a l’estranger i, cinc anys des-
prés d’haver-se graduat, la seva taxa de desocupació és 
un 23 % inferior.

En els últims dos anys, són moltes les notícies genera-
des sobre l’Erasmus i els canvis que s’han dut a terme 
a nivell europeu i estatal referent a aquest programa. 
En tot cas, i veient l’impacte positiu del programa en 
el jovent que s’hi acull, la garantia de l’equitat d’accés 
i el combat a les desigualtats hauria de ser una part fo-
namental dels criteris per tal d’atorgar els ajuts, sens 
perjudici de la meritocràcia.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament insta al Govern de la Generalitat a re-
plantejar els criteris d’atorgament de la següent con-
vocatòria de les Beques Mobint per tal de fer-les el 
màxim d’equitatives possibles i garantir la igualtat 
d’oportunitats per accedir a cursar estades acadèmi-
ques en altres països, tenint en compte la renda dels 
estudiants, sense perjudici de la meritocràcia.

2. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
traslladar al Govern espanyol la necessitat de replan-
tejar els criteris d’atorgament de les Beques Erasmus 
per fer-les el màxim d’equitatives possibles i garantir 
la igualtat d’oportunitats en poder accedir a cursar es-
tades acadèmiques en altres països.

3. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a re-
soldre les beques Mobint abans que s’iniciïn les esta-
des acadèmiques dels estudiants en altres països.

4. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a fer 
les gestions oportunes davant del Govern de l’estat 
perquè aquest resolgui les beques Erasmus abans que 
s’iniciïn les estades acadèmiques dels estudiants en els 
altres països.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2015

Marta Rovira i Vergés Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la salut mental 
infantil i juvenil a l’Anoia
Tram. 250-01420/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 101714 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent sobre salut 
mental infantil i juvenil a la comarca de l’Anoia, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El 2009 es va crear la Taula d’Infància i Adolescència 
de l’Anoia, que per fer front als seus objectius ha creat 
diversos grups de treball, un dels quals s’ha dedicat a 
analitzar i estudiar les afectacions mentals importants 
en els infants i adolescents, i alhora amb problemàti-
ca conductual que requereixen una atenció integrada a 
nivell terapèutic i educatiu.
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Aquest estudi en detall ha permès comprovar que en 
els últims anys s’ha produït un increment en els casos 
de trastorns mentals greus d’infants i adolescents de 
la comarca de l’Anoia. Un increment que no ha anat 
acompanyat de les mesures corresponents pel que fa a 
detecció i tractament.

L’estudi també mostra que ens trobem davant de casos 
que requereixen una acció integrada per part de tots 
aquells professionals que s’hi relacionen, així com la 
necessitat d’incrementar els recursos formatius i assis-
tencials per tal de poder-hi fer front. Sobretot després 
d’haver detectat aquest increment gradual al llarg dels 
darrers anys.

El passat 11 d’octubre es va fer la celebració del Dia 
mundial de la salut mental a Igualada, en un acte or-
ganitzat per la Federació Salut Mental Catalunya i 
l’Associació per la rehabilitació del malalt mental de 
l’Anoia (ARMPA). Durant aquesta jornada es van de-
manar nous serveis i millores per la ciutat d’Igualada 
i la comarca de l’Anoia per fer front a l’augment dels 
casos, als quals el mateix Conseller Boi Ruiz va con-
testar afirmativament. Això dóna peu a que ara s’ha-
gi de concretar en què consisteix aquest reforçament, 
de la mateixa manera que s’ha d’anar desenvolupant i 
concretant el Pla Integral de Salut Mental, per destinar 
bé els recursos tècnics i econòmics necessaris i donar 
suport també a la tasca de les associacions.

Així doncs, a l’Anoia atenen des dels diferents serveis 
–CDIAP,CSMIJ, EAP, Centre d’Educació Especial i 
Treball Social– a una població infantil i adolescent, en 
edat o no de ser escolaritzada. S’observa que s’estan 
donant casos de nens i adolescents amb una manifes-
tació patològica important en la seva salut mental, així 
com amb greus Trastorns de Conducta. També obser-
vem les serioses dificultats, en aquesta població, per 
rebre una adequada atenció psicològica, psiquiàtrica i 
terapèutica degut a la falta de recursos per aquest tipus 
de patologia en la zona.

En el cas d’hospital de dia infantil i juvenil, el recurs 
es troba fora de la comarca, concretament a Martorell.

Aquestes mancances requereixen recursos externs que 
acompanyin l’escassa o la manca d’autonomia personal

L’atenció inadequada o insuficient a nivell clínic 
d’aquestes patologia pot empitjorar i cronificar de for-
ma alarmant la malaltia.

Aquests nens/es i adolescents són derivats al CSMIJ, 
on l’atenció en règim ambulatori no sempre s’ajusta 
a les necessitats d’aquesta població que requeriria un 
enfoc de tractament més global i intens.

A més a més, a la comarca no hi ha centres especialit-
zats per atendre’ls amb recursos sanitaris, socials, la-
borals i educatius treballant conjuntament.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Publicar els treballs i les conclusions de la Taula 
Territorial d’Infància i Adolescència de l’Anoia, im-
pulsada pel Departament de benestar social i famí-
lia, per tal de difondre, on s’escau, la situació actual, 
i l’evolució que s’ha produït durant els darrers anys, 
sobre malalties mentals entre infants i joves; de ma-
nera que es puguin prendre les mesures pertinents per 
fer-hi front.

2. Incrementar la formació especialitzada dels professio-
nals dels àmbits educatiu, de la salut i social que han de 
treballar amb les persones que puguin presentar algun 
trastorn mental greu i/o algun trastorn de conducta.

3. Millorar la col·laboració entre tots els serveis que 
han de poder diagnosticar i treballar amb infants i jo-
ves amb problemes de salut mental.

4. Posar en funcionament els dispositius necessaris per 
a l’atenció als infants i adolescents amb trastorn mental 
greu a la comarca de l’Anoia, que contempli una unitat 
medico-educativa i un dispositiu d’hospital de dia.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2015

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre el documen-
tal «Ciutat morta» i sobre els incidents que 
es van produir a Barcelona el 4 de febrer de 
2006
Tram. 250-01421/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101760 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

L’exhibició al Canal 33 del documental «Ciutat mor-
ta» sobre els fets esdevinguts a Barcelona el 4 de fe-
brer de 2006, ha provocat una onada d’indignació ciu-
tadana: tant pel fet que el poder judicial hagi prohibit 
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l’emissió de cinc minuts de la pel·lícula, com, sobre 
tot, per les possibles injustícies que es deriven del relat 
dels fets que realitza el documental. És doncs necessa-
ri un posicionament del Parlament de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament: 

1. Lamenta el retard en l’emissió del documental per la 
televisió pública de Catalunya i expressa la seva més 
enèrgica protesta per la decisió d’un jutjat de prime-
ra instància de Barcelona de prohibir la difusió d’una 
part del mateix.

2. Davant la gravetat dels fets exposats pel documen-
tal, sol·licita a l’Ajuntament de Barcelona: 

2.1. Que reobri la investigació sobre el que va succe-
ir en els incidents de Barcelona del 4 d febrer i sobre 
l’actuació d’alguns membres de la Guàrdia Urbana que 
podrien haver infringit maltractaments als detinguts i 
haver desfigurat el relat dels fets.

2.2. Que faci públics tots els informes de que disposi 
sobre aquest cas.

3. Expressa el seu suport a les actuacions iniciades pel 
Síndic de Greuges.

4. Demana a la Fiscalia que investigui les noves in-
formacions i proves facilitades i, en el seu cas, insti la 
reobertura de les diligències judicials per determinar 
les presumptes responsabilitats penals que es puguin 
derivar dels fets.

5. Demana a les persones que puguin tenir informació 
sobre els fets, i en especial als que puguin saber qui, 
presumptament, va poder llençar un test a un policia 
municipal causant-li lesions gravíssimes, que ho posin 
en coneixement de l’Ajuntament, de la Fiscalia o del 
Síndic de Greuges.

6. Reitera la necessitat ineludible de que les Adminis-
tracions siguin inflexibles amb els casos de maltracta-
ments policials, com a millor via per aconseguir el res-
pecte de la ciutadania cap els cossos policials.

7. Insta el Govern i a les demés administracions públi-
ques –locals i estatal– que disposen de competències 
policials i de centres de detenció, escorcoll o retenció 
de persones a donar compliment, pel que fa a les seves 
competències, a les recomanacions dels Informes de 
l’Autoritat Catalana per a la prevenció de la Tortura.

8. Expressa el seu suport a la política impulsada pel 
Departament d’Interior durant la legislatura 2006-
2010, d’instal·lació de càmeres de vigilància a les co-
missaries del Cos de Mossos d’esquadra, com a me-
canisme útil per evitar maltractaments a detinguts i 
denúncies falses contra els policies i en recomana l’ex-

tensió a les dependències de detenció, retenció o es-
corcoll de persones per d’altres cossos policials –lo-
cals i estatals.

9. Insta al Govern a aprovar de forma urgent un nou Codi 
ètic Policial, que ha de ser aplicat al Cos de Mossos d’es-
quadra i a les policies locals i lamenta que es derogués el 
Codi aprovat l’any 2010 i que hagin passat ja més de qua-
tre anys sense l’aprovació de cap altre Codi.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2015

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe amb relació a l’impacte de la 
recaptació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics
Tram. 250-01422/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 102031 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlamento

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que esta-
blecen los artículos 145 y 146 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la siguiente propuesta de resolución 
para que sea sustanciada en la Comissió d’Empresa i 
Ocupació.

Exposición de motivos

El impuesto sobre las estancias en establecimientos 
turísticos fue instaurado en Cataluña en el año 2012. 
Sin embargo, es palpable la falta de información de los 
grupos parlamentarios sobre el impacto de la recauda-
ción de este impuesto en el sector y sobre el destino de 
los importes recaudados.

Por estos motivos, el grupo parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar y presentar en sede parlamentaria 
un informe sobre el impacto de la recaudación del im-
puesto sobre las estancias en establecimientos turís-
ticos en el sector y sobre el destino de los importes 
recaudados, desde la instauración de este impuesto y 
desglosado de forma anual.

Palacio del Parlamento, 22 de enero de 2015

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s
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Proposta de resolució sobre el setantè ani-
versari de la fi de la Segona Guerra Mundial
Tram. 250-01423/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 102034 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

L’any 2015 se celebra el setantè aniversari del final de 
la II Guerra Mundial i de l’alliberament d’Europa, i 
també de l’alliberament dels camps de concentració i 
d’extermini nazis.

Per aquest motiu seria necessari que la Generalitat 
commemorés de forma especial aquest aniversari, més 
enllà dels actes que cada any se celebren amb motiu 
del Dia Internacional de les Víctimes de l’Holocaust i 
del final de la II Guerra Mundial.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. Promoure, a través del Memorial Democràtic i d’al-
tres institucions vinculades a la Generalitat, un seguit 
d’actes de difusió i reflexió sobre el 70 aniversari del 
final de la II Guerra Mundial i de l’alliberament d’Eu-
ropa així com de l’alliberament dels camps de concen-
tració i d’extermini nazis.

2. Promoure, a través del Memorial democràtic, actes 
de reconeixement als ciutadans i ciutadanes de Cata-
lunya que varen ser internats als camps de concertació 
i d’extermini nazis.

3. Promoure, a través del Memorial Democràtic, actes 
de reconeixement als ciutadans i ciutadanes de Cata-
lunya, que varen lluitar, a la resistència contra al na-
zisme o al costat de les tropes aliades, per defensar les 
llibertats democràtiques.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2015

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’avaluació del 
projecte de fusió dels serveis dels hospitals 
Josep Trueta, de Girona, i Santa Caterina, de 
Salt
Tram. 250-01424/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 102453 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat, Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) de Girona és 
una empresa pública que forma part de la xarxa sani-
tària i social de cobertura pública de la Generalitat de 
Catalunya, a través de la concertació amb el Departa-
ment de Salut i el Departament de Benestar i Família 
de la Generalitat de Catalunya.

Des de l’any 2011, l’IAS i l’Institut Català de la Salut a 
Girona (ICS Girona) estan en procés d’unificació per 
gestionar els hospitals Josep Trueta de l’ICS i el de San-
ta Caterina de l’IAS a través del projecte CIMS (Créi-
xer, Innovar i Millorar en Salut) d’unificació dels dos 
centres, i que va començar amb una gerència de l’IAS i 
de l’ICS Girona compartida.

El projecte CIMS s’ha anat implantat amb una certa 
opacitat i repetidament s’ha denunciat públicament 
la falta de transparència i d’informació en la presa 
de decisions, i en el desplegament del projecte. S’han 
promogut diverses iniciatives parlamentàries, amb 
preguntes adreçades al Govern i vàries propostes de 
resolució sobre la implicació dels treballadors i treba-
lladores, així com dels usuaris i usuàries del sistema 
sanitari gironí, en la fusió dels hospitals Trueta i Santa 
Caterina.

Recentment ha estat cessat el gerent del projecte CIMS 
després de topar contínuament amb l’oposició dels tre-
balladors i les treballadores i equips directius a la se-
va gestió, per la seva actitud polèmica, la manca de 
diàleg i una gestió opaca en relació a la implantació 
del projecte, que va motivar que aquest grup anunciés 
la demanda de compareixença al Parlament per donar 
explicacions sobre la seva actuació.

Abans de continuar tirant endavant aquest projecte 
que ha estat qüestionat repetidament per les persones 
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treballadores i usuàries de la sanitat a les comarques 
gironines, un cop passats dos anys des del seu inici 
experimental i en ocasió del canvi en la seva direcció, 
hi ha l’oportunitat de fer-ne una avaluació participati-
va que permetria valorar els elements que caldria ade-
quar o modificar i també definir la seva continuïtat.

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. Fer un procés d’avaluació del projecte CIMS pel que 
fa a la unificació i fusió de serveis dels hospitals Josep 
Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt, després dels 
dos primers anys de funcionament.

2. Incloure en aquest procés d’avaluació una fase prè-
via d’informació, una fase de participació i una fase de 
decisió sobre la continuïtat o no del projecte.

3. Tenir en compte en el procés d’avaluació tots els 
equips de professionals i directius implicats, els repre-
sentats dels treballadors i treballadores, i el col·lectiu 
d’usuaris del sistema sanitari gironí.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Marc Vidal i Pou, 
Marta Ribas Frías, diputats, del GP d’ICV-EUiA

3.10.45. PROCEDIMENTS RELATIUS A UN PLA 
O UN COMUNICAT DEL GOVERN

Projecte del Pla director de cooperació al 
desenvolupament 2015-2018
Tram. 259-00003/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 103424).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.01.2015 al 03.02.2015).
Finiment del termini: 04.02.2015; 09:30 h.

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 33/2014, sobre el retiment de comptes 
dels partits polítics i de les associacions i 
fundacions vinculades, corresponent al 2013
Tram. 256-00048/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 101961 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

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. 33/2014, aprovat pel Ple de la Sindica-
tura, relatiu al retiment de comptes dels partits polítics 
i de les associacions i fundacions vinculades, exercici 
2013.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 22 de gener de 2015

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 compareixença dels 
responsables dels òrgans, els ens o les entitats fiscalitza-
des, d’acord amb l’article 164.8 del Reglament del Parla-
ment: 10 dies hàbils (del 03.02.2015 al 16.02.2015).
Finiment del termini: 17.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.
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3.10.63. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER 
A ENCOMANAR UN INFORME A 
LA SINDICATURA DE COMPTES 
O ALTRES ACTUACIONS

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindi-
catura de Comptes d’un informe de fiscalit-
zació relatiu a les despeses de l’organització 
dels actes de commemoració del tricentena-
ri del 1714
Tram. 253-00003/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102434 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 27.01.2015

Procediment: l’establert als articles 145 

i 146 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta, Jo-
sep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
i Serra, portaveu adjunt, María José García Cuevas, 
diputada, Pere Calbó i Roca, diputat, Alicia Alegret 
Martí, diputada, Eva García Rodríguez, diputada, Do-
lors López Aguilar, diputada, M. Dolors Montserrat i 
Culleré, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, Jo-
sé Antonio Coto Roquet, diputat, Sergio García Pérez, 
diputat, Rafael López i Rueda, diputat, Rafael Luna 
Vivas, diputat, Juan Milián Querol, diputat, Manuel 
Reyes López, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Fer-
nando Sánchez Costa, diputat, Sergio Santamaria San-
tigosa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
168.2 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

Exposició de motius

L’any 2014 a Catalunya s’ha celebrat les efemèrides 
dels tres cents anys d’un dels últims actes de la Guerra 
de Successió de la Corona d’Espanya succeïts l’onze 
de setembre de 1714. El conegut com a «Tricentenari» 
ha aglutinat els actes que la Generalitat i altres admi-
nistracions han organitzat no només al territori cata-
là sinó també a Madrid i d’altres indrets d’Europa i 
Nord-Amèrica.

Com és normal aquest tipus d’actes comporten una 
important despesa que va començar molt abans de 
l’inici de la celebració de la efemèride, amb l’adjudi-
cació d’un contracte per a la creació d’una oficina de 
conceptualització de la celebració del «Tricentenari».

Després de la creació d’aquesta oficina el Govern de 
la Generalitat va nomenar un comissionat des del que 
s’ha impulsat la coordinació de tots els actes cele-
brats. Coneixem l’agenda dels actes ja que han tingut 
la deguda publicitat impulsada des de la pròpia orga-
nització però desconeixem quina ha estat realment la 
despesa pública que s’ha destinat a la celebració del 
«Tricentenari».

De la informació accessible de a Oficina de Supervisió 
i Avaluació de la Contractació Pública (OSACP) s’ha 
pogut saber que l’import dels contractes adjudicats en 
relació al «Tricentenari» ascendeix a prop de 6 milions 
d’euros. Però de ben segur, aquesta no sigui la despesa 
total que ha representat per als catalans la celebració 
d’aquesta efemèride.

D’una banda, donat que no només l’administració auto-
nòmica s’ha fet càrrec de les celebracions sinó que altres 
administracions públiques, com la local, també han or-
ganitzat actes inclosos en el «Tricentenari», i d’una altra, 
que molta de la despesa no ha vingut generada per l’adju-
dicació de contractes sinó per altres vies com les subven-
cions, el total de la despesa pública destinada al «Tricen-
tenari» ha estat dispersada i no és coneix.

La manca de transparència i control juntament al con-
text de crisi econòmica i les consegüents restriccions 
pressupostàries obliguen a una especial cura en l’ús 
dels recursos públics i a necessitat d’avaluar-ne l’ús 
eficient.

Per aquests motius, els diputats sotasignats presenten 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura 
de Comptes fiscalitzar, de conformitat amb el que dis-
posa la Llei 18/2010, les operacions i despeses deriva-
des de l’organització i execució dels actes de Comme-
moració del Tricentenari, i a elaborar-ne un informe.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

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

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2015 a l’11.02.2015).
Finiment del termini: 12.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2015.
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3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la política eco-
nòmica
Tram. 300-00262/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103271 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.01.2015

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 4 i 5 de 
febrer de 2015.

Sobre política econòmica.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre polítiques 
d’ocupació
Tram. 300-00263/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103564 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.01.2015

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 4 i 5 de 
febrer de 2015.

Sobre polítiques d’ocupació.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la llei electoral
Tram. 300-00264/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 103625 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.01.2015

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 4 i 5 de 
febrer de 2015.

– Quin és el capteniment del Govern sobre la llei elec-
toral de Catalunya?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2015

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre la gestió del 
canal Segarra-Garrigues
Tram. 300-00265/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 103628 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.01.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la interpel·lació se-
güent, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 4 i 5 de febrer de 2015.

Sobre la gestió del Canal Segarra-Garrigues

Palau del Parlament, 30 de gener de 2015

Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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Interpel·lació al Govern sobre les actuacions 
per a garantir l’accés als subministraments 
bàsics
Tram. 300-00266/10

Presentació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 103632 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.01.2015

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, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 4 i 5 de febrer de 2015.

– Quines accions pensa emprendre el Govern de la 
Generalitat per tal de garantir l’accés als subministra-
ments bàsics?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2015

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre el compliment 
de la legalitat en el procés de preinscripció 
escolar
Tram. 300-00267/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103635 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.01.2015

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 4 i 5 de febrer de 2015.

– Sobre el compliment de la legalitat en el procés de 
preinscripció escolar

Palau del Parlament, 30 de gener de 2015

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 relatiu a les 
activitats de l’Autoritat Catalana per a la Pre-
venció de la Tortura corresponent al 2014
Tram. 360-00018/10

Tramitació en Comissió

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 27.01.2015.



2 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 487

4.45.02. INFORMACIó 46

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10

Renúncia a la condició de diputat

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de 
gener de 2015, d’acord amb l’article 17.a del Regla-
ment, ha pres nota de la renúncia a la condició de di-
putat al Parlament de Catalunya de Daniel Fernández 
González, del GP Socialista, amb efectes des del 27 de 
gener de 2015.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015

El secretari primer La presidenta 
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català

N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la sec-
ció 4.67.

4.45.25. GRUPS PARLAMENTARIS

Composició del Grup Mixt
Tram. 399-00007/10

Substitució de representants
Reg. 102874 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez Ramos, Portaveu del Grup Mixt, de-
signa Isabel Vallet Sànchez com a portaveu adjunt del 
Grup Mixt, en substitució de Quim Arrufat Ibáñez, 
que cessa.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2015

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 254/X, 
sobre les obres de construcció de l’Institut Alt 
Foix, de Sant Martí Sarroca
Tram. 290-00217/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 101664 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 27.01.2015

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 254/X, sobre les 
obres de construcció de l’Institut Alt Foix, de Sant 
Martí Sarroca (tram. 290-00217/10), us informo del 
següent:

L’execució de les obres per la construcció de l’Insti-
tut Alt Foix del municipi de Sant Martí Sarroca van 
finalitzar el mes de desembre de 2014, en aquests mo-
ments s’estan executant les obres per la construcció de 
la pista esportiva del centre.

Barcelona, 16 de gener de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 391/X, 
sobre l’Escola Montserrat Vayreda, de Roses
Tram. 290-00346/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 101665 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 27.01.2015

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 391/X, sobre l’Escola 
Montserrat Vayreda, de Roses (tram. 290-00346/10), 
us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament està fent les darre-
res esmenes al projecte executiu per la construcció 
de l’Escola Montserrat Vayreda de Roses, al febrer de 
2015 es procedirà a la licitació de l’execució de l’obra.

Barcelona, 16 de gener de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 576/X, 
sobre la construcció de l’Escola Pirineu, de 
Campdevànol
Tram. 290-00518/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 101666 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 27.01.2015

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 576/X, sobre la cons-
trucció de l’Escola Pirineu, de Campdevànol (tram. 
290-00518/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament adjudicarà el concurs 
per l’execució de les obres per la construcció de l’Es-
cola Pirineus de Campdevànol a finals de gener de 
2015.

Barcelona, 16 de gener de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 591/X, 
sobre la construcció de l’Escola Els Quatre 
Vents, de Canovelles
Tram. 290-00531/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 101667 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 27.01.2015

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 591/X, sobre la cons-
trucció de l’Escola Els Quatre Vents, de Canovelles 
(tram. 290-00531/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament va entregar l’avant-
projecte per la construcció de l’Escola Quatre Vents 
a l’Ajuntament de Canovelles al novembre de 2014. El 
projecte executiu està en fase de redacció.

Barcelona, 16 de gener de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 679/X, 
sobre la retirada de l’Avantprojecte de llei or-
gànica de reforma de la Llei orgànica 2/2010, 
del 3 de març, de salut sexual i reproductiva i 
de la interrupció voluntària de l’embaràs
Tram. 290-00609/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 101835 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 27.01.2015

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 679/X, sobre la reti-
rada de l’Avantprojecte de llei orgànica de reforma de 
la Llei orgànica 2/2010, del 3 de març, de salut sexual 
i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’emba-
ràs (tram. 290-00609/10), us informo del següent:

La petició de retirada de l’Avantprojecte de llei orgàni-
ca de reforma de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, 
de salut sexual i reproductiva i de la interrupció volun-
tària de l’embaràs es va tramitar mitjançant escrit de 
la Vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya adre-
çat a la Vicepresidenta del Govern d’Espanya el passat 
mes de juny.

Barcelona, 2 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 685/X, 
sobre l’increment de l’import de l’ajut per hec-
tàrea de fruita seca
Tram. 290-00615/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 101742 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 27.01.2015

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 685/, sobre l’incre-
ment de l’import de l’ajut per hectàrea de fruita seca 
(tram. 290-00615/10), us informo del següent:

Arrel de l’anàlisi dels mercats dels diferents sectors 
agraris realitzat pel MAGRAMA a nivell estatal per 
establir els ajuts acoblats en la reforma de la PAC 
2014-2020, es va concloure en relació als fruits secs, 
que tot i que es detectava una reducció de la superfície 
de conreu, havia augmentat considerablement el preu 
de venda dels productes. Això va fer pensar en la reti-
rada dels ajuts als fruits secs com ja s’havien acordat a 
Itàlia i França, que els van retirar des del 2012. Final-
ment, a petició del Conseller, es va aconseguir un ajut 
acoblat i un fons per un pla de reestructuració del sec-
tor, tot i que finalment a petició de les organitzacions 
agràries es destinarà a un ajut directe. Cal indicar que 
al 2016 està prevista una revisió dels ajuts acoblats que 
s’inicien a la convocatòria de 2015, i que el Conseller i 
el Govern de la Generalitat tenen previst presentar una 
proposta per la modificació d’aquests ajuts.

Barcelona, 12 de gener de 2015

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Control del compliment de la Resolució 686/X, 
sobre la regulació de les proves de jònecs
Tram. 290-00616/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 101729 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 27.01.2015

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 686/X, sobre la regu-
lació de les proves de jònecs (tram. 290-00616/10), us 
informo del següent:

Les activitats ramaderes es troben regulades en el De-
cret 40/2014, d’ordenació de les explotacions ramade-

res. Aquesta norma no té per objecte regular els espec-
tacles que tinguin lloc a les explotacions ramaderes. 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi natural no és competent per regular 
les activitats d’espectacles. Les activitats d’espectacles 
es regulen a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regula-
ció administrativa dels espectacles públics i les activi-
tats recreatives, i en el Decret 112/2010, de 31 d’agost, 
pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives.

Barcelona, 12 de gener de 2015

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Control del compliment de la Resolució 695/X, 
sobre la inclusió en la Cartera de serveis so-
cials 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’adolescència
Tram. 290-00625/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 102429 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 27.01.2015

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 695/X, sobre 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 
oportunitats en la infància i l’adolescència (tram. 290-
00625/10), us informo que el Departament de Benes-
tar Social i Família està desenvolupant i definint un 
nou model pels serveis d’intervenció socioeducativa 
que es proposa incorporar a la futura Cartera de ser-
veis socials.

Barcelona, 22 de gener de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Control del compliment de la Resolució 696/X, 
sobre el desplegament per reglament de la 
Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència
Tram. 290-00626/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 102430 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 27.01.2015

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 696/X, sobre el des-
plegament per reglament de la Llei 14/2010, dels drets 
i les oportunitats en la infància i l’adolescència (tram. 
290-00626/10), us informo que la determinació dels 
indicadors, factors de risc i de protecció i de resiliència 
que han de servir per la valoració de les situacions de 
risc i de desemparament previstes en la Llei 14/2010 
s’ha efectuat mitjançant l’Ordre BSF/331/2013, de 18 
de desembre, per la qual s’aproven les llistes d’indi-
cadors i factors de protecció dels infants i adolescents 
(DOGC 6530 de 30 de desembre de 2013).

Barcelona, 22 de gener de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 697/X, 
sobre l’atenció als infants necessitats durant 
l’estiu
Tram. 290-00627/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 102456 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 27.01.2015

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 697/X, sobre l’aten-
ció als infants necessitats durant l’estiu (tram. 290-
00627/10), us informo que els Departaments de Ben-
estar Social i Família i Ensenyament, juntament amb 
la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques van signar, el 
dia 15 de juliol de 2013, el protocol Per a la detecció 
i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació 
d’infants i adolescents amb caràcter indefinit mentre 
no hi hagi normativa o acords conjunts posteriors que 
fixin altres actuacions al respecte.

El 4 de març de 2014 els dos Departaments esmentats, 
més el Departament de Salut, van signar un document 

de Desenvolupament d’aquest protocol amb l’objectiu 
d’incorporar els serveis sanitaris en el procés de coor-
dinació de les diferents xarxes, establir mecanismes 
per sistematitzar la informació de les situacions detec-
tades i possibilitar l’adaptació del Protocol a cada ter-
ritori.

Aquest protocol i el document té abast arreu del terri-
tori català, tant des de l’àmbit social com de l’escolar i 
el de la salut, d’acord amb les competències de l’admi-
nistració autonòmica i local.

S’ha establert un sistema de tramesa d’informació pe-
riòdic i se segueixen mantenint els canals de comuni-
cació habituals entre els Departaments implicats.

L’any 2012 el Departament de Benestar Social i Fa-
mília, juntament amb altres departaments, l’admi-
nistració local, les principals entitats que gestionen 
bancs d’aliments i altres agents del sector alimentari, 
van constituir la Taula Solidària de Distribució d’Ali-
ments. L’objectiu era desenvolupar diferents projectes 
de cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació, en-
tre els quals se’n deriva, la creació del Servei de dis-
tribució d’aliments per atendre als col·lectius més des-
afavorits.

El departament de Benestar Social i Família ha estat 
treballant juntament amb la resta d’entitats presents a 
la Taula de Distribució d’Aliments l’impuls d’aquest 
nou model de Servei de Distribució d’Aliments –que 
ha de millorar els aspectes organitzatius i de gestió 
dels serveis existents. Està prevista la creació del nou 
model servei de Distribució d’aliments, a través de la 
llei de mesures fiscals, financeres i administratives.

D’altra banda, us informo que l’any 2014 el Departa-
ment de Benestar Social i Família va atorgar subvenci-
ons per un total de 21.450.847 euros a les entitats que 
ofereixen serveis en el diversos àmbits que són compe-
tència del Departament. Entre d’altres, la Direcció Ge-
neral d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGA-
IA) va atorgar subvencions a les entitats que gestionen 
centres oberts i d’altres programes en matèria d’in-
fància i adolescència per un total de 3.968.000 euros, 
xifra que es va destinar a programes i altres serveis 
d’atenció social i educativa davant les situacions de 
risc, al programa de lluita contra els maltractaments 
a infants i adolescents, a programes preventius d’inter-
venció socioeducativa diària duts a terme en el marc 
dels esplais, a programes i actuacions adreçades a en-
titats col·laboradores amb l’Àrea de Suport als Joves 
Tutelats i Extutelats i al programa de suport al man-
teniment de les activitats dels centres oberts durant 
el període de vacances escolars d’estiu i de promoció 
d’actuacions que garanteixin la cobertura de necessi-
tats bàsiques dels infants i adolescents atesos.

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 
(DGACC) va subvencionar amb 4.269.089 euros acti-
vitats i projectes de caràcter cívic, comunitari, de par-
ticipació i de foment del voluntariat.

Fascicle segon
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Per la seva banda, la Secretaria d’Inclusió Social i de 
Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP) va destinar 
l’any passat 1.000.000 d’euros als programes de man-
teniment d’activitats de suport o complementàries vin-
culades a la prestació de serveis socials. La Secretaria 
General del Departament va assignar 2.500.000 euros 
mitjançant la subvenció extraordinària per a lluitar con-
tra la pobresa a entitats per al desenvolupament d’actua-
cions d’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat 
social, especialment aquelles que tenen infants a càrrec.

Amb aquestes col·laboracions es reforça la feina con-
junta entre el Govern i el Tercer sector Social, una su-
ma d’esforços que reverteix en el conjunt de la societat 
i, especialment, en els col·lectius més vulnerables.

D’altra banda, us informem que el sistema de des-
comptes i reduccions per a famílies que l’Agència Ca-
talana de la Joventut aplica al programa Vacances en 
família està consolidat.

És important l’aproximació i vinculació de l’adolescent 
al seu entorn més immediat. Per això, des dels Centres 
Oberts se’n promou el coneixement i l’oportunitat de 
participar dels diferents recursos del territori per afavorir 
la participació comunitària i el sentiment de pertinença.

Barcelona, 23 de gener de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 698/X, 
sobre la consolidació dels centres oberts per 
a infants i adolescents com a servei social
Tram. 290-00628/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 102431 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 27.01.2015

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 698/X, sobre la con-
solidació dels centres oberts per a infants i adolescents 
com a servei social (tram. 290-00628/10), us informo 
que d’acord amb la legislació vigent (article 99 de la 
Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportuni-
tats en la infància i l’adolescència i articles 16.2 i 17 
de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials) 
l’atenció dels infants i adolescents en situació de risc 
correspon a l’Administració local competent en matè-
ria de serveis socials bàsics.

D’altra banda, us fem avinent que el Departament de 
Benestar Social i Família està desenvolupant i definint 
un nou model pels serveis d’intervenció socioeduca-
tiva que es proposa incorporar a la futura Cartera de 

serveis socials. Aquest nou model haurà d’incorporar 
la determinació dels costos i el model de finançament.

Pel que fa a l’aportació pressupostària als centres 
oberts, us informem de l’evolució dels darrers anys a 
la taula següent: 

Evolució de la subvenció als Centres oberts 

2010 6.250.891
2011 6.487.163
2012 6.479.780
2013 6.491.543
2014 6.684.788 

Barcelona, 22 de gener de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 699/X, 
sobre l’establiment d’un procediment de quei-
xa per als infants i adolescents dins el sistema 
de protecció a la infància i l’adolescència
Tram. 290-00629/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 102432 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 27.01.2015

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 699/X, sobre l’esta-
bliment d’un procediment de queixa per als infants i 
adolescents dins el sistema de protecció a la infància 
i l’adolescència (tram. 290-00629/10), us informo que 
la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, dis-
posa que tots els centres de protecció han de disposar 
d’un sistema intern de recepció, seguiment i resolució 
de suggeriments i queixes per imperatiu legal.

El Departament de Benestar Social i Família, a tra-
vés de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (DGAIA), va elaborar la Carta de drets 
i deures dels nens, nenes i adolescents que viuen en 
centres. A través d’una instrucció (3/2010) la DGAIA 
va instar a tots els centres a donar a conèixer la carta a 
tots els infants i adolescents i a adaptar tots els regla-
ments de règim interior.

Us fem avinent que la DGAIA garanteix i reitera als 
serveis d’atenció a la infància i l’adolescència de tot el 
territori les instruccions existents a fi que tant professi-
onals com els infants i adolescents les coneguin.

Barcelona, 22 de gener de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Control del compliment de la Resolució 729/X, 
sobre el manteniment del servei d’urgències 
del CAP Sant Pere, de Reus
Tram. 290-00656/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 101659 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 27.01.2015

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 729/X, sobre el man-
teniment del servei d’urgències del CAP Sant Pere, de 
Reus (tram. 290-00656/10), us informo que d’acord 
amb la cartera de serveis de salut de CatSalut i tal com 
es va acordar en la Comissió de Salut de 3 de juliol de 
2014, el servei d’urgències d’atenció primària del CAP 
Sant Pere de Reus ha mantingut les mateixes condici-
ons horàries i de plantilla.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 731/X, 
sobre l’elaboració del Pla director d’urologia i 
andrologia de Catalunya
Tram. 290-00658/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 101836 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 27.01.2015

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 731/X, sobre l’elabo-
ració del Pla director d’urologia i andrologia de Cata-
lunya (tram. 290-00658/10), us informo del següent:

El Pla de salut de Catalunya 2011-2015, en la seva línia 
d’actuació 3, orienta les accions a realitzar per acon-
seguir un sistema integrat més resolutiu des dels pri-
mers nivells assistencials i al territori. Alhora, aques-
ta línia d’actuació es desenvolupa en quatre objectius 
concrets, dels quals el primer es centra en millorar la 
resolució en els àmbits de relació més freqüent entre 
l’assistència primària i l’atenció especialitzada.

L’anàlisi de freqüentació poblacional a les consultes 
dels dispositius assistencials d’atenció primària i es-
pecialitzada, els fluxos entre els dos nivells i les difi-
cultats d’accés a l’assistència especialitzada han acon-
sellat centrar l’objectiu de millora de la capacitat de 
resolució de l’atenció primària en determinades es-

pecialitats per a les quals s’ha desenvolupat o s’està 
en procés de realitzar, un model d’atenció específic. 
Aquest és el cas de la reumatologia i les malalties de 
l’aparell locomotor, salut mental, dermatologia, urolo-
gia, al·lèrgia i oftalmologia. Cadascun d’aquests pro-
cessos de canvi, introduïts en el sistema, es troba en 
diferents fases de desplegament.

Aquest segon semestre de 2014, la Direcció General 
de Planificació i Recerca en Salut ha endegat el procés 
per a la formulació del nou Model d’atenció en urolo-
gia i andrologia amb tres objectius fonamentals:

– Incrementar la capacitat de resolució de l’atenció 
primària per a determinades patologies.

– Millorar l’accessibilitat a l’atenció especialitzada, 
adequadament prioritzada.

– Assegurar la continuïtat assistencial entre nivells.

Per assolir aquests objectius, els eixos d’actuació fo-
namentals que defineixen i hauran de caracteritzar el 
model d’atenció en urologia són:

– Establir el marc competencial i de funcions en cada 
nivell i consensuar els processos patològics en els que 
la coordinació entre nivells assistencials aporta valor.

– Accés protocol·litzat a proves diagnòstiques prèvia-
ment pactades.

– Criteris de derivació de l’atenció primària a l’atenció 
especialitzada clarament identificats i protocol·litzada la 
seva prioritat. Utilització d’arbres de decisió compartits.

– Consultoria virtual dels uròlegs/andròlegs als facul-
tatius d’atenció primària.

– Definició dels circuits assistencials i organitzatius 
adequats.

De forma similar al que s’ha realitzat per a les altres 
especialitats, el procés metodològic a seguir ha estat 
una fase inicial amb:

– Recollida d’informació referida a la freqüentació 
dels pacients tant a l’àmbit de l’atenció primària com 
de l’especialitzada i la seva segmentació per tipus de 
patologia.

– Interlocució amb especialistes de medicina famili-
ar i comunitària i d’urologia/andrologia a través d’en-
trevistes semiestructurades per identificar factors clau 
que permetin assenyalar els punts crítics del procés as-
sistencial.

– Reconeixement d’iniciatives ja implantades en el ter-
ritori en línia a una millora de la capacitat de resolució 
dels problemes urològics.

– Prospecció bibliogràfica de referència.

I una fase d’implantació amb:

– Establir contacte amb les societats científiques invo-
lucrades: Societat Catalana de Medicina de Família i 
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Comunitària (CAMFiC), Societat Catalana d’Urologia 
(SCU) i Associació Catalana d’Urologia de Comar-
ques (ACUC).

– Establir contacte amb professionals tant d’urologia 
com d’atenció primària, de referència en el maneig i 
l’organització de l’atenció urològica en els seus respec-
tius àmbits.

– Creació del grup de treball, constituït per tècnics del 
Departament de Salut i professionals de les dues es-
pecialitats i representants de les societats científiques 
implicades.

– Determinació, a la llum de les dades aportades en la 
fase inicial del projecte, dels àmbits assistencials (pro-
cessos patològics concrets) en els quals centrar el des-
envolupament del model d’atenció.

– Els processos seleccionats inicialment suposen més 
del 60% del total de visites urològiques i andrològiques 
i més del 80% del total de pacients afectats d’aquestes 
patologies ateses a atenció primària. Aquestes entitats 
nosològiques són: infeccions urinàries, hematúria, hi-
perplàsia benigne de pròstata, incontinència urinària i 
disfunció sexual.

L’objectiu previst per al termini de l’actual Pla de sa-
lut contempla la definició del Model d’atenció en Uro-
logia, previst per finals del mes de maig de 2015, la 
formació i difusió dels protocols assistencials de deri-
vació i de comunicació entre nivells assistencials, pre-
vistos per a finals del mes de setembre de 2015, i la 
progressiva implantació en el territori, que preveu per 
al final de l’any 2015 haver arribat a una cobertura del 
25% de la població.

Barcelona, 2 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 732/X, 
sobre el manteniment de les unitats de suport 
vital avançat a Calella i Blanes
Tram. 290-00659/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 102450 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 27.01.2015

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 732/X, sobre el 
manteniment de les unitats de suport vital avançat a 
Calella i Blanes (tram. 290-00659/10), us informo del 
següent:

En el marc del concurs per a la contractació de la ges-
tió dels serveis de transport sanitari, publicat el dia 11 
de juny de 2014, es mantenen les unitats de Suport Vi-
tal Avançat de Calella i Blanes. Igualment, es mante-
nen vigents els convenis signats l’any passat entre el 
SEM i la Corporació de Salut Maresme La Selva.

Barcelona, 2 desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
762/X, sobre l’impuls i l’aplicació de mesu-
res per a una alimentació saludable a les es-
coles
Tram. 290-00686/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 101960 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 27.01.2015

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 762/X, sobre l’im-
puls i l’aplicació de mesures per a una alimentació sa-
ludable a les escoles (tram. 290-00686/10), us informo 
del següent:

El Departament d’Ensenyament col·labora amb el pre-
mi «Escola, agricultura i aliment ecològic» fent-ne 
difusió als centres educatius amb la publicació de la 
convocatòria a la pàgina web Xtec, i formant part del 
jurat, que implica participar en la redacció de les bases 
del premi, establir els criteris de valoració dels projec-
tes, i en la valoració dels mateixos.

La inscripció dels centres educatius de Catalunya als 
Programes de consum de llet, i de consum de fruita i 
hortalissa per a aquest curs escolar 2014-2015 ja s’ha 
fet.

Des del Departament d’Ensenyament s’introduiran les 
recomanacions que proposi la Comissió Europea per 
ambdós programes pel proper curs escolar 2015-2016.

També us informo que el Departament d’Ensenya-
ment recolza la iniciativa del Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
que està incorporant nous productes.

Barcelona, 20 de gener de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament



2 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 487

4.50.02. INFORMACIó 53

Control del compliment de la Resolució 826/X, 
sobre la construcció de l’Escola Montigalà i 
l’Institut Ventura Gassol, a Badalona
Tram. 290-00741/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 101668 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 27.01.2015

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 826/X, sobre la cons-
trucció de l’Escola Montigalà i l’Institut Ventura Gas-
sol, a Badalona (tram. 290-00741/10), us informo del 
següent:

D’acord amb la Resolució del Parlament de Catalunya 
el Departament d’Ensenyament ha iniciat les conver-
ses amb l’Ajuntament de Badalona, les direccions de 
l’Escola Montigalà i l’Institut Ventura Gassol, i les As-
sociacions de Mares i Pares dels dos centres per fixar 
les prioritzacions i el possible calendari d’obres.

Barcelona, 16 de gener de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

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

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 102452 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 80/X, sobre les conseqüènci-
es sanitàries de les retallades (tram. 390-00080/10), us 
informo del següent:

En relació a la publicació de les dades de temps i llista 
d’espera de tots i cadascun dels procediments quirúr-
gics monitorats, des de fa mesos el Servei Català de la 
Salut fa públiques aquestes dades per regions sanitàries 
i centres, al seu web. Per a un millor abordatge i anà-
lisi d’aquests procediments monitorats, aquests s’han 
agrupat per sistemes orgànics i tipus de patologia.

D’altra banda, l’1 de març de 2014 va entrar en vigor la 
Instrucció 01/2014 del Servei Català de la Salut, sobre 
criteris, contingut mínim i qualitat de la informació 
sobre la situació de les llistes d’espera nominals (in-
tervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques, con-
sultes externes o altres processos que sigui necessari 
monitorar en el futur) i informació sobre la seva ges-
tió que els centres han de facilitar al CatSalut, d’acord 
amb el Manual per a la gestió i notificació de la llista 
d’espera del CatSalut. Alhora, s’estan acabant de defi-
nir els criteris d’inclusió a aquestes llistes per a cirur-
gia programable a partir d’un sistema de priorització, 
consensuat amb les societats científiques, que recull 
tres tipus de criteris: l’afectació clinicofuncional, el 
benefici esperat i el rol social, atorgant un pes preemi-
nent al primer d’aquests.

D’altra banda, tant el Departament de Salut com el 
CatSalut vetllen, conjuntament i de manera continua-
da, per garantir que en cap centre es vulnerin els drets 
de les persones usuàries del sistema sanitari de cober-
tura pública. Per tal de fer efectiva aquesta garantia, el 
Servei d’Inspecció d’Assistència Sanitària del Depar-
tament coordina la realització d’activitats d’inspecció 
als establiments i serveis, obrint una investigació sem-
pre que es produeix una denúncia relativa a l’oferiment 
de tractaments diferenciats en funció de si l’accés és 
públic o privat.

Pel que fa a la publicació del nombre de reclamacions 
i queixes relacionades amb les llistes d’espera, el Cat-
salut està treballant per poder publicar en els propers 
mesos la informació sobre reclamacions i queixes re-
lacionades amb les llistes d’espera entre el 2011 i el 
2013. Quant a la publicació de les dades desagregades 
de compra d’activitat a centres públics i privats entre el 
2011 i el 2013, cal dir que no es disposa de les dades de 
compra a centres privats i que en l’annex s’adjunten les 
xifres de contractació a centres públics i concertats.

En relació a la regulació de la dedicació dels professi-
onals en tot el sistema de salut, per tal que no hi pugui 
haver conflicte d’interessos en l’exercici de diverses 
tasques, públiques i privades, cal dir que les condici-
ons sobre la prestació de serveis dels professionals de 
cada centre és objecte de regulació en els convenis la-
borals dels centres. Pel que fa als treballadors del sec-
tor públic de salut, és a dir, de les entitats vinculades 
o adscrites al Servei Català de la Salut, el responsable 
de la implantació de les mesures de control sobre la 
plantilla de professionals és el propi centre, tot i que el 
CatSalut si s’arriba a tenir coneixement d’alguna situa-
ció irregular hauria de requerir la Inspecció i, en el seu 
cas, la posterior correcció.

D’altra banda, el CatSalut està treballant en l’elabora-
ció d’una Instrucció que té com a objectiu ordenar i 
clarificar totes les condicions en què la legislació vi-
gent permet l’exercici d’activitat pública i privada dels
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centres que formen el Siscat, en funció de la seva na-
turalesa jurídica.

Pel que fa a la Interrupció Voluntària de l’Embaràs 
(IVE), actualment la prestació de la IVE amb cobertu-
ra pública finançada pel CatSalut està garantida a tra-
vés dels hospitals de la xarxa pública, de les 34 unitats 
autoritzades d’atenció a la salut sexual i reproductiva de 
suport a l’atenció primària i d’11 clíniques autoritzades 
contractades per oferir aquesta prestació pública.

En l’àmbit del sistema públic de salut, les unitats 
d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSiR) tenen 
un paper central en la prestació de la IVE, fent la pri-
mera atenció, informació i acompanyament a la dona, 
i realitzant la IVE farmacològica o derivant-la als cen-
tres autoritzats. Aquesta funció articuladora, al costat 
de l’atenció primària, es considera primordial per no 
deslligar la IVE de la resta d’actuacions de salut, com 
són la informació, l’atenció a la salut sexual i reproduc-
tiva i, especialment, el consell reproductiu. En aquests 
moments s’està treballant per actualitzar el Protocol de 
l’IVE farmacològica. Ampliació de l’aplicació del mè-
tode farmacològic fins els 63 dies de gestació

Quant al blindatge de la llei actual, és voluntat del Go-
vern continuar impulsant el desenvolupament de les po-
lítiques de salut en l’àmbit de la salut afectiva, sexual i 
reproductiva, a través del Departament de Salut i amb 
el suport de la Comissió assessora d’atenció a la salut 
maternoinfantil i d’atenció a la salut afectiva, sexual i 
reproductiva. Des de l’entrada en vigor de la llei 2/2010, 
de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la inter-
rupció voluntària de l’embaràs, el Departament de Sa-
lut ha treballat per garantir el dret d’accés a la prestació 
de la IVE a Catalunya i la seguretat i la confidenciali-
tat de les dones que se sotmeten a una IVE.

La medicació anticonceptiva és d’accés universal i es 
dispensa sota prescripció mèdica. En aquest cas, els 
més de 60 medicaments amb indicació d’anticoncep-
tius que a dia d’avui hi ha dins la cartera de serveis 
del Sistema Nacional de Salut es dispensen d’acord 
al nivell de cobertura que correspon a cada persona. 
En virtut de la Instrucció 03/2009, sobre el programa 
d’anticoncepció d’emergència del CatSalut, aquesta es 
dispensa de manera gratuïta en diferents centre de la 
xarxa sanitària pública: els dispositius d’atenció pri-
mària, les unitats d’atenció a la salut sexual i repro-
ductiva (ASSIR) i els dispositius d’urgències dels hos-
pitals o dels centres d’atenció primària (PAC, CUAP o 
similars) proporcionen a les dones que el sol·liciten un 
kit format per l’anticonceptiu d’emergència, un tríp-
tic informatiu, i un preservatiu amb instruccions d’ús 
com a element preventiu, entre d’altres.

La Llei de reproducció humana assistida (RHA) reco-
neix el dret a la fecundació, sense tenir en compte l’es-
tat civil i l’orientació sexual de les persones. Addicio-
nalment, l’apartat 5.3.8 de l’annex III del Reial Decret

1030/2006 de 15 de setembre, pel qual s’estableix la 
cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Sa-
lut, preveu la RHA quan hi hagi un diagnòstic d’esteri-
litat o una indicació clínica establerta, d’acord amb els 
programes de cada servei de salut.

El Departament de Salut ha fixat criteris per a l’actua-
ció dels serveis i dels professionals sanitaris en l’orga-
nització del procés d’atenció a les parelles amb diag-
nòstic d’esterilitat en l’aplicació de tècniques de RHA, 
cercant la millor efectivitat en els resultats i l’equitat 
en la prestació. Tant el Departament com el CatSalut 
vetllaran per garantir que les tècniques s’apliquen sen-
se restriccions d’accés en funció de l’estat civil o de 
l’orientació sexual de la persona.

Pel que fa a la gratuïtat de medicaments per persones 
amb dificultats, segons l’acord de Govern de l’1 d’oc-
tubre de 2013, el CatSalut ha de garantir l’equitat en 
l’accés de tots els ciutadans als medicaments de dis-
pensació hospitalària i ambulatòria, tot i la normativa 
de l’Estat de modificar les condicions de finançament 
d’alguns medicaments. Actualment no hi ha cap copa-
gament per a la medicació hospitalària de dispensació 
ambulatòria.

En relació al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) 
el seu objectiu fonamental és l’atenció a les urgències 
i emergències extrahospitalàries, la participació en la 
gestió de sistemes d’atenció a la urgència i l’emergèn-
cia sanitària que estableixi la Generalitat de Catalu-
nya, així com, en general, totes aquelles activitats en 
l’àmbit del trasllat de malalts, de la coordinació i im-
plementació d’actuacions sanitàries i de la gestió in-
tegrada de demandes d’atenció i informació sanitària 
als ciutadans i ciutadanes. El SEM disposa d’un ma-
nual de qualitat que és el document de referència per 
a totes les persones que desenvolupen la seva activi-
tat professional que descriu la metodologia de gestió 
per assegurar la qualitat dels serveis prestats. A més 
a més, la política de qualitat s’orienta a establir les di-
nàmiques organitzatives necessàries per tal d’obtenir 
la conformitat amb els requisits del servei prestat al 
ciutadà. Per fer seguiment de la gestió de qualitat, es 
realitzen periòdicament Comitès de Qualitat integrats 
per professionals de totes les àrees del SEM.

El SEM té identificats els processos estratègics, els fo-
namentals i els de suport del seu sistema de gestió, i 
realitza el seguiment, mesura i anàlisi, amb la voluntat 
d’aconseguir els resultats planificats i la millora con-
tínua dels mateixos. Periòdicament, es realitzen au-
ditories, tant externes com internes, per assegurar el 
bon funcionament dels processos esmentats. S’ha im-
plantat una estratègia de seguretat del pacient i anàlisi 
de reclamacions per tal de fer un seguiment exhaus- 
tiu de les possibles incidències en el procés assisten-
cial, i d’aquesta manera detectar accions correctores 
per a la millora contínua del servei. També disposa del 
Certificat del Sistema de Gestió conforme a la Norma 
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ISO 9001: 2008, vàlid fins al maig de 2015 i s’està en 
procés per a la seva renovació.

Barcelona, 9 de gener de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Moció 128/X, 
sobre les mesures per a garantir la viabilitat i 
l’estabilitat de les entitats socials
Tram. 390-00128/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 102457 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 128/X, sobre les mesures per 
a garantir la viabilitat i l’estabilitat de les entitats so-
cials (tram. 390-00128/10), us informo que sota la co-
ordinació del Departament de la Presidència i amb la 
participació dels diferents departaments de la Genera-
litat, es va constituir un grup de treball amb la finalitat 
de fer anàlisi i avaluació dels actuals procediments de 
gestió de subvencions i de la seva normativa regula-
dora per elaborar, proposar i implementar mesures de 
millora i simplificació en els procediments conduents 
a homogeneïtzar criteris en l’actuació dels gestors, la 
implementació generalitzada de procediments electrò-
nics de tramitació de les subvencions i posar en fun-
cionament una aplicació informàtica comuna. Tot als 
efectes d’assolir una major eficàcia i eficiència en la 
gestió de les subvencions en l’Administració de la Ge-
neralitat i el seu sector públic.

Fruït d’aquest treball interdepartamental, el passat mes 
de juliol el Govern va aprovar l’Acord GOV/110/2014, 
de 22 de juliol (DOGC núm. 6671, de 24 de juliol de 
2014), pel qual s’aprova el model tipus de bases regula-
dores dels procediments per a la concessió de subven-
cions, en règim de concurrència competitiva, tramitats 
per l’Administració de la Generalitat i el seu sector pú-
blic, amb la finalitat d’homogeneïtzar i millorar la ges-
tió de les polítiques de foment de l’Administració de la 
Generalitat i el seu sector públic.

Aquest model especifica i incorpora els requisits que 
han de complir els sol·licitants de les subvencions i la 
manera d’acreditar-los, posant l’èmfasi en les decla-
racions responsables com a mesura de simplificació 
administrativa. El model tipus de bases reguladores 
estableix, així mateix, quines despeses són subvenci-

onables, quina és la documentació que cal presentar, 
els procediment de concessió i les modalitats de jus-
tificació.

En relació amb les despeses subvencionables, l’apar-
tat 5 de l’Acord, preveu, entre altres aspectes, que les 
bases de les convocatòries puguin fixar fins a un mà-
xim del 20% de les despeses indirectes com despeses 
subvencionables. Això no obstant, si hi ha estudis eco-
nòmics que acreditin que un determinat percentatge 
de despesa indirecta és raonable per raó de l’activitat, 
l’òrgan gestor pot establir-ne un percentatge màxim 
imputable a l’actuació subvencionada sense justifica-
ció addicional.

L’apartat 16 de l’Acord preveu com a modalitats de jus-
tificació el compte justificatiu, que pot ser amb apor-
tació de justificants de despesa, d’informe d’auditor o 
simplificat; l’establiment de mòduls; o la presentació 
d’estats comptables.

D’altra banda, el 22 de juliol de 2014, el Govern va 
aprovar una Instrucció per a la unificació de criteris 
en la gestió general de les subvencions tramitades per 
l’Administració de la Generalitat i pels ens que con-
formen el seu sector públic, amb l’objectiu que sigui 
un instrument d’unificació de criteris per avançar en 
solucions generals homogènies en la gestió de subven-
cions.

La Instrucció incideix en emmarcar quines són les 
despeses subvencionables i, en un segon bloc, es fixen 
i recorden diferents aspectes formals dels documents 
justificatius de la despesa i dels comprovants de paga-
ment d’aquesta.

Complementàriament, en aquests moments, s’està ela-
borant una ordre per establir criteris homogenis en la 
tramitació, justificació i control de les subvencions, i 
per tal d’unificar els requeriments sobre la presentació 
dels justificants acreditatius d’haver realitzat l’activitat 
o inversió.

Paral·lelament, s’està desenvolupant una eina corpora-
tiva de gestió de subvencions que permetrà una gestió 
més eficient dels ajuts i afavorirà la coordinació d’ac-
tuacions en aquesta matèria i, en especial, l’anàlisi ori-
entada a finalitats.

Pel que fa a promoure el portal Xarxanet com a portal 
únic de suport a les entitats, us informo que el passat 
27 de febrer de 2013 es va posar en marxa, a través 
de la plataforma Xarxanet.org, un nou butlletí sobre 
finançament. L’objectiu és informar setmanalment de 
les convocatòries de finançament (subvencions, ajuts, 
premis...) procedents dels Departaments de la Gene-
ralitat, de les altres Administracions Públiques i d’en-
titats privades (fundacions, caixes, obres socials d’em-
preses...) i adreçar-les a entitats sense finalitat de lucre. 
El Butlletí Finançament respon a una demanda del 
sector, accentuada els darrers anys davant la necessi-
tat de millorar la informació de les diferents vies de 
finançament dels projectes que impulsen les entitats.

http://xarxanet.org/
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També cal assenyalar que l’11 de febrer de 2014 el Go-
vern ha aprovat un Acord sobre mesures i projectes 
corporatius a desenvolupar per desplegar l’administra-
ció electrònica a l’Administració de la Generalitat que 
preveu en el punt 3 un projecte de Registres i direc-
toris amb l’objectiu de revisar els diferents registres i 
directoris amb la perspectiva d’identificar quin és el 
tractament adient per reduir-ne el nombre i fer-los més 
eficients, així com desenvolupar el sistema d’informa-
ció adient que a la vegada permeti a la ciutadania la 
consulta de les dades de què disposa l’Administració 
de la Generalitat.

El Pla de Govern 2013-2016 conté entre les mesures 
executives previstes per assolir els objectius de Go-
vern de recuperació econòmica i cohesió social, l’im-
puls al Tercer sector i el compliment del Pla de Suport 
al Tercer Sector Social.

En l’esmentat Pla de Suport al Tercer Sector Social, 
que recull el compromís de col·laboració i suport mutu 
entre el Govern de la Generalitat i la Taula del Tercer 
Sector Social per tal de facilitar, potenciar i mante-
nir les activitats que les entitats socials duen a terme a 
Catalunya en l’àmbit de l’atenció a les persones, el Go-
vern va expressar el seu compromís, de caràcter trans-
versal i interdepartamental, per tal de facilitar les acti-
vitats de les entitats socials i, en aquells àmbits en què 
sigui possible, impulsar i potenciar el seu paper en la 
prestació de serveis socials i d’atenció a les persones.

Pel que fa a impulsar una línia de finançament per a 
les entitats socials del país, us informo que tant AVA-
LIS com l’Institut Català de Finances (ICF) ja dispo-
sen de línies de finançament de circulant conjunta-
ment amb entitats financeres. Addicionalment, també 
disposen de línies de línies específiques per a l’econo-
mia social i el tercer sector social.

El Departament de Benestar Social i Família manté 
espais de diàleg i acompanyament amb les entitats, i 
en casos concrets contactes bilaterals, on es tracten els 
aspectes que siguin necessaris relacionats amb els pa-
gaments per tal de minimitzar l’impacte que els pugui 
produir eventualitats relacionades amb la tresoreria.

En relació amb garantir, de manera progressiva, que 
en els casos necessaris i justificats es puguin establer 
bestretes del pagament d’una part important de la sub-
venció, us informo que totes les convocatòries dels 
subvencions publicades pel Departament de Benestar 
Social i Família durant l’any 2014 han previst atorgar 
bestretes superiors al 80% de la quantitat concedida, 
fet que contribueix a garantir l’estabilitat econòmica 
de les entitats i a la realització dels seus projectes.

L’emissió dels certificats de reconeixement de deute es 
continua fent cada vegada que hi ha alguna dificultat 
de tresoreria. Les unitats directives emeten un docu-
ment on es fa constar quines són les obligacions reco-
negudes pendents de pagament.

Pel que fa a impulsar mecanismes per a passar de les 
subvencions als convenis pluriennals amb les entitats, 
us fem avinent que aquest any 2014 finalitzen les con-
vocatòries plurianuals de diferents programes de sub-
vencions del Departament. S’està fent una anàlisis de 
la propera convocatòria per avaluar quins programes 
haurien de tenir caràcter anual i quins plurianual.

D’altra banda, us informo que el Govern de la Genera-
litat de Catalunya ha modificat la regulació normativa 
del Registre Públic de Contractes (RPC) amb la fina-
litat que tots els òrgans de contractació informin sobre 
la incorporació de clàusules socials en la contractació 
pública. Aquesta nova obligació va entrar en vigor el 
dia 15 de juliol de 2013 i l’Oficina de Supervisió i Ava-
luació de la Contractació Pública (OSACP) està fina-
litzant els indicadors corresponents a l’any 2013.

En relació amb articular una comissió de treball de re-
presentants del tercer sector social de Catalunya i de 
representants dels departaments implicats de la Gene-
ralitat amb la finalitat de determinar uns indicadors 
d’aplicació de les clàusules socials en la contractació 
pública de l’Administració de la Generalitat i de les 
entitats que integren el seu sector públic, us fem avi-
nent que es troba plenament operatiu el Grup de Tre-
ball d’Aspectes Socials, constituït en el si de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa i presidit 
per la directora de l’OSACP, del qual en formen part 
diversos Departaments de la Generalitat de Catalu-
nya, l’OSACP, la Taula del Tercer Sector Social, els 
sindicats CCOO i UGT, la Cambra de Contractistes 
d’Obres de Catalunya, PIMEC, la Federació de Muni-
cipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Munici-
pis. Aquest Grup de Treball es va crear amb l’objectiu 
de reactivar l’estudi, redacció i proposta de mesures en 
matèria de foment dels objectius socials a la contrac-
tació pública.

Barcelona, 23 de gener de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Moció 141/X, so-
bre l’execució dels pressupostos de la Gene-
ralitat per al 2014 i les perspectives per al 2015
Tram. 390-00141/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 101962 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la presidenta del Parlament 

Distingida senyora,

El Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya va 
aprovar el passat 27 de novembre l’Informe de fiscalit-
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zació 32/2014, sobre l’Anàlisi de l’evolució de l’endeu-
tament financer de la Generalitat de Catalunya, exer-
cicis 2008-2012.

El contingut d’aquest informe dóna resposta a la ma-
jor part dels requeriments exposats en el punt 4 de la 
Moció 141/X del Parlament de Catalunya. La resta de 
la informació requerida està presentada en l’Informe 
de fiscalització 15/2014, del Compte general de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya, exercici 
2012, concretament en els punts 4.6 (anàlisi del Comp-
te general del deute públic); 4.7 (compromisos de des-
peses adquirits a càrrec exercicis futurs, infraestructu-
res i equipaments finançats amb sistemes alternatius) 
i 4.9 (comptes anuals, balanç de situació...). Ambdós 
informes han estat traslladats al Parlament i estan en 
la Web de la Sindicatura a disposició de qualsevol ciu-
tadà.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 19 de gener del 2015

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

4.52. COMPAREIXENCES DEL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT

4.52.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Generalitat davant el Ple perquè infor-
mi sobre la presumpta participació del pre-
sident de la Generalitat en processos de 
deslocalització d’empreses investigats per 
suposats casos de corrupció
Tram. 361-00009/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 102833).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.01.2015.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre l’adjudi-
cació directa a Túnels Barcelona Cadí de la 
concessió d’explotació dels túnels de Vallvi-
drera i del Cadí
Tram. 354-00369/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 31, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 597.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans amb el con-
seller de Justícia sobre la concessió del ter-
cer grau a l’ex-director general d’Ocupació, 
condemnat en el cas Pallerols pel desvia-
ment de subvencions públiques
Tram. 354-00371/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 98981).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans, 22.01.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el funcionament del dispositiu d’emer-
gències activat per a rescatar una parella de 
joves en una pista de Campdevànol (Ripo-
llès) el 14 de gener de 2015
Tram. 354-00377/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: David Companyon i 
Costa, juntament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 101716).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
22.01.2015.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre la gestió de la 
renda mínima d’inserció
Tram. 354-00379/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Laura Massana Mas, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 101945).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 28.01.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre la no-presen-
tació del projecte de llei de l’activitat del co-
merç, els serveis i les fires abans del 31 de 
desembre de 2014
Tram. 354-00380/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 102033).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 28.01.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les declaracions fetes per Miquel Se-
llarès, ex-director general de Seguretat Ciu-
tadana, en el programa «La Rambla» de Bar-
celona Televisió el 22 de gener de 2015
Tram. 354-00383/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Pere Calbó i Roca, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 103285).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
28.01.2015.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Empreses de Treball 
Temporal amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02346/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana d’Agències de 
Col·locació i Empreses de Recol·locació amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02347/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Empresarial Catalana 
de la Formació amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02348/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Empresaris de la Pe-
tita i Mitjana Empresa amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02349/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02350/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02351/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Cambres de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02352/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Empresarial Catalana 
de la Formació amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02353/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Sindical Obrera de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02354/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02355/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Comissió Obrera Nacional de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02356/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 33 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02357/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació de Centres Au-
tònoms d’Ensenyament de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02358/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02359/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02360/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’Eduard Rojo, 
catedràtic de dret del treball i de la segure-
tat social de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02361/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença de Valeriano 
Gómez, expert en polítiques actives, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02362/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’Encarna 
Perán Moral, professora d’economia aplica-
da de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02363/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’Andreu Cru-
añas i Acosta, exdirector del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02364/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Proposta de compareixença de Manuel Ro-
mero i Colomé, exdirector del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02365/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença de Francesc 
Castellana i Aregall, exdirector del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 352-02366/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença de Joan Josep 
Berbel Sánchez, exdirector del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02367/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença de Xavier Ca-
sares i Martínez, president del Consell Ca-
talà de Formació Professional, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 352-02368/10

Canvi de tramitació

S’aprova com a compareixença ordinària (tram. 357-
01154/10).
Acord adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
en la sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’Esther Sán-
chez i Torres, professora d’ESADE, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02369/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’Olga Camp-
many i Casas, vocal del Consell de Direcció 
del Servei d’Ocupació de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02370/10

Canvi de tramitació

S’aprova com a compareixença ordinària (tram. 357-
01151/10).
Acord adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
en la sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Proposta de compareixença de Raymond 
Torres, director de l’Institut Internacional 
d’Estudis Laborals de l’Organització Inter-
nacional del Treball, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02371/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença de Ferran Ca-
mas Roda, catedràtic de dret del treball i 
de la seguretat social de la Universitat de 
Girona, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02372/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02373/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02374/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02375/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sec-
tor Social amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02376/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02377/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02378/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Discapacitat Intel·lectual de Ca-
talunya (Dincat) amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02379/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Empreses d’Inser-
ció de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02380/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Joventut 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02381/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Assemblea d’Aturats amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02382/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Dones per la In-
serció Laboral . Fundació Surt amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 352-02383/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02384/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana d’Agències de 
Col·locació i Empreses de Recol·locació amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02385/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Proposta de compareixença d’Ignasi Pa-
rody i Núñez, president de la Xarxa Europea 
d’Empreses d’Inserció Social, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 352-02386/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’Andreu Lo-
pe Peña, professor de sociologia de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i expert 
en polítiques d’ocupació local, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 352-02387/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença de Fausto Mi-
guélez Lobo, catedràtic de sociologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i expert 
en polítiques d’ocupació i relacions laborals, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02388/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença del secretari 
general d’Empresa i Ocupació amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 352-02421/10

Canvi de tramitació

S’aprova com a compareixença ordinària (tram. 357-
01152/10).
Acord adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
en la sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02423/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02424/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Treball, Econòmic i So-
cial de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02425/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 33 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cecot amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02426/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02427/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 33 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Cercle d’Economia amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 352-02428/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Comissió Obrera Nacional de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02429/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 33 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02430/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Sindical Obrera de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02431/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Intersindical-CSC amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02432/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Assemblea d’Aturats de Més de 
45 Anys amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02433/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Espanyola de Direcció 
i Desenvolupament de Persones (Aedipe) 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02434/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença de Marc Bona-
via, president de l’Associació de Joves Em-
presaris de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02435/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana d’Agències de 
Col·locació i Empreses de Recol·locació amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02436/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana d’Executius, 
Directius i Empresaris amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02437/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Entitats i Em-
preses d’Inserció amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02438/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02439/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02440/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Joven-
tut de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02441/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula del Tercer Sector Soci-
al amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02442/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Entitats Catalanes d’Acció Social 
(ECAS) i de Femarec amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02443/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 33 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de les entitats Ecom, Acapps i Actas 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02444/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Discapacitat Intel·lectual de Ca-
talunya (Dincat) amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02445/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença de M. Àngels 
Valls, responsable de formació i inserció de 
Càritas, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02446/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consorci de Promoció Econò-
mica del Ripollès amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02447/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consorci per a la Promoció dels 
Municipis del Moianès amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02448/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Proposta de compareixença de l’alcalde de 
Solsona, amb motiu de l’impuls que l’Ajun-
tament de Solsona ha fet de projectes de 
promoció de l’ocupabilitat de treballadors 
desocupats provinents d’una activitat in-
dustrial en crisi, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02449/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’Esther Sán-
chez Torres, exdirectora del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya i professora de dret laboral 
i promoció de l’ocupació d’ESADE, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02450/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació dels orientadors del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02451/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 33 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença de Francesc 
Gelida, persona amb experiència com a ori-
entador del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02452/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’Eduardo Ro-
jo Torrecillas, en representació de l’Institut 
d’Estudis del Treball de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02453/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença de Maravillas 
Rojo Torrecillas, exregidora de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona 
i ex-secretària general d’Ocupació del Mi-
nisteri de Treball i Immigració, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 352-02454/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Proposta de compareixença de Francesc 
Castellana Aragay, exdirector del Servei 
d’Ocupació de Catalunya i expert en ma-
tèria de treball, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02455/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença de Raül Ramos 
Lobo, en representació d’AQR-Irea, Econo-
metria, Estadística i Economia Espanyola 
de la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 352-02456/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença de Mercè Ga-
rau i Blanes, experta del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02457/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’Oriol Homs, 
en representació de la Fundació Cirem, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02458/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Vilalta Verdú, secretari executiu de l’Associ-
ació Catalana d’Universitats Públiques, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02459/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Vilà Solanes, director general d’UPC Alum-
ni, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02460/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Proposta de compareixença de Jordi Serra-
no Pérez, membre fundador de Future4Work 
i coautor del llibre «El ocaso del empleo», 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02461/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença de Jordi Jordà, 
tècnic de l’Àrea de Suport als Joves Tute-
lats i Extutelats, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02462/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 33 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’Andreu Ibarz, 
director general de Blanquerna i professor 
de la Facultat de Ciències de l’Educació de 
Blanquerna - Universitat Ramon Llull, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02463/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’Enric San-
chis, professor del Departament de Socio-
logia i Antropologia Social de la Universitat 
de València i autor de «Trabajo y paro en la 
sociedad postindustrial», amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02464/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença del secreta-
ri d’Ocupació i Relacions Laborals amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02466/10

Canvi de tramitació

S’aprova com a compareixença ordinària (tram. 357-
01153/10).
Acord adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
en la sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença del director 
d’una oficina del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02467/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Proposta de compareixença de Teresa Cres-
po, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció 
Social, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02468/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença de Toni Codi-
na, director general de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02469/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’Àngel Buxó 
i Lozano, president de l’Associació Cata-
lana d’Agències de Col·locació i Empreses 
de Recol·locació, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02470/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença de Jesús Barro-
so, subdirector de Polítiques Actives d’Ocu-
pació del Servei Estatal Públic d’Ocupació, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02471/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Oficina de l’Organització Inter-
nacional del Treball a Espanya amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 352-02472/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença de Francesc 
Castellana, president de la Fundació Utopia, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02473/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Proposta de compareixença de Jaime López 
Cossio, ex-director general de Formació i 
Ocupació de la Xunta de Galicia, amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02474/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’Andreu Cru-
añas, secretari general d’Asempleo, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02475/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02476/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02477/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02478/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02479/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02480/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02481/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.



2 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 487

4.53.05. INFORMACIó 73

Proposta de compareixença d’Albert Recio, 
doctor en economia i professor del Departa-
ment d’Economia Aplicada de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02482/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença de José Ade-
lantado, professor de sociologia de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02483/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Assemblea d’Aturats amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02484/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Assemblea de Treballadores i 
Treballadors en Lluita del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02485/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’Ignasi Parody 
i Núñez, director de la Fundació Trini Jove 
i president de la Federació Europea d’Em-
preses d’Inserció, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02526/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’Àngel Buxó, 
president de l’Associació Catalana d’Agèn-
cies de Col·locació i Empreses de Recol-
locació, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02527/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02528/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02529/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02530/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02531/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’Imma Estivill, 
en representació de la sectorial de formació 
professional de Pimec, amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02532/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença de David Gar-
rofé, secretari general de la Cecot, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02533/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Fepime amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02534/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença de Narcís 
Bosch i Andreu, director gerent del Consell 
de Cambres de Comerç de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02535/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02536/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02537/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Sindical Obrera de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02538/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’Albert Colo-
mer, director executiu de la Fundació Pri-
vada per a la Promoció de l’Autoocupació 
a Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02539/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença de Josep Lluís 
Argemí Valle, consultor i expert en formació, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02540/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Organització Internacional del 
Treball amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02585/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02586/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02587/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença Proposta de 
compareixença d’una representació de la 
Unió Sindical Obrera de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02588/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02589/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02590/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Empresaris de la Pe-
tita i Mitjana Empresa amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02591/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cecot amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02592/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença de Luis Pé-
rez, director de Relacions Institucionals de 
Randstad, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02593/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell General de Cambres 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02594/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02595/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02596/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Empresarial Catalana 
de la Formació amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02597/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Cen-
tres d’Ensenyament amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02598/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Professional de Serveis 
Educatius de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02599/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació de Centres Au-
tònoms d’Ensenyament de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02600/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana d’Agències de 
Col·locació i Empreses de Recol·locació amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02601/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Central Sindical Independent i de 
Funcionaris a la secció sindical del Servei 
d’Ocupació de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02602/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Comissió Obrera Nacional de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02603/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 33 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sec-
tor Social amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02604/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Sol·licitud de compareixença de la directo-
ra general de Qualitat Ambiental davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre la restauració ambiental dels 
runams salins de Sallent i la fiança per a ga-
rantir-la
Tram. 356-00944/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
31, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 597.

Sol·licitud de compareixença de Joan Tar-
radellas Espuny, director general d’Avançsa 
- Empresa de Promoció i Localització In-
dustrial de Catalunya, perquè informi sobre 
l’adquisició de l’estació d’esquí Boí-Taüll
Tram. 356-00956/10

Sol·licitud

Presentació: Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 100283).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 28.01.2015.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Prevenció, Extinció d’Incendis i Sal-
vaments davant la Comissió d’Interior per-
què informi sobre la situació dels parcs de 
bombers voluntaris i la reorganització del 
sistema mixt de bombers
Tram. 356-00979/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 102873).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
28.01.2015.

Sol·licitud de compareixença de Miquel Se-
llarès, ex-director general de Seguretat Ciu-
tadana, davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre les declaracions que va fer en 
el programa La Rambla de Barcelona Televi-
sió el 22 de gener de 2015
Tram. 356-00981/10

Sol·licitud

Presentació: Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 103283).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
28.01.2015.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Policia davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre la certesa de les 
declaracions fetes per Miquel Sellarès, ex-
director general de Seguretat Ciutadana, en 
el programa La Rambla de Barcelona Televi-
sió el 22 de gener de 2015
Tram. 356-00982/10

Sol·licitud

Presentació: Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 103284).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
28.01.2015.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre els resultats 
de l’avaluació dels serveis d’hemodinàmica
Tram. 355-00187/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament de Salut (reg. 101834).
Comissió competent: Comissió de Salut.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 22.01.2015.



2 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 487

4.53.15. INFORMACIó 79

Sessió informativa de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat amb el conseller de Territori 
i Sostenibilitat sobre l’adjudicació directa a 
Túnels Barcelona Cadí de la concessió d’ex-
plotació dels túnels de Vallvidrera i del Cadí
Tram. 355-00188/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió 31, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 597.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Carles de Ahumada, di-
rector de la cooperativa L’Olivera, amb rela-
ció al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00823/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 33 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença del director general d’Eco-
nomia Social i Cooperativa i Treball Autònom 
i responsable del Registre Central de Coo-
peratives de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00830/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-
C 595.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació del Món Rural amb relació al Pro-
jecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00831/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’Ignasi Faura Ventosa, co-
ordinador del Fòrum d’Economia Social, 
amb relació al Projecte de llei de coopera-
tives
Tram. 353-00832/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-
C 595.

Compareixença d’una representació de Jo-
ves Agricultors i Ramaders de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de coopera-
tives
Tram. 353-00834/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-
C 595.

Compareixença de Llorenç Serrano, coor-
dinador de l’Àrea d’Economia Social de Co-
missions Obreres de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00835/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-
C 595.

Compareixença de Guernica Facundo, coor-
dinadora de LabCoop, Laboratory of Coope-
rative Social Entrepreneurship, amb relació 
al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00836/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 33 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Comptabilitat i Direc-
ció amb relació al Projecte de llei de coope-
ratives
Tram. 353-00837/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-
C 595.

Compareixença d’Ivan Miró i Acedo, investi-
gador en economia social i docent d’història 
del cooperativisme al postgrau d’Economia 
Cooperativa de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives
Tram. 353-00838/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-
C 595.

Compareixença d’una representació de 
l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de 
la Universitat Autònoma de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00839/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 33 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença de Francesc Iglésies, pro-
fessor d’economia social de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de cooperatives
Tram. 353-00840/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-
C 595.

Compareixença d’una representació de 
l’Institut de Formació Contínua de la Univer-
sitat de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de cooperatives
Tram. 353-00841/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 33 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença de Miquel Miró, expert en fi-
nances cooperatives, amb relació al Projec-
te de llei de cooperatives
Tram. 353-00842/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 33 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença de Jordi Garcia Jané, espe-
cialista en cooperativisme i economia soli-
dària, amb relació al Projecte de llei de co-
operatives
Tram. 353-00843/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-
C 595.

Compareixença d’Oriol Amat Salas, catedrà-
tic d’economia financera i comptabilitat de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00844/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-
C 595.
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Compareixença de Mònica Reig, directora 
del programa Partners d’Esade i ex-directo-
ra general de la cooperativa CTF, amb rela-
ció al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00845/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-
C 595.

Compareixença d’Antoni Duran-Sindreu, 
economista, professor de règim fiscal de 
l’empresa i sistema fiscal espanyol de la Uni-
versitat Pompeu Fabra i assessor de la Fe-
deració de Cooperatives de Serveis, amb re-
lació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00846/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-
C 595.

Compareixença de Carme Díaz Corral, eco-
nomista i investigadora en cooperativisme i 
gènere, amb relació al Projecte de llei de co-
operatives
Tram. 353-00847/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-
C 595.

Compareixença de Cristina R. Grau i López, 
advocada mercantilista i experta en dret co-
operatiu, amb relació al Projecte de llei de 
cooperatives
Tram. 353-00848/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-
C 595.

Compareixença de Mar Garriga, advocada 
experta en cooperatives i cap del Servei Ju-
rídic i Laboral de la Federació de Coopera-
tives Agràries de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00849/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 28.01.2015, DSPC-
C 595.

Compareixença de Jordi Vaquer, director 
de l’Open Society Foundations a Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 6/2003 per a introduir la 
revocació dels drets i l’estatut dels expresi-
dents i expresidentes de la Generalitat
Tram. 353-00976/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 51 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 15.01.2015, DSPC-C 575.

Compareixença d’Enoch Albertí Rovira, ca-
tedràtic de dret constitucional de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 6/2003 
per a introduir la revocació dels drets i l’es-
tatut dels expresidents i expresidentes de la 
Generalitat
Tram. 353-00978/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 51 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 15.01.2015, DSPC-C 575.

Compareixença de Ferran Requejo i Coll, 
catedràtic de ciència política de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 6/2003 
per a introduir la revocació dels drets i l’es-
tatut dels expresidents i expresidentes de la 
Generalitat
Tram. 353-00980/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 51 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 15.01.2015, DSPC-C 575.
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Compareixença de Joan Vintró i Castells, 
catedràtic de dret constitucional de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003 per a introduir la revocació dels drets 
i l’estatut dels expresidents i expresidentes 
de la Generalitat
Tram. 353-00981/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 51 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 15.01.2015, DSPC-C 575.

Compareixença de Josep Joan Moreso Ma-
teos, president de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 353-00982/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 26.01.2015, 
DSPC-C 592.

Compareixença de Martí Casadesús Fa, di-
rector de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 353-00983/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 26.01.2015, 
DSPC-C 592.

Compareixença de Gemma Espigares Tribó, 
expresidenta del Consell de l’Estudiantat de 
les Universitats Catalanes, o de la persona 
en qui delegui en representació del Consell 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 353-00984/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 26.01.2015, 
DSPC-C 592.

Compareixença del president de l’Associa-
ció Catalana d’Universitats Públiques amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 353-00985/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 26.01.2015, 
DSPC-C 592.

Compareixença de Josep Anton Ferré, exdi-
rector de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya i rector de 
la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 353-00986/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 26.01.2015, 
DSPC-C 592.
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Compareixença de Lluís Torner Sabata, pre-
sident de la Comissió d’Avaluació de la Re-
cerca del Consell Interuniversitari de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 353-00987/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 32 de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 592.

Compareixença dels representants sindicals 
de Comissions Obreres i de la Unió Gene-
ral de Treballadors a la Conferència Gene-
ral del Consell Interuniversitari de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 353-00988/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 26.01.2015, 
DSPC-C 592.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Europea de Garantia de la Qualitat 
en l’Educació Superior amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 353-00989/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 26.01.2015, 
DSPC-C 592.

Compareixença de Josep M. Garrell i Guiu, 
rector de la Universitat Ramon Llull, amb re-
lació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalu-
nya
Tram. 353-01069/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 26.01.2015, 
DSPC-C 592.

Compareixença de Xavier Querol, inves-
tigador de l’Institut de Diagnosi Ambien-
tal i Estudis de l’Aigua, davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat per a explicar les 
conseqüències dels alts índexs de contami-
nació atmosfèrica
Tram. 357-00596/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat, tinguda el 28.01.2015, DSPC-
C 597.

Compareixença de José Matas Zapata, ti-
nent coronel de la Guàrdia Civil retirat, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00861/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 26.01.2015, 
DSPC-C 593.

Compareixença del president de la Generali-
tat de Catalunya davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01125/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca en la sessió 8, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 593.
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Compareixença d’Arturo Barrera, subdirec-
tor general i responsable per a Catalunya i 
Balears de Banco Madrid (Banca Privada 
d’Andorra), davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política
Tram. 357-01126/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca en la sessió 8, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 593.

Compareixença de Jordi Teva, director de 
Banca Privada de Banco Madrid (BPA), da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-01127/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca en la sessió 8, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 593.

Compareixença de Ricard Tubau Roca, pre-
sident d’AndBank España, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01128/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca en la sessió 8, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 593.

Compareixença de Rafael Gascó Sales, con-
seller delegat d’Andbank España, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Eva-
sió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Po-
lítica
Tram. 357-01129/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca en la sessió 8, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 593.

Compareixença del conseller de Justícia da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-01130/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca en la sessió 8, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 593.

Compareixença de Francesc Xavier Mena i 
López, ex conseller d’Empresa i Ocupació, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-01131/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca en la sessió 8, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 593.

Compareixença de Joan Sureda i Martínez, 
ex-director general d’Indústria, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Eva-
sió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Po-
lítica
Tram. 357-01132/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca en la sessió 8, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 593.

Compareixença d’Enric Colet Petit, ex-se-
cretari general d’Empresa i Ocupació, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-01133/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca en la sessió 8, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 593.
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Compareixença de Ramon Bonastre, ex-se-
cretari general d’Ocupació, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01134/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca en la sessió 8, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 593.

Compareixença del president de la Diputa-
ció de Barcelona davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i 
les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01135/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca en la sessió 8, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 593.

Compareixença d’Anna Vidal i Maragall, ad-
ministradora de les empreses Avima Projec-
tes i Serveis i Participació Nova D, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Eva-
sió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Po-
lítica
Tram. 357-01136/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca en la sessió 8, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 593.

Compareixença de Manuel Lao Hernández, 
de CIRSA, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política
Tram. 357-01137/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca en la sessió 8, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 593.

Compareixença de Ventura Pobre, de Sharp, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Cor-
rupció Política
Tram. 357-01138/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca en la sessió 8, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 593.

Compareixença de Sesé Asensio, del Grup 
Sesé, davant la Comissió d’Investigació so-
bre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política
Tram. 357-01139/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca en la sessió 8, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 593.

Compareixença de Josep Huguet i Biosca, 
ex conseller de Comerç, Turisme i Consum, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-01140/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca en la sessió 8, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 593.

Compareixença d’Antoni Soy, ex-secretari 
general d’Indústria, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i 
les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01141/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca en la sessió 8, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 593.
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Compareixença d’Albert Roig, ex-subdirec-
tor general de Seguretat Industrial, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Eva-
sió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Po-
lítica
Tram. 357-01142/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca en la sessió 8, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 593.

Compareixença de Lluís Gasull, ex-subdi-
rector general de Política Industrial, davant 
la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-01143/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca en la sessió 8, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 593.

Compareixença de Miguel Blesa de la Par-
ra, exresponsable de Caja Madrid, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Eva-
sió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Po-
lítica
Tram. 357-01144/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca en la sessió 8, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 593.

Compareixença d’Alfredo Sáenz, exvicepre-
sident del Banc Santander, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01145/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca en la sessió 8, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 593.

Compareixença d’Alejandro Luzón, fiscal an-
ticorrupció, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política
Tram. 357-01146/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca en la sessió 8, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 593.

Compareixença de Fernando Maldonado, 
fiscal del cas ITV, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i 
les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01147/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca en la sessió 8, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 593.

Compareixença de Carmen Launa, de la Fis-
calia de Madrid, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01148/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca en la sessió 8, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 593.

Compareixença de Juan Manuel López Car-
bajo, director de l’Agència Tributària entre el 
maig del 2010 i el juny del 2011, davant la Co-
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01149/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Políti-
ca en la sessió 8, tinguda el 26.01.2015, DSPC-C 593.
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Compareixença de la directora general de 
Qualitat Ambiental davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre 
la restauració ambiental dels runams salins 
de Sallent i la fiança per a garantir-la
Tram. 357-01150/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 31, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 597.

Compareixença d’Olga Campmany i Ca-
sas, vocal del Consell de Direcció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació per a informar so-
bre el sistema d’ocupació i el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya
Tram. 357-01151/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595. Prové 
d’un canvi de tramitació (tram. 352-02370/10; 352-
02422/10; 352-02465/10).

Compareixença del secretari general d’Em-
presa i Ocupació davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació per a informar sobre el sis-
tema d’ocupació i el Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 357-01152/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595. Prové 
d’un canvi de tramitació (tram. 352-02421/10).

Compareixença del secretari d’Ocupació i 
Relacions Laborals davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació per a informar sobre el sis-
tema d’ocupació i el Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 357-01153/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595. Prové 
d’un canvi de tramitació (tram. 352-02466/10).

Compareixença de Xavier Casares i Martí-
nez, president del Consell Català de Forma-
ció Professional, davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació per a informar sobre el 
sistema d’ocupació i el Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 357-01154/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595. Prové 
d’un canvi de tramitació (tram. 352-02368/10).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària 48

Convocada per al 4 de febrer de 2015

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 4 de 
febrer de 2015, a les 10.00 h al Saló de sessions.

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 4 de febrer, a les 10.00 h).

2. Designació dels diputats interventors per al perío-
de pressupostari del 2015. Tram. 231-00003/10. Mesa 
ampliada. Designació.

3. Situació de compatibilitat d’un diputat. Tram. 234-
00028/10. Comissió de l’Estatut dels Diputats. Debat i 
votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 
482, 63).

4. Comunicació al Ple de la composició de les meses 
de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

5. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2015. Tram. 200-00033/10. Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost. Debat i votació 
del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 485, 3).

6. Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives. Tram. 200-00034/10. Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost. Debat i votació del dic-
tamen de la Comissió (dictamen: BOPC 486, 3).

7. Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives. Tram. 200-00028/10. Go-
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vern de la Generalitat. Debat de totalitat (text presen-
tat: BOPC 391, 32).

8. Proposició de llei de modificació del text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre. Tram. 
202-00022/10. Comissió Promotora. Debat de totali-
tat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: 
BOPC 276, 15). (Aquest punt es debatrà el 5 de febrer, 
a les 10.00 h).

9. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura. Tram. 
270-00004/10. Comissió de Cultura i Llengua. Debat i 
votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 
421, 95).

10. Interpel·lació al Govern sobre la gestió del canal 
Segarra-Garrigues. Tram. 300-00265/10. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa.

11. Interpel·lació al Govern sobre polítiques d’ocupa-
ció. Tram. 300-00263/10. Grup Parlamentari Socialis-
ta. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre les actuacions per 
a garantir l’accés als subministraments bàsics. Tram. 
300-00266/10. Pere Bosch Cuenca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Subs-
tanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre el compliment de la 
legalitat en el procés de preinscripció escolar. Tram. 
300-00267/10. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la política econòmi-
ca. Tram. 300-00262/10. Grup Parlamentari Socialis-
ta. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre la llei electoral. 
Tram. 300-00264/10. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Substanciació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la política de reestructuració del deute a esca-
la europea. Tram. 302-00241/10. Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les escoles bressol. Tram. 302-00242/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els mitjans materials i personals de l’Administra-
ció de justícia. Tram. 302-00243/10. Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’amenaça gihadista. Tram. 302-00244/10. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les accions per a desplegar la Llei 19/2014, del 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. Tram. 302-00245/10. Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. De-
bat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre els principals reptes i oportunitats que oferei-
xen les polítiques de la Unió Europea. Tram. 302-
00246/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Debat i votació.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2015

La presidenta
Núria de Gispert i Català

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Renúncia a la condició de diputat

Presentació
Reg. 101852

A la Mesa del Parlament

Daniel Fernández González, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, amb el present escrit manifesto la 
meva renúncia a la condició de diputat.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015

Daniel Fernández González
Diputat del GP SOC
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Pla per a la igualtat de gènere en el sistema 
educatiu
Tram. 334-00103/10

Presentació
Govern de la Generalitat

Reg. 101845 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 27.01.2015

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 del dia 
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodu-
eix a continuació:

«A proposta de la consellera d’Ensenyament, s’aprova 
el Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu, 
que s’adjunta com a annex a aquest Acord, i s’acorda 
trametre’l al Parlament de Catalunya.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el 20 de gener de 2015.

Barcelona, 20 de gener de 2015

Acord

GOV/ /2015, de 20 de gener, pel qual s’aprova el Pla 
per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix el con-
cepte equitat de gènere com un valor a promoure des 
dels poders públics de Catalunya. En el títol prelimi-
nar, en l’article 4.3, sobre drets i principis rectors, insta 
els poders públics de Catalunya a «promoure els valors 
de la llibertat, la democràcia, la igualtat, el pluralis-
me, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, 
l’equitat de gènere i el desenvolupament sostenible».

En l’àmbit dels principis rectors de les polítiques pú-
bliques, l’article 44.1 estableix que «els poders públics 
[...] han d’impulsar una formació humana, científica i 
tècnica de l’alumnat basada en els valors socials d’i-
gualtat, solidaritat, [...] i els altres que fonamenten la 
convivència democràtica».

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, determi-
na en l’article 2.1.m) la coeducació i el foment de la 

igualtat real i efectiva entre dones i homes com un dels 
principis rectors del sistema educatiu. La disposició 
transitòria setena estableix que el Govern, a propos-
ta del Departament d’Ensenyament, ha d’aprovar un 
pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu i 
l’ha de presentar al Parlament. Aquest pla ha d’inclou-
re mesures específiques per a la igualtat de gènere en 
els diversos àmbits educatius i també les mesures de 
prevenció de la violència de gènere i de discrimina-
ció positiva que siguin necessàries per a la consecució 
dels seus objectius. Aquestes mesures s’han de referir 
tant als continguts i mètodes d’ensenyament com a les 
activitats escolars i de lleure, i també a la composició 
dels organismes escolars de caràcter representatiu.

La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, defineix i anuncia els 
principis de la coeducació com «un element fonamen-
tal en la prevenció de la violència masclista».

Per tot això, a proposta de la consellera d’Ensenya-
ment, el Govern

Acorda:

– 1 Aprovar el Pla per a la igualtat de gènere en el 
sistema educatiu, que s’adjunta com a annex a aquest 
Acord.

– 2 Trametre el Pla per a la igualtat de gènere en el sis-
tema educatiu al Parlament de Catalunya.

– 3 Publicar aquest Acord en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, tret de l’annex, que es podrà 
consultar a través del web del Departament d’Ense-
nyament (ensenyament.gencat.cat).

Barcelona, 20 de gener de 2015

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/index.html
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4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent a 
l’octubre del 2014
Tram. 337-00044/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 101759 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 27.01.2015

A la presidenta del Parlament 

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, octu-
bre de 2014 perquè en tingueu coneixement i als efec-
tes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 15 de gener de 2015

Roger Loppacher i Crehuet
President

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02431/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Intersindical-CSC amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02432/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Assemblea d’Aturats de Més de 45 Anys amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02433/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Direcció i Desenvolupament de Persones (Aedipe) amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02434/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marc Bonavia, president de l’Associació de Joves Empresaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02435/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02436/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02437/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats i Empreses d’Inserció amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02438/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02439/10
	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 d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02440/10
	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 d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02441/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02442/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) i de Femarec amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02443/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de les entitats Ecom, Acapps i Actas amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02444/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (Dincat) amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02445/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de M. Àngels Valls, responsable de formació i inserció de Càritas, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02446/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consorci de Promoció Econòmica del Ripollès amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02447/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02448/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de l’alcalde de Solsona, amb motiu de l’impuls que l’Ajuntament de Solsona ha fet de projectes de promoció de l’ocupabilitat de treballadors desocupats provinents d’una activitat industrial en crisi, amb relació al Projecte de ll
	Tram. 352-02449/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Esther Sánchez Torres, exdirectora del Servei d’Ocupació de Catalunya i professora de dret laboral i promoció de l’ocupació d’ESADE, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
	Tram. 352-02450/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació dels orientadors del Servei d’Ocupació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02451/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Gelida, persona amb experiència com a orientador del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02452/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eduardo Rojo Torrecillas, en representació de l’Institut d’Estudis del Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02453/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maravillas Rojo Torrecillas, exregidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona i ex-secretària general d’Ocupació del Ministeri de Treball i Immigració, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu
	Tram. 352-02454/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Castellana Aragay, exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya i expert en matèria de treball, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02455/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Raül Ramos Lobo, en representació d’AQR-Irea, Econometria, Estadística i Economia Espanyola de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cataluny
	Tram. 352-02456/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Mercè Garau i Blanes, experta del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02457/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Oriol Homs, en representació de la Fundació Cirem, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02458/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Vilalta Verdú, secretari executiu de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02459/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Vilà Solanes, director general d’UPC Alumni, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02460/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Serrano Pérez, membre fundador de Future4Work i coautor del llibre «El ocaso del empleo», amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02461/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Jordà, tècnic de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02462/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Andreu Ibarz, director general de Blanquerna i professor de la Facultat de Ciències de l’Educació de Blanquerna - Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupac
	Tram. 352-02463/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enric Sanchis, professor del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València i autor de «Trabajo y paro en la sociedad postindustrial», amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu
	Tram. 352-02464/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del secretari d’Ocupació i Relacions Laborals amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02466/10
	Canvi de tramitació

	Proposta de compareixença del director d’una oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02467/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Teresa Crespo, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02468/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Toni Codina, director general de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02469/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àngel Buxó i Lozano, president de l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02470/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jesús Barroso, subdirector de Polítiques Actives d’Ocupació del Servei Estatal Públic d’Ocupació, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02471/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Oficina de l’Organització Internacional del Treball a Espanya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02472/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Castellana, president de la Fundació Utopia, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02473/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaime López Cossio, ex-director general de Formació i Ocupació de la Xunta de Galicia, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02474/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Andreu Cruañas, secretari general d’Asempleo, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02475/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02476/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02477/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02478/10
	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 d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02479/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02480/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02481/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Albert Recio, doctor en economia i professor del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02482/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de José Adelantado, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02483/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Assemblea d’Aturats amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02484/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Assemblea de Treballadores i Treballadors en Lluita del Servei d’Ocupació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02485/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ignasi Parody i Núñez, director de la Fundació Trini Jove i president de la Federació Europea d’Empreses d’Inserció, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02526/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àngel Buxó, president de l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02527/10
	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 d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02528/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02529/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02530/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02531/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Imma Estivill, en representació de la sectorial de formació professional de Pimec, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02532/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de David Garrofé, secretari general de la Cecot, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02533/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Fepime amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02534/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Narcís Bosch i Andreu, director gerent del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02535/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02536/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02537/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02538/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Albert Colomer, director executiu de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02539/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Lluís Argemí Valle, consultor i expert en formació, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02540/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Organització Internacional del Treball amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02585/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02586/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02587/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02588/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02589/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02590/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02591/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Cecot amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02592/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Luis Pérez, director de Relacions Institucionals de Randstad, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02593/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02594/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02595/10
	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 d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02596/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana de la Formació amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02597/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02598/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Professional de Serveis Educatius de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02599/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02600/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02601/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Central Sindical Independent i de Funcionaris a la secció sindical del Servei d’Ocupació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalun
	Tram. 352-02602/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02603/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02604/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la restauració ambiental dels runams salins de Sallent i la fiança per a garantir-la
	Tram. 356-00944/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Tarradellas Espuny, director general d’Avançsa - Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, perquè informi sobre l’adquisició de l’estació d’esquí Boí-Taüll
	Tram. 356-00956/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació dels parcs de bombers voluntaris i la reorganització del sistema mixt de bombers
	Tram. 356-00979/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Miquel Sellarès, ex-director general de Seguretat Ciutadana, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les declaracions que va fer en el programa «La Rambla» de Barcelona Televisió el 22 de gener de 2015
	Tram. 356-00981/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la certesa de les declaracions fetes per Miquel Sellarès, ex-director general de Seguretat Ciutadana, en el programa «La Rambla» de Barcelon
	Tram. 356-00982/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre els resultats de l’avaluació dels serveis d’hemodinàmica
	Tram. 355-00187/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió

	Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’adjudicació directa a Túnels Barcelona Cadí de la concessió d’explotació dels túnels de Vallvidrera i del Cadí
	Tram. 355-00188/10
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Carles de Ahumada, director de la cooperativa L’Olivera, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00823/10
	Decaïment

	Compareixença del director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom i responsable del Registre Central de Cooperatives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00830/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Fundació del Món Rural amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00831/10
	Substanciació

	Compareixença d’Ignasi Faura Ventosa, coordinador del Fòrum d’Economia Social, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00832/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00834/10
	Substanciació

	Compareixença de Llorenç Serrano, coordinador de l’Àrea d’Economia Social de Comissions Obreres de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00835/10
	Substanciació

	Compareixença de Guernica Facundo, coordinadora de LabCoop, Laboratory of Cooperative Social Entrepreneurship, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00836/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00837/10
	Substanciació

	Compareixença d’Ivan Miró i Acedo, investigador en economia social i docent d’història del cooperativisme al postgrau d’Economia Cooperativa de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00838/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00839/10
	Decaïment

	Compareixença de Francesc Iglésies, professor d’economia social de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00840/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00841/10
	Decaïment

	Compareixença de Miquel Miró, expert en finances cooperatives, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00842/10
	Decaïment

	Compareixença de Jordi Garcia Jané, especialista en cooperativisme i economia solidària, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00843/10
	Substanciació

	Compareixença d’Oriol Amat Salas, catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00844/10
	Substanciació

	Compareixença de Mònica Reig, directora del programa Partners d’Esade i ex-directora general de la cooperativa CTF, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00845/10
	Substanciació

	Compareixença d’Antoni Duran-Sindreu, economista, professor de règim fiscal de l’empresa i sistema fiscal espanyol de la Universitat Pompeu Fabra i assessor de la Federació de Cooperatives de Serveis, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00846/10
	Substanciació

	Compareixença de Carme Díaz Corral, economista i investigadora en cooperativisme i gènere, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00847/10
	Substanciació

	Compareixença de Cristina R. Grau i López, advocada mercantilista i experta en dret cooperatiu, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00848/10
	Substanciació

	Compareixença de Mar Garriga, advocada experta en cooperatives i cap del Servei Jurídic i Laboral de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
	Tram. 353-00849/10
	Substanciació

	Compareixença de Jordi Vaquer, director de l’Open Society Foundations a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l’estatut dels expresidents i expresidentes de la Generalitat
	Tram. 353-00976/10
	Decaïment

	Compareixença d’Enoch Albertí Rovira, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l’estatut dels expresidents i expresiden
	Tram. 353-00978/10
	Decaïment

	Compareixença de Ferran Requejo i Coll, catedràtic de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l’estatut dels expresidents i expresident
	Tram. 353-00980/10
	Decaïment

	Compareixença de Joan Vintró i Castells, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l’estatut dels expresidents i expresi
	Tram. 353-00981/10
	Decaïment

	Compareixença de Josep Joan Moreso Mateos, president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 353-00982/10
	Substanciació

	Compareixença de Martí Casadesús Fa, director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 353-00983/10
	Substanciació

	Compareixença de Gemma Espigares Tribó, expresidenta del Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes, o de la persona en qui delegui en representació del Consell amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univers
	Tram. 353-00984/10
	Substanciació

	Compareixença del president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 353-00985/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Anton Ferré, exdirector de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i rector de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Cat
	Tram. 353-00986/10
	Substanciació

	Compareixença de Lluís Torner Sabata, president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca del Consell Interuniversitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 353-00987/10
	Decaïment

	Compareixença dels representants sindicals de Comissions Obreres i de la Unió General de Treballadors a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universita
	Tram. 353-00988/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l’Educació Superior amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 353-00989/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep M. Garrell i Guiu, rector de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 353-01069/10
	Substanciació

	Compareixença de Xavier Querol, investigador de l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a explicar les conseqüències dels alts índexs de contaminació atmosfèrica
	Tram. 357-00596/10
	Substanciació

	Compareixença de José Matas Zapata, tinent coronel de la Guàrdia Civil retirat, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00861/10
	Substanciació

	Compareixença del president de la Generalitat de Catalunya davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01125/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Arturo Barrera, subdirector general i responsable per a Catalunya i Balears de Banco Madrid (Banca Privada d’Andorra), davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01126/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Teva, director de Banca Privada de Banco Madrid (BPA), davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01127/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ricard Tubau Roca, president d’AndBank España, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01128/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Rafael Gascó Sales, conseller delegat d’Andbank España, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01129/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del conseller de Justícia davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01130/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Francesc Xavier Mena i López, ex conseller d’Empresa i Ocupació, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01131/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Sureda i Martínez, ex-director general d’Indústria, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01132/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Enric Colet Petit, ex-secretari general d’Empresa i Ocupació, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01133/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ramon Bonastre, ex-secretari general d’Ocupació, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01134/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del president de la Diputació de Barcelona davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01135/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Anna Vidal i Maragall, administradora de les empreses Avima Projectes i Serveis i Participació Nova D, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01136/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Manuel Lao Hernández, de CIRSA, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01137/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ventura Pobre, de Sharp, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01138/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Sesé Asensio, del Grup Sesé, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01139/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Huguet i Biosca, ex conseller de Comerç, Turisme i Consum, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01140/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antoni Soy, ex-secretari general d’Indústria, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01141/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Albert Roig, ex-subdirector general de Seguretat Industrial, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01142/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Lluís Gasull, ex-subdirector general de Política Industrial, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01143/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Miguel Blesa de la Parra, exresponsable de Caja Madrid, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01144/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Alfredo Sáenz, exvicepresident del Banc Santander, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01145/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Alejandro Luzón, fiscal anticorrupció, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01146/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Fernando Maldonado, fiscal del cas ITV, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01147/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carmen Launa, de la Fiscalia de Madrid, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01148/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Juan Manuel López Carbajo, director de l’Agència Tributària entre el maig del 2010 i el juny del 2011, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01149/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la restauració ambiental dels runams salins de Sallent i la fiança per a garantir-la
	Tram. 357-01150/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Olga Campmany i Casas, vocal del Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre el sistema d’ocupació i el Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 357-01151/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del secretari general d’Empresa i Ocupació davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre el sistema d’ocupació i el Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 357-01152/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del secretari d’Ocupació i Relacions Laborals davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre el sistema d’ocupació i el Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 357-01153/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Xavier Casares i Martínez, president del Consell Català de Formació Professional, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre el sistema d’ocupació i el Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 357-01154/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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	Convocada per al 4 de febrer de 2015
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	Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu
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	Presentació


	4.70.10.	Altres comunicacions
	Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent a l’octubre del 2014
	Tram. 337-00044/10
	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 10 de desembre del 2014, reunit el Ple de la Sindicatura de 
Comptes, sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assis-
tència 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 Sindi-
catura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic major, I. Sr. Jaume Amat i Reyero, 
amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 33/2014, relatiu al 
retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, 
exercici 2013. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 24 de desembre 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 33/2014 


5 


ÍNDEX 


ABREVIACIONS ..................................................................................................................... 6 


1. INTRODUCCIÓ ............................................................................................................... 7 


1.1. OBJECTE I ABAST .................................................................................................. 7 


1.2. METODOLOGIA I LIMITACIONS ............................................................................... 7 


1.3. NORMATIVA APLICABLE ......................................................................................... 7 


2. TREBALL REALITZAT ..................................................................................................... 8 


2.1. ENTITATS OBLIGADES A RETRE COMPTES .............................................................. 8 


2.2. RETIMENT DE COMPTES DELS PARTITS POLÍTICS ................................................. 10 


2.3. RETIMENT DE COMPTES DE LES ASSOCIACIONS I LES FUNDACIONS 


VINCULADES ALS PARTITS POLÍTICS .................................................................... 16 


2.4. FUNCIONS DEL PROTECTORAT I ASPECTES LEGALS SOBRE LES 


OBLIGACIONS DE LES FUNDACIONS VINCULADES ............................................... 20 


2.4.1. Funcions del Protectorat ........................................................................ 20 


2.4.2. Verificacions de les obligacions de les fundacions davant del 


Protectorat .............................................................................................. 21 


3. SEGUIMENT DE LES OBSERVACIONS D’EXERCICIS ANTERIORS ............................. 23 


4. CONCLUSIONS ............................................................................................................ 23 


4.1. OBSERVACIONS ................................................................................................... 24 


4.2. RECOMANACIONS ............................................................................................... 25 


 


 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 33/2014 


6 


ABREVIACIONS 


 


CAT SÍ Catalunya SÍ 


CDC Convergència Democràtica de Catalunya 


CiU Federació Convergència i Unió 


Ciutadans Ciutadans – Partido de la Ciudadanía 


CUP Candidatura d’Unitat Popular  


CUP-AE Coalició Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa d’Esquerres 


DGDEJ Direcció General d’Entitats Jurídiques 


ERC Esquerra Republicana de Catalunya 


ERC-CAT SÍ Coalició Esquerra Republicana de Catalunya – Catalunya SÍ 


EUiA Esquerra Unida i Alternativa 


ICV Iniciativa per Catalunya Verds 


ICV-EUiA Coalició Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa 


LOFPP Llei orgànica sobre finançament dels partits polítics 
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PP Partit Popular 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. OBJECTE I ABAST 


De conformitat amb la normativa vigent, i d’acord amb el Programa anual d’activitats de la 


Sindicatura de Comptes de Catalunya, s’emet aquest informe relatiu al retiment de comp-


tes dels partits polítics i de les associacions i fundacions que hi estan vinculades. 


 


L’article 4.2 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes (LSC), estableix que els 


partits polítics i les associacions i les fundacions sotmeses al Protectorat de la Generalitat i 


vinculades als partits polítics han de presentar la seva comptabilitat a la Sindicatura de 


Comptes en el termini de sis mesos a comptar del tancament de cada exercici. 


 


L’objecte d’aquest informe ha estat realitzar una comprovació formal dels comptes enviats 


a la Sindicatura, verificant si han estat retuts dins de termini i si s’ha tramès tota la infor-


mació establerta en la normativa vigent. L’abast temporal és l’exercici 2013. 


 


La data de finalització del treball de camp ha estat el 13 d’octubre del 2014. 


 


 


1.2. METODOLOGIA I LIMITACIONS 


El treball realitzat consisteix en efectuar el control del compliment del retiment de comptes 


a la Sindicatura de Comptes per part dels partits polítics amb representació parlamentària, 


i de les associacions i les fundacions vinculades a aquests partits. Per l’exercici 2013, s’ha 


analitzat també la presentació dels comptes de les fundacions vinculades als partits 


polítics davant del Protectorat i el compliment de les obligacions que tenen aquestes 


fundacions per estar sotmeses al Protectorat. L’informe no s’ha d’entendre com un treball 


de fiscalització de regularitat dels comptes. 


 


 


1.3. NORMATIVA APLICABLE 


Les normes aplicables tingudes en compte en el treball realitzat han estat les següents: 


 


• Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes. 


• Llei orgànica 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics (LOFPP). 


• Llei orgànica 6/2002, del 27 de juny, de partits polítics. 


• Decret 259/2008, del 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les 


fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 


• Resolució del 8 d’octubre del 2013, de la presidència del Tribunal de Comptes, per la 


publicació de l’Acord del Ple del 26 de setembre del 2013, d’aprovació del Pla de 


comptabilitat adaptat a les formacions polítiques.  
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2. TREBALL REALITZAT 


D’acord amb l’objecte i l’abast d’aquest informe, expressats en l’apartat 1.1, el treball 


realitzat es presenta a continuació en quatre apartats, que responen a entitats obligades a 


retre comptes (apartat 2.1), retiment de comptes dels partits polítics (apartat 2.2), retiment 


de comptes de les associacions i les fundacions vinculades als partits polítics (apartat 2.3) 


i funcions del Protectorat i aspectes legals sobre les obligacions de les fundacions vin-


culades (apartat 2.4). 


 


 


2.1. ENTITATS OBLIGADES A RETRE COMPTES 


La LSC estableix l’obligació de retre comptes per part dels partits polítics i de les as-


sociacions i les fundacions que hi estan vinculades i sotmeses al Protectorat de la Gene-


ralitat.  


 


L’expressió “partit polític” engloba els mateixos partits polítics, les federacions, les coali-


cions i les agrupacions d’electors. 


La verificació que els partits polítics han complert l’obligació de retre comptes s’ha realitzat 


sobre els partits amb representació parlamentària durant l’any 2013, tal com estableix 


l’article 3 apartat d de la LSC 


 


A continuació es detallen els partits polítics obligats a presentar la comptabilitat, d’acord 


amb el criteri esmentat: 


 
Quadre 1. Relació de partits polítics que han de presentar la comptabilitat 


Abreviació Partit polític 


CAT SÍ Catalunya SÍ 


CDC Convergència Democràtica de Catalunya 


CiU Federació Convergència i Unió 


Ciutadans Ciutadans – Partido de la Ciudadanía 


CUP Candidatura d’Unitat Popular 


CUP-AE Coalició Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa d’Esquerres * 


ERC Esquerra Republicana de Catalunya 


ERC-CAT SÍ Coalició Esquerra Republicana de Catalunya – Catalunya SÍ 


EUiA  Esquerra Unida i Alternativa 


ICV Iniciativa per Catalunya Verds 


ICV-EUiA Coalició Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa 


Poble Actiu Poble Actiu 


PP Partit Popular 


PSC Partit dels Socialistes de Catalunya 


UDC Unió Democràtica de Catalunya 


Font: Elaboració pròpia. 


* La Coalició CUP-AE és fruit del pacte de coalició electoral signat entre els partits 


Candidatura d’Unitat Popular i Poble Actiu. 
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Pel que fa a la verificació del compliment del retiment de comptes anuals de les asso-


ciacions i fundacions vinculades als partits cal tenir en compte la normativa que regula els 


partits polítics i el seu finançament i la normativa reguladora de les fundacions i asso-


ciacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.  


 


Actualment no existeix un registre específic que permeti identificar aquestes associacions i 


fundacions; per tant, la Sindicatura va circularitzar els partits polítics amb representació 


parlamentària amb l’objectiu d’obtenir una relació de les associacions i les fundacions vin-


culades als partits polítics 


 


El 16 de juliol del 2014 la Sindicatura va enviar un escrit a les formacions per confirmar les 


fundacions i associacions vinculades als partits polítics. A partir de les respostes rebudes 


dels partits polítics, les fundacions i associacions vinculades són les següents: 


 


Quadre 2. Fundacions i associacions vinculades als partits polítics 


Partit polític Nom de la fundació o de l’associació 


CDC Fundació Privada Catalanista i Demòcrata –Catdem– 


CDC Fundació Nous Catalans 


Ciutadans Fundació Tribuna Cívica 


Ciutadans Associació Cataluña Constitucional – Catalunya Constitucional 


ERC Fundació Josep Irla 


EUiA Fundació Privada l’Alternativa  


ICV Fundació Privada Nous Horitzons 


PP Fundación FAES, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales 


PP Fundació Col·labora, Fundació Privada per l’Estudi i la Formació Política 


PSC Fundació Rafael Campalans 


UDC Fundació Privada Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació rebuda dels partits. 


 


Les formacions CAT SÍ, CiU, CUP, CUP-AE, ERC-CAT SÍ, ICV-EUiA i Poble Actiu van 


confirmar que no tenen cap fundació ni cap associació vinculada. 


 


La Sindicatura va enviar un escrit a la Direcció General d’Entitats Jurídiques (DGDEJ) ads-


crita al Departament de Justícia i que gestiona el Registre d’Associacions i Fundacions, per 


obtenir més informació sobre les associacions i fundacions vinculades a partits polítics i 


sotmeses al Protectorat de la Generalitat. 


 


El 17 de setembre del 2014 la DGDEJ va comunicar a la Sindicatura que l’Associació 


Egara Civitas és una associació vinculada a Ciutadans. 


 


Del mateix comunicat es desprèn que a 31 de desembre del 2013, la Fundació Tribuna 


Cívica, vinculada a Ciutadans, i la FAES, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, 


vinculada al PP, no figuraven inscrites en el Registre de Fundacions i d’Associacions de la 


Generalitat de Catalunya. 
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L’Associació Cataluña Constitucional – Catalunya Constitucional i la Fundació Col·labora, 


Fundació Privada per l’Estudi i la Formació Política es troben inscrites en el Registre d’As-


sociacions i Fundacions del Protectorat, però la DGDEJ no les té identificades com a vin-


culades a partits polítics. 


 


La Sindicatura considera que l’Associació Egara Civitas i l’Associació Cataluña Constitu-


cional – Catalunya Constitucional, vinculades a Ciutadans, i la Fundació Col·labora, Funda-


ció Privada per l’Estudi i la Formació Política, vinculada al PP, han de retre comptes a la 


Sindicatura tal com estableix l’article 4.2 de la LSC. 


 


 


2.2. RETIMENT DE COMPTES DELS PARTITS POLÍTICS 


Els partits polítics han de presentar els comptes a la Sindicatura de Comptes en el termini 


de sis mesos a comptar del tancament de cada exercici. 


 


El quadre següent mostra les dates de presentació dels comptes anuals de l’exercici 2013 


per part dels partits polítics: 


 


Quadre 3. Dates de presentació dels comptes dels partits polítics 


Partit polític Data de presentació dels comptes anuals 


CAT SÍ 26.06.2014 


CDC 02.07.2014 


CiU 24.07.2014 


Ciutadans 30.06.2014 


CUP 12.05.2014 


CUP-AE 12.05.2014 


ERC 26.06.2014 


ERC-CAT SÍ 26.06.2014 


EUiA 30.06.2014 


ICV 30.06.2014 


ICV-EUiA - 


Poble Actiu - 


PP 30.06.2014 


PSC 20.05.2014 


UDC 27.06.2014 


Font: Elaboració pròpia.  


 


Per a l’exercici 2013, tretze dels quinze partits polítics (86,7%) van presentar els comptes; 


d’aquests CDC i CiU ho van fer fora de termini. 


 


El 12 de maig del 2014 Poble Actiu va presentar un escrit en què el secretari general del 


partit certifica el següent:  
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Poble Actiu, durant l’exercici 2013, no ha registrat cap moviment comptable de des-


peses i ingressos. I és per aquest motiu que el resultat comptable de Poble Actiu 


és 0. Per tot això, demanem que tinguin en compte com a registrades els comptes 


anuals de l’exercici 2013. 


 


La coalició ICV-EUiA i Poble Actiu no van presentar els comptes. La no presentació dels 


comptes es troba tipificada en l’article 17.b del títol VI, règim sancionador, de la LOFPP. 


 


La Sindicatura no té cap competència legalment establerta sobre el règim sancionador. 


Aquesta competència, tal com estableix l’article 17 de la LOFPP, correspon en exclusiva al 


Tribunal de Comptes. 


L’article 4.2 de la LSC estableix que els partits polítics i les fundacions que hi estan 


vinculades han de presentar la seva comptabilitat a la Sindicatura i que en tots els casos 


ha de formar part d’aquesta documentació la que han de trametre al Tribunal de Comptes, 


d’acord amb la normativa reguladora d’aquest òrgan. 


 


L’article 14.5 de la LOFPP estableix que els comptes anuals el formen el Balanç, el Compte 


de pèrdues i guanys i la Memòria. 


 


El detall dels comptes anuals retuts que han presentat els partits polítics amb represen-


tació parlamentària és el següent: 


 
Quadre 4. Detall dels comptes anuals retuts pels partits polítics 


Partit polític Balanç Compte de pèrdues i guanys Memòria 


CAT SÍ ✓ ✓ ✓ 


CDC ✓ ✓ ✓ 


CiU ✓ ✓ ✓ 


Ciutadans ✓ ✓ ✓ 


CUP ✓ ✓ ✓ 


CUP-AE ✓ ✓ ✓ 


ERC ✓ ✓ ✓ 


ERC-CAT SÍ ✓ ✓ ✓ 


EUiA ✓ ✓ ✓ 


ICV ✓ ✓ ✓ 


PP ✓ ✓ ✓ 


PSC ✓ ✓ ✓ 


UDC ✓ ✓ ✓ 


Font: Elaboració pròpia. 


✓: Retut. 


Anàlisi del contingut de la Memòria 


L’article 14.5 de la LOFPP disposa que la Memòria ha d’incloure una relació de subven-


cions públiques i donacions privades rebudes de persones físiques o jurídiques amb una 
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referència concreta dels elements que permetin identificar el donant i l’import del capital 


rebut. 


 


La Memòria ha d’anar acompanyada d’un annex on s’especifiquin detalladament les con-


dicions contractuals estipulades dels crèdits o préstecs de qualsevol tipus que tingui el 


partit amb les entitats de crèdit. 


 


De la revisió de les memòries retudes, en el quadre següent es desglossa el compliment 


de l’article 14.5 de la LOFPP per part dels partits polítics:  


Quadre 5. Detall del compliment de l’article 14.5 per cada partit polític 


Partit  


polític 


Relació de subvencions 


i donacions amb 


identificació del donant 


Annex amb condicions dels crèdits i préstecs 


Entitat 


atorgant Import 


Tipus 


d’interès 


Termini 


d’amortització 


Deute pendent 


al tancament 


CAT SÍ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


CDC ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 


CiU ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 


Ciutadans ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 


CUP ✓ n/a n/a n/a n/a n/a 


CUP-AE ✓ n/a n/a n/a n/a n/a 


ERC ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ 


ERC-CAT SÍ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


EUiA ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ 


ICV ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 


PP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 


PSC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 


UDC ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 


Font: Elaboració pròpia. 


✓: Inclòs en la Memòria. 


✗: No inclòs en la Memòria. 


n/a: No aplicable perquè no té les operacions per a les quals es demana el detall. 


 


En la revisió de la documentació retuda s’han observat les incidències següents: 


• CDC, Ciutadans i UDC no han complert el requisit d’enviar la relació de subvencions 


públiques i de donacions privades amb la identificació del donant i de l’import rebut. 


• Ciutadans no ha detallat les condicions contractuals dels crèdits o préstecs rebuts 


d’entitats financeres, en contra del que estableix l’article 14.5 de la LOFPP. 


• ERC no ha detallat l’entitat atorgant dels préstecs. 


• EUiA no ha detallat el tipus d’interès dels préstecs. 
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Transparència informativa dels partits polítics 


L’apartat 8 de l’article 14 de la LOFPP, incorporat en la modificació de la Llei orgànica 


5/2012, del 22 d’octubre, estableix que una vegada emès l’informe de fiscalització del 


Tribunal de Comptes, els partits polítics han de publicar, preferentment mitjançant la seva 


pàgina web, el Balanç, el Compte de pèrdues i guanys i la quantia dels préstecs que els 


han estat concedits, el tipus d’entitat atorgant i les condonacions de deute corresponents a 


l’exercici. 


 


A la data de finalització del treball de camp, l’últim informe emès pel Tribunal de Comptes 


és l’Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las 


aportaciones percibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas, ejercicio 2012, 


aprovat pel Ple del Tribunal el 26 de juny del 2014. Per tant, la informació actualitzada que 


els partits polítics han de tenir publicada preferentment mitjançant la pàgina web cor-


respon a l’exercici 2012. 


 


En el quadre següent es detalla la informació localitzada en la pàgina web dels partits 


polítics, que aquests han publicat en compliment de l’article 14.8 de la LOFPP. 


 


Quadre 6. Detall de la informació inclosa en la pàgina web dels partits polítics 


Partit  


polític Nom del lloc web Balanç 


Compte de 


pèrdues i 


guanys 


Condicions dels crèdits i préstecs 


Entitat 


atorgant 


Quantia dels 


préstecs concedits 


Condonació 


de deute 


CAT SÍ * - - - - - 


CDC www.convergencia.cat ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 


CiU www.ciu.cat ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 


Ciutadans www.ciudadanos-cs.org ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ 


CUP www.cup.cat ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 


CUP-AE www.parlament.cup.cat ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 


ERC www.esquerra.cat ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ 


ERC-CAT SÍ * - - - - - 


EUiA www.euia.cat ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ 


ICV www.iniciativa.cat ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 


ICV-EUiA www.icveuia.cat ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 


Poble Actiu * - - - - - 


PP www.ppcatalunya.com ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 


PSC www.socialistes.cat ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 


UDC www.unio.cat ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes fins el 13 d’octubre del 2014. 


✓: Informació publicada en la pàgina web. 


✗: Informació no publicada en la pàgina web. 


*: No s’ha localitzat la pàgina web. 
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En la revisió de la documentació que hi ha publicada en les pàgines web dels partits 


polítics a la data de finalització del treball de camp, s’han observat les incidències 


següents: 


• No s’han pogut localitzar les pàgines web de les coalicions CAT SÍ, ERC-CAT SÍ i Poble 


Actiu. 


• Els partits o coalicions que manifesten no tenir operacions de crèdit tampoc publiciten 


aquesta situació en la seva pàgina web. 


 


• Cap formació política amb representació parlamentària ha publicat en la seva web la 


informació establerta en l’article 14.8 de la LOFPP. 


 


Pla general de comptabilitat aplicat 


En el quadre següent es desglossa el pla de comptabilitat que segueix cada partit polític, 


segons es desprèn de la revisió dels comptes anuals retuts: 


 


Quadre 7. Detall del pla de comptabilitat que aplica cada partit polític 


Partit polític Pla de comptabilitat aplicat 


CAT SÍ No especificat 


CDC Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat 


de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, del 23 de desembre 


CiU Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat 


de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, del 23 de desembre 


Ciutadans Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1514/2007, del 16 de novembre 


CUP Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat 


de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, del 23 de desembre 


CUP-AE Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat 


de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, del 23 de desembre 


ERC Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1514/2007, del 16 de novembre 


ERC-CAT SÍ No especificat 


EUiA Pla de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques, aprovat per la Resolució del 8 d’octubre 


del 2013 de la Presidència del Tribunal de Comptes 


ICV Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1643/1990, del 20 de desembre  


PP Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1514/2007, del 16 de novembre 


PSC Pla de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques, aprovat per la Resolució del 8 d’octubre 


del 2013 de la Presidència del Tribunal de Comptes 


UDC Pla de comptabilitat de petites i mitjanes empreses, aprovat pel Reial decret 1515/2007, del 16 de 


novembre 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació retuda. 


 


En la documentació retuda s’han observat les incidències següents: 
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• De la informació facilitada per les coalicions CAT SÍ i ERC-CAT SÍ no es desprèn quin Pla 


de comptabilitat fan servir. 


 


• ICV no ha adaptat els seus comptes anuals a la reforma comptable del 2007 sinó que 


han mantingut les estructures de les masses patrimonials del Pla general de compta-


bilitat anterior. 


 


El 26 de setembre del 2013, el Ple del Tribunal de Comptes va aprovar el Pla de compta-


bilitat adaptat a les formacions polítiques, d’acord amb el mandat inclòs en la disposició 


addicional vuitena de la LOFPP i publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat 252 el 21 d’octubre 


del 2013. El Pla de comptabilitat va entrar en vigor l’1 de gener del 2014. 


 


Els partits EUiA i PSC presenten els seus comptes en aplicació del Pla de comptabilitat 


adaptat a les formacions polítiques. 


 


Informe de control intern 


L’article 15 de la LOFPP, modificat per la Llei orgànica 5/2012, del 22 d’octubre, estableix 


que els partits polítics han de preveure un sistema de control intern que garanteixi l’ade-


quada intervenció i comptabilització de tots els actes i documents dels quals derivin drets i 


obligacions de contingut econòmic, d’acord amb els seus Estatuts. L’informe resultant 


d’aquesta auditoria s’haurà d’enviar juntament amb la documentació que s’envia a l’òrgan 


de control extern. 


 


Aquest informe ha estat presentat per ERC. 


 


El PP ha presentat l’informe de control intern on fa una revisió analítica de les partides més 


significatives del Balanç i del Compte de resultats i la recomanació final és la següent: 


 


[...] que apliquin el Pla de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques, aprovat 


per la Resolució del 8 d’octubre del 2013, que entrarà en vigor l’1 de gener del 2014. 


 


Ciutadans ha presentat l’informe anual de la Comissió de Control Econòmic del partit per a 


l’exercici 2013, en què explica la desviació pressupostària del benefici real respecte al 


pressupostat i la recomanació final és aquesta: 


 


[...] més disciplina i racionalitat en la gestió de les seves finances i encoratjar al de-


partament de finances a operar en funció de la capacitat dels seus propis ingressos i 


així evitar problemes puntuals de tresoreria. 


 


ICV ha presentat l’informe sobre el model de comptabilitat i control intern d’ICV elaborat 


per la Comissió de Control Economicofinancer del partit, en què explica els sistemes de 
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filtres de control de l’aplicació informàtica de comptabilitat en algunes àrees de la compta-


bilitat i on expressa una opinió favorable. 


 


L’article 15 de la LOFPP no estableix qui ha de realitzar l’informe resultant de l’auditoria del 


control intern ni quins requisits mínims ha de contenir aquest informe. 


 


A partir de la informació presentada pel PP, Ciutadans i ICV, no és possible avaluar el grau 


de compliment i adequació del sistema de control intern implantat per aquests partits. 


 


2.3. RETIMENT DE COMPTES DE LES ASSOCIACIONS I LES FUNDACIONS VINCULADES 


ALS PARTITS POLÍTICS 


El quadre següent mostra les dates de presentació dels comptes anuals de l’any 2013 a la 


Sindicatura per part de les diferents associacions i fundacions vinculades als partits po-


lítics amb representació parlamentària. 


 
Quadre 8. Dates de presentació dels comptes de les associacions i fundacions vinculades a partits 


polítics 


Partit polític Nom de l’associació o fundació 


Data de presentació 


dels comptes anuals 


CDC Fundació Catalanista i Demòcrata –Catdem– 02.07.2014 


CDC Fundació Nous Catalans 02.07.2014 


Ciutadans Associació Egara Civitas - 


Ciutadans Fundació Tribuna Cívica 30.06.2014 


Ciutadans Associació Cataluña Constitucional – Catalunya Constitucional - 


ERC Fundació Josep Irla 26.06.2014 


EUiA Fundació Privada l’Alternativa  30.06.2014 


ICV Fundació Privada Nous Horitzons 30.06.2014 


PP Fundación FAES, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales 27.06.2014 


PP Fundació Col·labora, Fundació Privada per l’Estudi i la Formació - 


PSC Fundació Rafael Campalans 30.06.2014 


UDC Fundació Privada Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn 30.06.2014 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació presentada. 


 


El 75% de les fundacions han presentat els comptes; d’aquestes, dues (el 22,2%) ho van 


fer fora de termini, concretament, la Fundació Catalanista i Demòcrata –Catdem– i la Fun-


dació Nous Catalans. 


 


L’Associació Egara Civitas, l’Associació Cataluña Constitucional – Catalunya Constitucional 


i la Fundació Col·labora, Fundació Privada per l’Estudi i la Formació no van presentar els 


comptes anuals. 


 


Les fundacions i associacions vinculades als partits polítics han de presentar els comptes 


anuals d’acord amb la LSC. Tanmateix les fundacions i associacions han de realitzar una 
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auditoria tal com estableix la disposició addicional setena de la LOFPP. El detall de la 


informació presentada és el següent:  


Quadre 9. Detall dels comptes anuals i l’Informe d’auditoria presentats per les fundacions vinculades 


als partits polítics 


Fundació Balanç 


Compte de  


pèrdues i guanys Memòria 


Informe 


d’auditoria 


Fundació Catalanista i Demòcrata –Catdem– ✓ ✓ ✓ ✓ 


Fundació Nous Catalans ✓ ✓ ✓ ✓ 


Fundació Tribuna Cívica ✓ ✓ ✓ ✗ 


Fundació Josep Irla ✓ ✓ ✓ ✓ 


Fundació Privada l’Alternativa  ✓ ✓ ✓ ✓ 


Fundació Privada Nous Horitzons ✓ ✓ ✓ ✗ 


FAES, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales ✓ ✓ ✓ ✓ 


Fundació Rafael Campalans ✓ ✓ ✓ ✓ 


Fundació Privada Institut d’Estudis Humanístics Miquel 


Coll i Alentorn ✓ ✓ ✓ ✗ 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació presentada.  


✓: Presentat. 


✗: No presentat. 


 


En la revisió de la documentació presentada de les fundacions s’ha observat la incidència 


següent: 


 


• La Fundació Tribuna Cívica, la Fundació Privada Nous Horitzons i la Fundació Privada 


Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn no van enviar l’informe d’auditoria. 


Per tant, la Sindicatura no ha pogut verificar que s’hagi complert l’apartat cinquè de la 


disposició addicional setena de la LOFPP, que obliga les fundacions i associacions vin-


culades a partits polítics a realitzar una auditoria dels seus comptes anuals. 


 


L’opinió dels informes d’auditoria presentats per les fundacions vinculades als partits po-


lítics és la següent:  


 


Quadre 10. Detall de l’opinió dels informes d’auditoria de les fundacions vinculades als partits polítics 


Fundació 


Opinió 


favorable 


Opinió amb 


paràgraf d’èmfasi 


Opinió amb 


excepcions 


Fundació Catalanista i Demòcrata –Catdem– - ✓ - 


Fundació Nous Catalans - ✓ - 


Fundació Josep Irla ✓ - - 


Fundació Privada l’Alternativa  - - ✓ 


FAES, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales ✓ - - 


Fundació Rafael Campalans ✓ - - 


Font: Elaboració pròpia.  


✓: Presentat. 
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Transparència informativa de les fundacions i associacions vinculades als partits 


polítics 


L’apartat cinquè de la disposició addicional setena de la LOFPP estableix l’obligatorietat de 


publicar, preferentment mitjançant la pagina web, el Balanç i el Compte de pèrdues i 


guanys, una vegada emès l’informe de fiscalització del Tribunal de Comptes. 


 


A la data de finalització de treball de camp, l’últim informe emès pel Tribunal de Comptes 


era l’Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las 


aportaciones percibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas, ejercicio 2012, 


aprovat pel Ple del Tribunal el 26 de juny del 2014. Per tant, la informació actualitzada que 


les fundacions han de tenir publicada preferentment mitjançant la pàgina web correspon a 


l’exercici 2012. 


 


A continuació es presenta un quadre en què es detalla la informació publicada fins al 13 


d’octubre del 2014 a la pàgina web de les fundacions i associacions vinculades als partits 


polítics amb representació al Parlament de Catalunya. 


 


Quadre 11. Detall de la informació inclosa en la pàgina web de les fundacions i associacions vincu-


lades als partits polítics 


Partit 


polític Fundació o associació Nom del lloc web Balanç 


Compte de 


pèrdues i guanys 


CDC Fundació Catalanista i Demòcrata  


–Catdem– www.catdem.org ✓ ✓ 


CDC Fundació Nous Catalans www.nouscatalans.cat ✗ ✗ 


Ciutadans Associació Egara Civitas Egara-civitas.blogspot.com ✗ ✗ 


Ciutadans Fundació Tribuna Cívica www.ciudadanos-cs.org ✓ ✓ 


Ciutadans Associació Cataluña Constitucional – 


Catalunya Constitucional * - - 


ERC Fundació Josep Irla www.irla.cat ✓ ✓ 


EUiA Fundació Privada l’Alternativa  www.fundacioalternativa.cat ✓ ✓ 


ICV Fundació Privada Nous Horitzons www.noushoritzons.cat ✗ ✗ 


PP FAES, Fundación para el Análisis y los 


Estudios Sociales www.fundaes.es ✓ ✓ 


PP Fundació Col·labora, Fundació Privada 


per l’Estudi i la Formació www.fundaciocollabora.com ✗ ✗ 


PSC Fundació Rafael Campalans www.fcampalans.cat ✗ ✗ 


UDC Fundació Privada Institut d’Estudis 


Humanístics Miquel Coll i Alentorn www.inehca.org ✗ ✗ 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació obtinguda de les pàgines web el 13 d’octubre del 2014. 


✓: Informació publicada a la pàgina web. 


✗: Informació no publicada a la pàgina web. 


*: No s’ha localitzat la pàgina web. 
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De la informació que està publicada a la pàgina web de les fundacions i associacions vin-


culades als partits polítics a la data de finalització del treball de camp, es desprenen les in-


cidències següents: 


 


• L’Associació Cataluña Constitucional – Catalunya Constitucional és de nova creació i no 


s’ha pogut localitzar la pàgina web i tampoc s’han publicitat els comptes anuals en la 


pàgina web de Ciutadans. 


 


• La Fundació Nous Catalans, l’Associació Egara Civitas, la Fundació Privada Nous 


Horitzons, Fundació Col·labora, Fundació Privada per l’Estudi i la Formació, la Fundació 


Rafael Campalans i la Fundació Privada Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i 


Alentorn no han publicat en la seva web el Balanç i el Compte de pèrdues i guanys de 


l’exercici 2012. 


Pla general de comptabilitat aplicat 


En el quadre següent es desglossa el pla de comptabilitat que segueix cada fundació, 


segons es desprèn de la revisió dels comptes anuals retuts: 


 


Quadre 12. Detall del pla de comptabilitat aplicat per les fundacions 


Fundació Pla de comptabilitat aplicat 


Fundació Catalanista i Demòcrata 


–Catdem– 


Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legis-


lació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, del 23 de 


desembre. 


Fundació Nous Catalans Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legis-


lació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, del 23 de 


desembre. 


Fundació Tribuna Cívica No especificat 


Fundació Josep Irla Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legis-


lació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, del 23 de 


desembre. Model simplificat 


Fundació Privada l’Alternativa Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legis-


lació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, del 23 de 


desembre. Model simplificat 


Fundació Privada Nous Horitzons Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1643/1990, del 20 de 


desembre 


FAES, Fundación para el Análisis y 


los Estudios Sociales 


Reial decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les normes 


d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins lucra-


tius i el model de pla d’actuació de les entitats sense fins lucratius. Model 


abreujat. 


Fundació Rafael Campalans Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legis-


lació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, del 23 de 


desembre. Model simplificat 


Fundació Privada Institut d’Estudis 


Humanístics Miquel Coll i Alentorn 


Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legis-


lació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, del 23 de 


desembre. Model simplificat 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals retuts. 
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L’article 2 del Decret 259/2008, del 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabi-


litat de les fundacions i les associacions, estableix l’obligatorietat d’aplicar el Pla de comp-


tabilitat a totes les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat 


de Catalunya que tinguin l’obligació de formular comptes anuals. 


 


De la revisió de la documentació retuda s’han observat les incidències següents: 


 


• La Fundació Privada Nous Horitzons no ha adaptat els seus comptes anuals sinó que 


ha mantingut les estructures de les masses patrimonials del Pla de comptabilitat an-


terior.  


 


• La Fundació Tribuna Cívica no detalla, en la Memòria que presenta, el Pla de compta-


bilitat que aplica. 


 


Informe de control intern 


L’apartat primer de la disposició addicional setena de la LOFPP estableix, per les apor-


tacions que rebin les fundacions i associacions vinculades als partits polítics, els mateixos 


mecanismes de fiscalització i control que els previstos en els títols V i VI de la LOFPP. 


 


La informació retuda per les fundacions no inclou cap informe d’auditoria sobre l’ade-


quació del sistema de control intern establert en la disposició esmentada anteriorment, 


llevat de la Fundació Josep Irla. 


 


 


2.4. FUNCIONS DEL PROTECTORAT I ASPECTES LEGALS SOBRE LES OBLIGACIONS DE 


LES FUNDACIONS VINCULADES 


2.4.1. Funcions del Protectorat 


El Protectorat, que depèn de la DGDEJ del Departament de Justícia, té, entre altres, les 


funcions següents: 


 


a) Assessorar les entitats sotmeses al Protectorat en el compliment de les finalitats fun-


dacionals i associatives, i els seus òrgans de govern en el compliment de les seves 


obligacions. 


 


b) Examinar i comprovar l’adequació formal a la normativa vigent dels comptes anuals de 


les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública i de l’informe anual sobre el 


grau de compliment dels codis de conducta i l’informe d’auditoria. 
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c) Verificar i comprovar el compliment de les finalitats fundacionals i associatives legal-


ment exigibles. 


d) Exercir la potestat inspectora, la sancionadora, la de suplència i altres accions que té 


legalment encomanades. 


2.4.2. Verificacions de les obligacions de les fundacions davant del 


Protectorat 


La Sindicatura va enviar un escrit a la DGDEJ per verificar el compliment de les obligacions 


que tenen les fundacions vinculades als partits polítics davant del Protectorat. 


 


Presentació de comptes anuals 


L’article 333-9 del Codi civil de Catalunya estableix que el patronat de cada fundació ha 


d’aprovar els comptes anuals en els sis mesos següents a la data de tancament de 


l’exercici. Aquests comptes s’han de presentar al Protectorat en el termini màxim de trenta 


dies a comptar de la data en què s’han aprovat. 


 


Segons la resposta de la DGDEJ a l’escrit de la Sindicatura totes les fundacions vinculades 


a partits polítics, llevat de la Fundació Rafael Campalans, han presentat els comptes 


davant el Protectorat dins de termini. La Fundació Privada Nous Horitzons ha presentat els 


comptes però aquests no inclouen el certificat de l’acta corresponent a la sessió del Pa-


tronat en què s’han aprovat els comptes ni el detall dels assistents a la sessió ni el quòrum 


d’aprovació. A més, aquesta Fundació té inscrits divuit membres, del total de vint-i-nou del 


seu Patronat, amb el mandat caducat. 


 


Auditoria de comptes 


L’article 333-11 del Codi civil de Catalunya, modificat per la Llei 7/2012, del 15 de juny, de 


modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, 


estableix que els comptes anuals de la fundació s’han de sotmetre a una auditoria externa, 


si durant dos anys consecutius, en la data del tancament de l’exercici, concorren almenys 


dues de les circumstàncies següents: 


 


a) Que el total de l’actiu sigui superior a sis milions d’euros. 


 


b) Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris sigui superior a tres milions 


d’euros.    


 


c) Que el nombre mitjà de treballadors durant l’exercici sigui superior a cinquanta. 
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d) Que almenys el 40% dels ingressos provinguin de les administracions públiques per 


mitjà de subvencions, convenis o qualsevol tipus de contracte de prestació de 


serveis. 


e) Que hagi rebut ingressos de qualsevol tipus provinents de qualsevol administració 


pública per un valor superior a 60.000 € en el conjunt de l’exercici. 


De la resposta de la DGDEJ es desprèn que totes les fundacions que compleixen els 


requisits de l’article 333-11 del Codi civil de Catalunya han presentat els comptes anuals 


auditats al Protectorat. 


La Fundació Privada Nous Horitzons d’acord amb els requisits establerts en l’article 333-11 


del Codi civil de Catalunya no està obligada a auditar-se però al ser una fundació vin-


culada a un partit polític i subjecta a l’apartat cinquè de la disposició addicional setena de 


la LOFPP, està obligada a realitzar una auditoria dels seus comptes anuals. 


 


Els criteris per realitzar l’auditoria dels comptes anuals de les fundacions vinculades a 


partits polítics no són homogenis entre l’establert en l’article 333-11 del Codi civil de Ca-


talunya i la disposició addicional setena de la LOFPP. 


 


Adaptació d’estatuts 


El 31 de desembre del 2012 va finalitzar el termini que la disposició transitòria primera de 


la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, concedeix a les 


fundacions per adaptar els seus Estatuts i inscriure l’adaptació en el Registre de Fun-


dacions. 


 


Les fundacions que no adaptessin els Estatuts i no inscrivissin aquesta adaptació en el 


Registre de Fundacions en el termini establert no podien obtenir ajuts ni subvencions de 


l’Administració de la Generalitat.  


 


La no adaptació dels Estatuts és un incompliment greu de les obligacions pròpies del 


càrrec de patró, i, en aquest cas, el Protectorat pot exercir les accions legals que corres-


ponguin contra els patrons. 


 


Totes les fundacions, llevat de la Fundació Privada l’Alternativa han adaptat els Estatuts. 


 


Accions del Protectorat 


La DGDEJ ha comunicat a la Sindicatura que el Protectorat va requerir el compliment dels 


deures legalment establerts a les fundacions incomplidores.  
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En cas que les fundacions no atenguin el requeriment, es trobaran subjectes a la mesura 


de tancament registral parcial i tampoc no podran rebre subvencions de la Generalitat. 


 


 


 


3. SEGUIMENT DE LES OBSERVACIONS D’EXERCICIS ANTERIORS 


En aquest apartat es fa el seguiment de les observacions que la Sindicatura de Comptes 


va fer en informes d’exercicis anteriors, sobre el retiment de comptes dels partits polítics i 


de les associacions i fundacions vinculades i la seva situació actual.  


 


Quadre 13. Seguiment de les observacions d’exercicis anteriors 


Referent a les fundacions vinculades als partits 


polítics  Situació actual  


El nou Pla de comptabilitat adaptat per a forma-


cions polítiques inclou en les normes d’elaboració 


dels comptes anuals, la nota 11, Parts vinculades, 


en què el Tribunal de Comptes defineix i estableix 


els criteris de vinculació entre fundació i partit 


polític. 


La Sindicatura considera que els criteris de vinculació 


establerts en el Pla de comptabilitat adaptat a les for-


macions polítiques no són homogenis amb els esta-


blerts en altres plans comptables i en la normativa 


comptable internacional. 


La identificació de les fundacions i associacions 


vinculades s’ha realitzat a partir de la informació 


sol·licitada als partits polítics.  


No hi ha un registre públic on es pugui obtenir les 


fundacions i associacions vinculades als partits 


polítics. 


La Resolució 611/X del Parlament de Catalunya insta el 


Govern a establir un registre públic de fundacions i 


associacions vinculades als partits polítics i definir el 


model d’informe d’auditoria i l’òrgan encarregat de 


redactar-lo. 


El Departament de Justícia és l’encarregat de complir 


la resolució del Parlament esmentada i ha informat la 


Sindicatura que la complirà mitjançant la creació d’un 


cens d’associacions i fundacions vinculades a partits 


polítics. 


 


4. CONCLUSIONS 


Un cop analitzat el control del compliment del retiment de comptes a la Sindicatura de 


Comptes per part dels partits polítics amb representació parlamentària, i de les asso-


ciacions i les fundacions vinculades a aquests partits, les conclusions són les següents: 


 


• El grau de compliment en el retiment de comptes dels partits polítics amb representació 


parlamentària en l’exercici 2013 va ser del 86,7%, superior que en l’exercici 2012, que 
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va ser del 62,5%. Cal dir que en l’exercici 2013 CDC i CiU els van presentar, però fora 


de termini (vegeu l’apartat 2.2). 


 


La coalició ICV-EUiA i el partit Poble Actiu no van presentar els comptes anuals (vegeu 


l’apartat 2.2). 


 


• El grau de compliment en el retiment de comptes de les associacions i fundacions 


vinculades als partits polítics per a l’exercici 2013 ha estat del 75%. D’aquests, el 22,2% 


va trametre els comptes fora de termini, concretament, la Fundació Catalanista i Demò-


crata –Catdem– i la Fundació Nous Catalans (vegeu l’apartat 2.3). 


 


En els apartats següents es destaquen les principals observacions fetes al llarg de l’in-


forme i les recomanacions que se’n desprenen. 


4.1. OBSERVACIONS 


En aquest apartat s’inclouen les principals observacions relatives al retiment de comptes 


dels partits i de les associacions i fundacions vinculades. 


1. L’Associació Egara Civitas, l’Associació Cataluña Constitucional – Catalunya Constitu-


cional, vinculades a Ciutadans, i la Fundació Col·labora, Fundació Privada per l’Estudi i 


la Formació, vinculada al PP, no van presentar els comptes, en contra del que estableix 


l’article 4.2 de la LSC (vegeu l’apartat 2.3). 


2. La Fundació Tribuna Cívica, la Fundació Privada Nous Horitzons i la Fundació Privada 


Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn no van enviar l’informe d’auditoria. 


Aquest fet no permet verificar el compliment del punt cinquè de la disposició addicional 


setena de la LOFPP, que obliga les fundacions vinculades a partits polítics a realitzar 


una auditoria dels seus comptes anuals (vegeu l’apartat 2.3). 


3. La Memòria retuda pels partits polítics CDC, Ciutadans, ERC, EUiA i UDC no conté tota 


la informació establerta en l’article 14.5 de la LOFPP (vegeu l’apartat 2.2). 


 


De les observacions anteriors i en virtut dels articles 17 i 18 de la LOFPP la manca de 


presentació dels comptes anuals o la presentació d’informació deficient pot suposar la im-


posició de sancions per part del Tribunal de Comptes. 


4. De la revisió de les pàgines web dels partits amb representació parlamentària es 


desprèn que cap partit polític compleix tots els requisits de transparència informativa 


establerts en l’article 14.8 de la LOFPP (vegeu l’apartat 2.2). 
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5. De la revisió de les pàgines web de les associacions i fundacions vinculades als partits 


amb representació parlamentària es desprèn que la Fundació Nous Catalans, l’Associa-


ció Egara Civitas, la Fundació Privada Nous Horitzons, Fundació Col·labora, Fundació 


Privada per l’Estudi i la Formació, la Fundació Rafael Campalans i la Fundació Privada 


Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn no han complert els requisits esta-


blerts en l’apartat cinquè de la disposició addicional setena de la LOFPP (vegeu l’a-


partat 2.3). 


6. Només ERC i la Fundació Josep Irla, han retut l’informe resultant de l’auditoria del 


sistema de control intern establert en l’article 15 i en l’apartat u de la disposició addi-


cional setena de la LOFPP (vegeu els apartats 2.2 i 2.3). 


 


Ciutadans, PP i ICV han presentat diferent documentació però aquesta no permet 


avaluar el grau de compliment i adequació del sistema de control intern implantat pel 


partit o la fundació (vegeu l’apartat 2.2). 


7. Els partits polítics i les fundacions que hi estan vinculades apliquen plans de 


comptabilitat diferents. Pel que fa als partits polítics aquesta situació hauria de quedar 


solucionada amb el Pla de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques, i la seva 


entrada en vigor, l’1 de gener del 2014 (vegeu els apartats 2.2 i 2.3). 


8. De la revisió de la presentació dels comptes i del compliment de les obligacions de les 


fundacions vinculades davant del Protectorat de la Generalitat es desprèn el següent 


(vegeu l’apartat 2.4.2): 


 


• Totes les fundacions vinculades han presentat els comptes davant del Protectorat i 


només una (la Fundació Rafael Campalans) ho ha fet fora del termini establert. 


 


• Els criteris per realitzar l’auditoria dels comptes anuals de les fundacions vinculades 


no són homogenis entre els establerts en el Codi civil de Catalunya i els de la LOFPP. 


 


• Totes les fundacions vinculades llevat de la Fundació Privada l’Alternativa han 


adaptat els seus estatuts tal com estableix la Llei 4/2008, del 24 d’abril.  


 


 


4.2. RECOMANACIONS 


Per tal de millorar el compliment del retiment de comptes i la transparència dels partits po-


lítics i les fundacions vinculades a aquests, la Sindicatura formula les següents reco-


manacions: 


 


1. Seria convenient que les coalicions igual que els partits polítics i les federacions com-


pleixin l’obligació de retre comptes. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 33/2014 


26 


2. Caldria definir el model d’informe d’auditoria i l’òrgan encarregat de redactar-lo perquè 


els partits i les fundacions que hi estiguin vinculades compleixin l’article 15 i l’apartat u 


de la disposició setena de la LOFPP. 
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