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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de modificació de la Llei 10/2001, del 13 
de juliol, d’arxius i documents
Tram. 200-00046/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 58, 22.07.2015, DSPC-P 118

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de juli-
ol de 2015, a proposta del Govern, un cop escoltada la 
Junta de Portaveus i d’acord amb l’article 126 del Re-
glament, ha acordat de tramitar directament i en lec-
tura única el Projecte de llei per la qual es modifica 
la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents 
(tram. 200-00046/10).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 
55.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article 126 del Regla-
ment del Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de modificació de la Llei 10/2001, 
del 13 de juliol, d’arxius i documents

Preàmbul

La Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i documents, 
regula, en el títol IV, l’accés als documents públics i 
l’exercici d’aquest dret. Així mateix, crea la Comissió 
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental, atri-
buint-li àmplies funcions sobre l’accés a la documen-
tació. La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern, 
ha passat a regular i garantir el dret d’accés de les per-
sones a la informació i documentació públiques, en el 
marc de la Llei de l’Estat 19/2013, del 9 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, i deroga alguns preceptes de la Llei d’arxius i 
documents per evitar contradiccions o duplicitats nor-
matives. Concretament, la Llei 19/2014 deroga una 
part de la regulació sobre l’accés als documents pú-
blics i suprimeix determinades funcions de la Comis-
sió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental, 
com ara les relatives a informar sobre les reclamacions 
de persones i entitats per vulneració del dret d’accés 
als documents i sobre derogacions singulars de la nor-
mativa relativa a l’accés als documents.

Aquest nou marc legal introduït per la legislació de 
transparència, accés a la informació pública i bon go-
vern fa necessari modificar la Llei 10/2001 perquè s’hi 
ajusti plenament. En aquest sentit, la disposició final 

segona de la Llei 19/2014 estableix que el Govern ha 
d’elaborar i presentar al Parlament, en el termini de sis 
mesos a comptar de la publicació de la Llei en el Dia-
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya, un projecte 
de llei de modificació de la Llei d’arxius i documents, 
amb la finalitat d’adaptar-ne el contingut al nou règim 
d’accés a la informació i documentació públiques.

Consegüentment, és necessari modificar la Llei d’ar-
xius i documents per a adaptar-la al nou marc legal de 
transparència i accés a la informació pública. En pri-
mer lloc, atesa la importància que assoleixen els siste-
mes de gestió dels documents públics per a garantir la 
transparència d’acord amb la Llei 19/2014, es conside-
ra adequat actualitzar la definició de sistema de gestió 
documental i fer referència expressa a la gestió docu-
mental en diversos articles, i també establir que, a par-
tir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, la denominació 
de la Llei d’arxius i documents ha d’incloure la refe-
rència a la gestió de documents.

Així mateix, la Llei estableix que corresponen a la Co-
missió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documen-
tal tant funcions d’avaluació documental com d’accés 
als documents públics, sens perjudici de les funcions 
assignades per la Llei 19/2014 a l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades i a la Comissió de Garantia del Dret 
d’Accés a la Informació Pública. S’opta per mantenir 
la funció que ha exercit la Comissió Nacional d’Accés, 
Avaluació i Tria Documental de fer constar el règim 
general aplicable a l’accés als documents en el moment 
de resoldre les sol·licituds d’avaluació de documents 
públics i en les taules d’accés i avaluació documental.

D’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 
19/2014, s’introdueixen mesures de coordinació entre 
la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Docu-
mental, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública i l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades, per a garantir una aplicació homogènia, en 
llurs respectius àmbits d’actuació, dels principis i les 
regles sobre la protecció de dades personals i l’accés 
a la informació. En primer lloc, la Comissió Nacional 
d’Accés, Avaluació i Tria Documental ha de tenir re-
presentació dels altres dos organismes; la segona me-
sura consisteix en la cooperació entre els tres organis-
mes per a establir els criteris sobre l’aplicació de la 
normativa que regeix l’accés als documents públics.

Finalment, com a mesura de transparència, s’estableix 
l’obligació dels arxius del Sistema d’Arxius de Cata-
lunya de fer públics els instruments de descripció do-
cumental que contenen informació d’interès públic i 
que permeten la traçabilitat de la informació i la do-
cumentació que custodien, per mitjà del portal de la 
transparència i de la seu electrònica o lloc web de l’or-
ganisme titular del servei d’arxiu i gestió documental. 
Els arxius també han d’informar els usuaris dels mit-
jans d’impugnació i dels sistemes de garantia de què 
disposen si consideren vulnerat llur dret d’accés a la 
informació pública.
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Article 1. Modificació de l’article 2 
de la Llei 10/2001

Es modifica la lletra e de l’article 2 de la Llei 10/2001, 
del 13 de juliol, d’arxius i documents, que resta redac-
tada de la manera següent: 

«e) Sistema de gestió documental: el conjunt d’ope-
racions i de tècniques, integrades en la gestió admi-
nistrativa general, basades en l’anàlisi de la produc-
ció, la tramitació i el valor dels documents, que tenen 
com a finalitat controlar d’una manera eficient i sis-
temàtica la creació, la recepció, el manteniment, l’ús, 
la conservació i l’eliminació o la transferència dels do-
cuments.»

Article 2. Modificació de l’article 5 
de la Llei 10/2001

Es modifica l’article 5 de la Llei 10/2001, del 13 de 
juliol, d’arxius i documents, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 5. Promoció de l’ús de les tecnologies

»Les administracions públiques han de promoure 
d’una manera activa l’ús de les tecnologies de la in-
formació i la comunicació per a dotar-se d’un sistema 
d’informació comú i interoperable que garanteixi que 
el tractament de la documentació, en tots els aspectes 
de gestió documental, preservació i difusió dels docu-
ments, compleixi la finalitat de posar-los a l’abast dels 
usuaris i dels ciutadans.»

Article 3. Modificació de l’article 7 
de la Llei 10/2001

Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 de la Llei 10/2001, 
del 13 de juliol, d’arxius i documents, que resta redac-
tat de la manera següent: 

«1. Totes les administracions i les entitats titulars de 
documents públics han de disposar d’un únic sistema 
de gestió documental que garanteixi el tractament cor-
recte dels documents en les fases activa, semiactiva i 
inactiva i que permeti de complir amb les obligacions 
de transparència.»

Article 4. Modificació de l’article 17 
de la Llei 10/2001

Es modifiquen les lletres e i f de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 17 de la Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’arxius 
i documents, que resten redactades de la manera se-
güent: 

«e) Establir programes d’actuació arxivística i gestió 
documental.

»f) Inspeccionar el compliment de la normativa sobre 
els arxius i la gestió documental.»

Article 5. Modificació de l’article 18 
de la Llei 10/2001

Es modifica l’article 18 de la Llei 10/2001, del 13 de 
juliol, d’arxius i documents, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 18. Consell Nacional d’Arxius i Gestió Do-
cumental

»1. El Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental 
és l’òrgan consultiu de l’Administració de la Genera-
litat en matèria d’arxius i gestió documental. La se-
va composició s’ha d’establir per reglament, el qual ha 
de disposar que, entre els seus membres, n’hi hagi de 
representatius dels professionals dels arxius, de l’Ad-
ministració de la Generalitat, de les administracions 
locals, de l’àmbit de la recerca i de les entitats socials 
i culturals del país.

»2. Són funcions del Consell Nacional d’Arxius i Ges-
tió Documental: 

»a) Proposar actuacions i iniciatives en matèria d’ar-
xius i gestió documental.

»b) Emetre informe sobre els projectes de disposicions 
generals en matèria d’arxius i gestió documental.

»c) Emetre informe sobre les normes tècniques bà-
siques a què s’han d’adequar els sistemes de gestió 
documental dels arxius que formen part del Sistema 
d’Arxius de Catalunya.

»d) Emetre informe previ a la incorporació d’un arxiu 
al Sistema d’Arxius de Catalunya.

»e) Emetre informe previ a la inclusió d’un document 
en el patrimoni documental de Catalunya en aplicació 
de l’article 19.2.e de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català.

»f) Emetre informe previ a l’aprovació del Mapa d’ar-
xius de Catalunya i de les seves variacions.

»g) Emetre informe sobre els programes globals d’ac-
tuació arxivística.

»h) Emetre informe sobre la memòria anual que ha 
d’elaborar l’òrgan que té assignades les funcions del 
departament competent en matèria de cultura amb re-
lació al Sistema d’Arxius de Catalunya.

»i) Fer el seguiment de l’elaboració de l’Inventari del 
patrimoni documental de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 60 de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català.

»j) Emetre informe sobre qualsevol afer relacionat amb 
arxius i gestió documental que el director general com-
petent en aquesta matèria li sotmeti a consideració.»
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Article 6. Modificació de l’article 19 
de la Llei 10/2001

Es modifica l’article 19 de la Llei 10/2001, del 13 de 
juliol, d’arxius i documents, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 19. Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i 
Tria Documental 

»1. La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental és un òrgan col·legiat de caràcter tècnic, 
adscrit a la direcció general competent en matèria 
d’arxius i gestió documental. La seva composició s’ha 
d’establir per reglament, el qual ha de disposar que, 
entre els seus membres, n’hi hagi de designats per les 
entitats representatives dels professionals dels arxius 
i de les administracions locals; una persona represen-
tant de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública, i una altra de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades.

»2. La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental exerceix les funcions següents: 

»a) Establir criteris sobre l’aplicació de la normativa 
que regeix l’accés als documents públics, en coordina-
ció amb la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública i l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades, d’acord amb el que estableix la disposició ad-
dicional sisena de la Llei 19/2014.

»b) Elaborar les taules d’accés i avaluació documental, 
elevar-les a l’aprovació del conseller de Cultura i con-
trolar-ne l’aplicació correcta.

»c) Resoldre les sol·licituds d’avaluació de documents 
públics. La resolució de la Comissió ha de fer constar 
el règim general aplicable a l’accés als documents.

»d) Avaluar els documents privats integrants del pa-
trimoni documental que no hagin estat declarats d’in-
terès nacional ni inclosos en el Catàleg del patri-
moni cultural català, i autoritzar-ne l’eliminació, si 
escau.»

Article 7. Modificació de l’article 22 
de la Llei 10/2001

Es modifica l’apartat 1 de l’article 22 de la Llei 
10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i documents, que 
resta redactat de la manera següent: 

«1. Els arxius integrats al Sistema d’Arxius de Ca-
talunya han de tenir personal tècnic i qualificat su-
ficient en nombre per a cobrir les necessitats de l’ar-
xiu i la gestió documental i per a assolir els objectius 
d’aquesta llei. S’han de regular per reglament les titu-
lacions i la formació que ha de tenir el personal tèc-
nic dels arxius i les condicions que aquest personal 
ha de complir. En tot cas, la direcció dels arxius ha 
d’ésser exercida per persones amb titulació universi-
tària superior.»

Article 8. Modificació de l’article 34 
de la Llei 10/2001

Es modifica l’article 34 de la Llei 10/2001, del 13 de 
juliol, d’arxius i documents, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 34. Accés als documents públics 

»1. Les persones tenen dret a accedir als documents 
públics en el termes i amb les condicions establertes 
per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transpa-
rència, accés a la informació pública i bon govern, i la 
resta de normativa que sigui aplicable.

»2. Les administracions públiques i els arxius inte-
grants del Sistema d’Arxius de Catalunya s’han de do-
tar dels recursos i els mitjans tècnics necessaris per 
a facilitar als ciutadans l’exercici del dret d’accés als 
documents.»

Article 9. Modificació de l’article 35 
de la Llei 10/2001

Es modifica l’article 35 de la Llei 10/2001, del 13 de 
juliol, d’arxius i documents, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 35. Publicitat activa i transparència

»1. Amb la finalitat que els usuaris puguin localitzar 
i identificar els documents i hi puguin accedir, els ar-
xius del Sistema d’Arxius de Catalunya han de com-
plir les obligacions de transparència següents: 

»a) Fer públics els instruments de descripció docu-
mental que permeten als investigadors i als ciutadans 
de localitzar la documentació de què disposen.

»b) Fer públic el registre d’eliminació de documents.

»c) Fer públiques les limitacions a la consulta de docu-
ments custodiats i informar de la data en què els do-
cuments són accessibles.

»d) Informar els usuaris del dret a reclamar i els pro-
cediments que han de seguir en el supòsit que el dret 
d’accés els sigui denegat.

»2. La informació a què fa referència l’apartat 1 ha de 
poder ésser consultada en el portal de la transparència 
i en la seu electrònica o lloc web de l’organisme titular 
del servei d’arxiu i gestió documental.»

Disposició addicional. Referència al nom 
de la Llei 10/2001

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, la Llei 
10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i documents, ha d’és-
ser anomenada Llei d’arxius i gestió de documents.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2015

El secretari tercer La presidenta
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català
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1.10. RESOLUCIONS

Resolució 1122/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el setantè aniversari de la fi de la 
Segona Guerra Mundial
Tram. 250-01423/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió 65, 15.07.2015, DSPC-C 778

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 15 de juliol de 2015, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el setantè aniversari de la fi de 
la Segona Guerra Mundial (tram. 250-01423/10), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Promoure, per mitjà del Memorial Democràtic i 
d’altres institucions vinculades a la Generalitat, un se-
guit d’actes de difusió i reflexió sobre el setantè ani-
versari del final de la Segona Guerra Mundial i de 
l’alliberament d’Europa i dels camps de concentració i 
d’extermini nazis.

b) Promoure, per mitjà del Memorial Democràtic, ac-
tes de reconeixement als ciutadans de Catalunya que 
van ésser internats als camps de concentració i d’ex-
termini nazis.

c) Promoure, per mitjà del Memorial Democràtic, ac-
tes de reconeixement als ciutadans de Catalunya que 
van lluitar a la resistència contra el nazisme o al costat 
de les tropes aliades per defensar les llibertats demo-
cràtiques.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2015

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

Resolució 1123/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració d’un informe relatiu a 
les targetes de crèdit a la disposició de càr-
recs de la Generalitat i dels ens públics que 
en depenen
Tram. 250-01485/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió 65, 15.07.2015, DSPC-C 778

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tin-
guda el 15 de juliol de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un informe 
relatiu a les targetes de crèdit a la disposició de càr-
recs de la Generalitat i dels ens públics que en depe-
nen (tram. 250-01485/10), presentada pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 112667).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Enviar-li, en el termini de dos mesos, un informe 
detallat del nombre de targetes de crèdit a la disposició 
de càrrecs de la Generalitat de Catalunya i de les em-
preses i els organismes públics, els càrrecs que les te-
nen a la disposició i les despeses efectuades amb càr-
rec a aquestes targetes els últims dos anys.

b) Incloure en l’informe una valoració sobre si és con-
venient mantenir el nombre de targetes de crèdit o so-
bre la necessitat de reduir-lo, sobre els criteris d’ús i 
la possible limitació, sobre els sistemes de control i la 
possible necessitat d’augmentar-ne la fiscalització.

c) Incloure en l’informe una memòria annexa en què 
es justifiqui la necessitat que aquests càrrecs o institu-
cions tinguin targeta a la disposició, amb l’explicació 
detallada dels sistemes de control i fiscalització de les 
despeses d’aquestes targetes, informació específica de 
les condicions i usos i de si s’ha trobat algun possible 
ús inadequat, per la quantitat d’alguna factura o pel 
concepte.

d) En cas de trobar indicis d’alguna possible irregula-
ritat amb relació a les targetes de crèdit, posar tota la 
informació disponible en mans de la Fiscalia Anticor-
rupció i comparèixer davant el Parlament per a infor-
mar-ne degudament.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2015

El secretari El president
de la Comissió de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves Sergi Sabrià i Benito
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Resolució 1124/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la incorporació del vot accessible 
i secret per a les persones amb deficiències 
visuals
Tram. 250-01494/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió 65, 15.07.2015, DSPC-C 778

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el 15 de juliol de 2015, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la incorporació del vot accessible i 
secret per a les persones amb deficiències visuals (tram. 
250-01494/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 112666).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya considera que cal revisar 
el sistema de vot establert pel Reial decret 1612/2007, 
del 7 de desembre, pel qual es regula un procediment 
de vot accessible que facilita a les persones amb dis-
capacitat visual l’exercici del dret de sufragi, amb la 
finalitat que les persones amb deficiències visuals pu-
guin exercir el denominat vot accessible i secret en to-
tes les conteses electorals.

2. El Parlament de Catalunya recomana a la ponència 
que està tramitant la Proposició de llei electoral de Ca-
talunya d’incorporar-hi el vot accessible i secret amb 
vista a les eleccions al Parlament i a la resta de proces-
sos electorals que aquesta llei ha de regular.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer ges-
tions davant el Govern de l’Estat per tal que el vot ac-
cessible i secret sigui una realitat també en les prope-
res eleccions locals.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2015

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

Resolució 1125/X del Parlament de Catalu-
nya, de condemna de tota expressió i ma-
nifestació pública que comporti violència o 
discriminació
Tram. 250-01498/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió 65, 15.07.2015, DSPC-C 778

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tin-
guda el 15 de juliol de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució de condemna dels fets que es 
van produir en el Carnaval del 2015 a Solsona (tram. 
250-01498/10), presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
116081).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya condemna qualsevol ti-
pus d’expressió i manifestació pública que comporti 
violència cap a les persones i els col·lectius o discrimi-
nació, i considera fonamentals els principis d’actuació 
pública basats en el pluralisme i la integració, i, en ge-
neral, tots els que incentiven un marc de plena lliber-
tat, foment del debat i convivència democràtica.

2. El Parlament de Catalunya declara que la cultura 
popular i les seves tradicions mai no tenen cap altre 
objectiu que la germanor, la convivència i la partici-
pació lúdica i festiva dels veïns de la mateixa localitat, 
i mai no cerquen l’assoliment d’uns objectius polítics 
que, a més, en el cas concret dels fets del Carnaval de 
Solsona d’enguany, atempten contra drets fonamentals 
de les persones com la pròpia vida, les creences, la lli-
bertat de pensament o la ideologia.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2015

El secretari El president
de la Comissió de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves Sergi Sabrià i Benito
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Resolució 1126/X del Parlament de Catalu-
nya, de queixa al Parlament Europeu per la 
concessió d’un premi Ciutadà Europeu de 
l’Any a Societat Civil Catalana
Tram. 250-01558/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió 65, 15.07.2015, DSPC-C 778

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 15 de juliol de 2015, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució de queixa al Parlament Europeu per 
la concessió d’un premi Ciutadà Europeu de l’Any a 
Societat Civil Catalana (tram. 250-01558/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya expressa al Parlament Eu-
ropeu la queixa de la institució que representa la vo-
luntat popular de Catalunya per la concessió a l’entitat 
Societat Civil Catalana d’un dels quaranta-set premis 
Ciutadà Europeu de l’Any, ja que és una associació 
amb vincles amb grups extremistes com la Funda-
ción Nacional Francisco Franco o el Moviment Social 
Republicà i és una entitat presidida per una persona 
declarada admiradora del líder feixista espanyol Blas 
Piñar.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2015

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

Resolució 1127/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’expulsió de la selecció catalana 
del Campionat Mundial de Futbol Sala (Fut-
sal) del 2015
Tram. 250-01600/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió 65, 15.07.2015, DSPC-C 778

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 15 de juliol de 2015, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’expulsió de la selecció cata-
lana del Campionat Mundial de Futbol Sala del 2015 
(tram. 250-01600/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig 
a la decisió de la Federació de Futbol Sala (Futsal) 
de Bielorússia d’expulsar la selecció catalana del pro-
per campionat mundial que s’ha de celebrar en aquell 
 país, i més si es té present que la selecció catalana es-
tà reconeguda internacionalment des de l’any 2004 i 
que havia aconseguit la classificació gràcies als seus 
mèrits esportius concretats en el darrer campionat 
d’Europa.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a expres-
sar la seva protesta al Govern espanyol i al Govern de 
Bielorússia per la injusta exclusió de la selecció catala-
na de futbol sala (futsal) del proper campionat del món 
d’aquest esport.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2015

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

Resolució 1128/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la llibertat d’expressió o manifes-
tació en una llengua determinada
Tram. 250-01630/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió 65, 15.07.2015, DSPC-C 778

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el 15 de juliol de 2015, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la llibertat d’expressió o manifestació 
en una llengua determinada (tram. 250-01630/10), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya expressa la seva solidari-
tat amb tots els esportistes que han patit atacs i críti-
ques per fer ús de llur llibertat d’expressió o manifes-
tació o per expressar-se en una llengua determinada. 
En aquest sentit, expressa la seva indignació per les 
crítiques i interrupcions patides per l’entrenador del 
club de futbol d’Eibar després del partit Almeria-Ei-
bar el diumenge 26 d’abril de 2015, provocades per 
un grup de periodistes que van mostrar intoleràn-
cia davant el fet que l’entrenador basc s’expressés en 
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eusquera a preguntes dels periodistes del País Basc 
abans de passar a atendre les preguntes en castellà.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2015

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

Resolució 1129/X del Parlament de Catalu-
nya, d’agraïment al Parlament de Dinamarca 
per l’acord adoptat sobre el futur polític de 
Catalunya
Tram. 250-01640/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió 65, 15.07.2015, DSPC-C 778

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el 15 de juliol de 2015, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució d’agraïment al Parlament de Dinamarca 
per l’acord adoptat sobre la independència de Catalunya 
(tram. 250-01640/10), presentada pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i l’esmena presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 120719).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya agraeix al Parlament de 
Dinamarca el seu interès pels drets dels ciutadans de Ca-
talunya concretat en l’acord aprovat el 19 de maig de 
2015, amb 65 vots a favor, 41 en blanc i cap en contra.

2. El Parlament de Catalunya destaca, amb relació a 
l’acord adoptat pel Parlament danès, els aspectes po-
sitius següents: 

a) És el primer pronunciament d’un parlament d’un es-
tat de la Unió Europea amb relació a la situació que 
viu Catalunya, fet que desmenteix el criteri del Govern 
espanyol que aquesta qüestió no interessa a ningú a 
Europa.

b) Reconeix Catalunya com a subjecte polític, en con-
tra del que defensa el Govern espanyol.

c) Reconeix l’existència d’un conflicte entre Catalunya 
i l’Estat espanyol, fet que justifica el seu pronuncia-
ment.

d) Exhorta a un diàleg pacífic i democràtic entre Ca-
talunya i el Govern espanyol sobre la qüestió de la in-
dependència, en contra de la posició reiterada del Go-
vern espanyol que sobre aquesta qüestió no hi ha res 
a parlar.

e) En referir-se a un «diàleg pacífic i democràtic» sem-
bla evident que aposta –i així ho han expressat alguns 
representants polítics danesos– per una sortida similar 
a la d’Escòcia, que l’any passat va poder celebrar amb 
tota normalitat un referèndum democràtic sobre el fu-
tur polític del país.

3. El Parlament de Catalunya vol posar de manifest 
davant el poble de Catalunya, el Govern de l’Estat i les 
institucions de la Unió Europea i dels estats de tot el 
món la seva voluntat de poder celebrar amb normalitat 
democràtica un referèndum en què el poble pugui de-
cidir el futur polític de Catalunya.

4. El Parlament de Catalunya agraeix les gestions du-
tes a terme per la delegació de l’Assemblea Nacional 
Catalana a Dinamarca i les dels grups polítics catalans 
que han ajudat a fer que el Parlament danès adoptés 
l’acord sobre Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2015

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

Resolució 1151/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova el Dictamen de la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 261-00003/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió 58, 21.07.2015, DSPC-P 117

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 21 
de juliol de 2015, ha conegut el Dictamen de la Co-
missió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, i 
ha debatut les conclusions presentades per la dita co-
missió.

Finalment, d’acord amb l’article 58.6 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya aprova les conclusions de 
la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, 
reflectides en el següent

Dictamen

I. Antecedents parlamentaris

1. La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de 
juliol de 2014, va adoptar la Resolució 724/X del Par-
lament de Catalunya, per la qual es crea la Comissió 
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d’Investigació sobre la Fallida de Spanair (tram. 252-
00014/10), presentada per tots els grups parlamentaris, 
amb el text següent: 

«El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Inves-
tigació sobre la Fallida de Spanair (CIFS)» (BOPC 
369, 21.07.2014, p. 9).

2. La Mesa, en la sessió tinguda el 21 de juliol de 2014 
(BOPC 369/10, 21.07.2014, p. 42), en virtut de l’article 
41.2 del Reglament, d’acord amb la Junta de Portaveus 
i a la vista dels antecedents, va atorgar la presidència 
d’aquesta comissió al G.P. de Ciutadans, i va acordar 
que la Mesa de la Comissió es compongués exclusi-
vament del president, com a òrgan rector, amb l’assis-
tència d’un lletrat que té encomanades les funcions de 
secretari, als efectes d’aixecar l’acta de les sessions i 
d’expedir, amb el vistiplau del president, les certifica-
cions que correspongui.

La Mesa, en la mateixa sessió, d’acord amb la Junta 
de Portaveus, i de conformitat amb els articles 58.2 i 
40.1 del Reglament, va acordar que la Comissió esta-
ria formada per dos membres de cada grup parlamen-
tari (inclòs el GP de Ciutadans, que en té atribuïda la 
presidència), i que adoptaria les decisions pel sistema 
de vot ponderat.

En conseqüència, la Mesa del Parlament va acordar 
que la Comissió fos integrada per catorze membres, 
amb la distribució següent: 

– GP de Convergència i Unió: 2.
– GP d’Esquerra Republicana de Catalunya: 2.
– GP Socialista: 2.
– GP del Partit Popular de Catalunya: 2.
– GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa: 2.
– GP de Ciutadans: 2.
– G Mixt: 2.

3. Els diversos grups, de conformitat amb el que esta-
bleix l’article 58 del Reglament del Parlament, van de-
signar els diputats que havien d’integrar la Comissió, 
i van posar en coneixement de la Mesa del Parlament 
les designacions corresponents: designació del GP 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 75928); designació del GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 82579); designació del 
GP de Convergència i Unió (reg. 82676); designació 
del Grup Mixt (reg. 82680 i 83770); designació del GP 
Socialista (reg. 82709); designació del GP de Ciuta-
dans (reg. 83956), i designació del GP del Partit Popu-
lar de Catalunya (reg. 87737).

4. El 3 de novembre de 2014 es va constituir la Comis-
sió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair i es va 
ratificar en el càrrec de president Matías Alonso Ruiz, 
proposat pel GP de Ciutadans, amb l’aprovació per as-
sentiment dels assistents a la sessió constitutiva de la 
Comissió (BOPC 425/10, 10-11-2014, p. 34).

5. La majoria dels grups parlamentaris van presentar 
al Registre del Parlament les sol·licituds de comparei-
xença i de documentació: 

– GP Socialista (reg. 94447).
– GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa (reg. 97046, 94448, 97440).
– GP de Convergència i Unió (reg. 94453).
– GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 94454).
– GP del Partit Popular de Catalunya (reg. 94456).
– GP de Ciutadans (reg. 94457).

6. En la sessió del 12 de desembre de 2014 (DSPC-C 
566/10, 12-12-2014), la Comissió va elaborar i aprovar 
el Pla de treball, en què es fixava la programació i el 
calendari de reunions per a substanciar les comparei-
xences, estudiar la documentació aportada amb rela-
ció a la matèria de la Comissió i redactar l’informe que 
recollís les conclusions de la Comissió.

7. El 29 de maig de 2015 els grups parlamentaris van 
presentar les conclusions respectives al Registre del 
Parlament, perquè poguessin ésser debatudes per la 
Comissió, de conformitat amb el que estableix l’article 
38.6 del Reglament del Parlament.

II. composició

1. Composició de la Comissió

1.1. Presidència

Matías Alonso Ruiz

1.2. Membres

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Antoni Fernández Teixidó
Roger Montanyola i Busquets

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Oriol Amorós i March
Marc Sanglas i Alcantarilla

Grup Parlamentari Socialista
Alícia Romero Llano
Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
Pere Calbó i Roca
José Antonio Coto Roquet

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
David Companyon i costa
Josep Vendrell Gardeñes

Grup Parlamentari de Ciutadans 
Matías Alonso Ruiz (president)
Inés Arrimadas Garcia
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Grup Mixt
Quim Arrufat Ibáñez
David Fernàndez i Ramos

Lletrat-secretari
Ferran Domínguez Garcia

Assessor lingüístic
Enric Tudó i Rialp

Gestor parlamentari
Àngel Zardoya i Regidor

1.3 Canvis en la composició de la Comissió

El GP d’Esquerra Republicana de Catalunya, mitjan-
çant escrit del 5 de novembre de 2014 (reg. 89598), va 
comunicar a la Mesa del Parlament la substitució d’un 
diputat.

Baixa: Oriol Amorós i March
Alta: Pere Aragonès i Garcia

El GP de Convergència i Unió, mitjançant escrit del 24 
de novembre de 2014 (reg. 94267), va comunicar a la 
Mesa del Parlament la substitució d’un diputat.

Baixa: Roger Montañola i Busquets
Alta: Benet Maimí Pou

El GP del Partit Popular de Catalunya, mitjançant es-
crit del 5 de febrer de 2015 (reg. 104488), va comuni-
car a la Mesa del Parlament la substitució d’un diputat.

Baixa: Pere Calbó i Roca
Alta: Jordi Roca Mas

El GP d’Esquerra Republicana de Catalunya, mitjan-
çant escrit de l’11 de febrer de 2015 (reg. 105425), va 
comunicar a la Mesa del Parlament la substitució de 
dos diputats.

Baixa: Marc Sanglas i Alcantarilla i Pere Aragonès i 
Garcia
Alta: Alba Vergés i Bosch i Teresa Vallverdú Albornà

III. Pla de treball aprovat per la comissió

La Comissió, en la sessió tinguda el 12 de desembre 
de 2014 (DSPC-C 566/10), va aprovar el Pla de treball.

Els serveis del Parlament van fer l’ordenació de la do-
cumentació sol·licitada pels grups parlamentaris.

A) Compareixences acordades per la 
Comissió

Consell d’Administració de Spanair 

Compareixent: Bagó Mons, Jordi Rafael - Consell 
d’Administració de Spanair.

Compareixent: Balint Szucs, Michael - Consell d’Ad-
ministració de Spanair.

Compareixent: Cordón Barrenechea, Agustí - Direc-
tor General de Fira de Barcelona.

Compareixent: Gaspart i Solves, Joan - President del 
Consell Executiu de Turisme de Barcelona, Consell 
d’Administració de Spanair.

Compareixent: Martí Escursell, Miquel - Vicepresi-
dent de Spanair, membre del Consell Executiu de Tu-
risme de Barcelona, president de Moventia. Membre 
de Volcat.

Compareixent: Muntadas-Prim Lafita, Felipe - Con-
sell d’Administració de Spanair. Empresa de Promo-
ció i Localització Industrial de Catalunya (Avançsa).

Compareixent: Soriano Compte, Ferran - President i 
membre del Consell d’Administració de Spanair.

Compareixent: Suñol, Rafael - Conseller de Catalana 
d’Iniciatives SA (2009-2011).

Compareixent: Bonet Ferrer, Josep Lluís - President 
de Fira de Barcelona.

Alts càrrecs de la Generalitat

Compareixent: Mas-Colell, Andreu - Conseller d’Eco-
nomia i Coneixement.

Compareixent: Puig Godes, Felip - Conseller d’Em-
presa i Ocupació.

Compareixent: Amat, Jaume - Síndic major de la Sin-
dicatura de Comptes (un cop presentat l’Informe rela-
tiu a Spanair).

Ex-alts càrrecs de la Generalitat

Compareixent: Castells i Oliveres, Antoni - Exconse-
ller d’Economia i Finances.

Compareixent: Huguet Biosca, Josep - Exconseller 
d’Innovació, Universitats i Empresa.

Compareixent: Nadal Farreras, Joaquim - Exconseller 
de Política Territorial i Obres Públiques.

Compareixent: Recoder i Miralles, Lluís Miquel - Ex-
conseller de Territori i Sostenibilitat.

Compareixent: Ayala, Josep Maria - Ex-conseller de-
legat de l’Institut Català de Finances.

Compareixent: Balaguer, Oriol - Director general de 
Ports i Aeroports (2007-2010).

Compareixent: Carnicer, Martí - Ex-secretari general 
del Departament d’Economia.

Compareixent: Font Hereu, Ricard - Director general 
Ports i Aeroports (2010-2012).

Compareixent: Mena i López, F. Xavier - Exconseller 
d’Empresa i Ocupació.
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Compareixent: Morillas, Andreu - Secretari d’Econo-
mia (2004-2010).

Compareixent: Nadal i Farreras, Manel - Secretari per 
a la Mobilitat (2003-2010). President de Centrals i In-
fraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logís-
tiques (CIMALSA).

Compareixent: Soy i Casals, Antoni - Secretari gene-
ral d’Indústria i Empresa. President d’Avançsa (2007-
10).

Compareixent: Táboas Suárez, Isaías - Ex-secretari 
general de la Presidència de la Generalitat de Catalu-
nya. Ex-secretari d’Estat del Ministeri de Foment.

Comitè interdepartamental de seguiment de la situació 
a Spanair / Altres càrrecs de la Generalitat / Experts

Compareixent: Calvet i Valera, Francesc Damià - Ex-
secretari de Territori i Mobilitat. Director de l’Institut 
Català del Sòl (Incasòl).

Compareixent: Carreras de Odriozola, Albert - Secre-
tari d’Economia i Finances.

Compareixent: Sanromà, Josep-Ramon - Conseller 
delegat de l’Institut Català de Finances. President de 
Catalana d’Iniciatives SA (d’ençà del 2010).

Compareixent: Valls, Miquel - President de la Cambra 
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

Expert: Bel, Germà - Catedràtic d’Economia aplicada 
de la Universitat de Barcelona (UB).

Expert: Curcoll, Salvador - Conseller de l’empresa 
Gestió i Promoció Aeroportuària.

Expert: Fageda, Xavier - Doctor en Economia, profes-
sor de la UB. Expert en infraestructures, transports i 
aviació.

Expert: Nueno Iniesta, Pedro - Professor titular de 
 IESE Business School.

Compareixent: Sureda, Joan - Ex-director general 
d’Indústria.

Ajuntament de Barcelona

Compareixent: Carnes, Jordi William - Tinent d’alcal-
de de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barce-
lona i vicepresident de Turisme de Barcelona (2007-11).

Compareixent: Vives Tomàs, Antoni - Tercer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona.

Altres càrrecs de Spanair

Compareixent: Chumillas, Jorge - Exdirector financer 
de Spanair.

Compareixent: Albanell Mira, Manuel - Director ge-
neral de Catalana d’Iniciatives SA. Membre del Con-
sell d’Administració de Spanair.

Compareixent: Benet Ferran, Josep Maria - Consell 
d’Administració de Spanair.

Compareixent: Carles Rovira, Joan - Membre del 
Consell d’Administració de Spanair.

Compareixent: Clos Llombart, Jordi - President del 
Gremi d’Hotels de Barcelona. Membre del Consell 
d’Administració de Spanair.

Compareixent: Coello Brufau, Joaquim - Iniciatives 
Empresarials Aeronàutiques (IEASA). Avançsa.

Compareixent: Duran i Vall·llosera, Pere - Ex-director 
general de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona.

Compareixent: Gavín Valls, Isidre - CIMALSA. Con-
seller d’IEASA.

Compareixent: Lindgren, Lars - Consell d’Adminis-
tració de Spanair.

Compareixent: Lönnqvist, Karl Mats Erik - Consell 
d’Administració de Spanair.

Compareixent: Martinez de Marañón, Alberto - Cap 
de la Secció Sindical del SEPLA (Sindicat Espanyol 
de Pilots de Línies Aèries).

Compareixent: Mateu Negre, Josep - Director general 
del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC). Pre-
sident de Fundació d’Empresaris de Catalunya (Fem-
CAT).

Compareixent: Mestre, Jordi - Volcat 2009 SL.

Compareixent: Regàs Prat, Ignasi - CIMALSA.

Compareixent: Reig Moles, Maria - Reig Capital 
Group.

Compareixent: Roca Sagarra, Joan - Secretari del 
Consell d’Administració de Spanair. Bufet Roca Ju-
nyent Advocats.

Compareixent: Tusquets Trias de Bes, Carles - Pre-
sident de Fibanc-Mediolanum. Membre del Consell 
d’Administració de Spanair.

Compareixent: Zakrisson, Benny - Vicepresident 
de Spanair. Vicepresident de Scandinavian Airlines 
(SAS).

Compareixent: Gregori Fernández, Gonzalo - Direc-
tor d’operacions de Spanair.

Compareixent: Hedblom, Marcus - Spanair.

Compareixent: Juan, Jordi - Ex-director de Comunica-
ció de Spanair.

Mendoza, Javier - Secció Sindical del SEPLA a Spa-
nair.

Compareixent: Oñate, Enrique - Spanair.

Compareixent: Sandoval, Hèctor - Spanair.

Compareixent: Torres, Ramon - Spanair.



24 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 659

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 13

Empreses accionistes i Inversors

Compareixent: Boixareu, Carles - Volcat 2009 SL.

Compareixent: Font, Joan - Volcat. Bon Preu.

Compareixent: Miarmau, Josep - Volcat 2009 SL.

Compareixent: Pujolràs, Josep - Catalana d’iniciati-
ves SA.

Compareixent: Roures Llop, Jaume - Anytram Busi-
ness. Volcat. Mediapro.

Compareixent: Soldevila, Rafael - Volcat. Majestic.

Compareixent: Sumarroca, Carles - Volcat. Estudios, 
Montajes y Tendidos Eléctricos (Emte).

Compareixent: Castellanos, Jaime - Lazard Banc d’In-
versions SA.

Compareixent: Cap executiu de Qatar Airways.

Administradors concursals i auditors de comptes

Compareixent: Fernando Guerra, Luis - Soci director 
de Deloitte Abogados.

Compareixent: Representant de Pricewaterhouse-
Coopers (PwC).

Compareixent: Batlle Moreno, Antonio - Grupo Gis-
pert Abogados.

Compareixent: De Gispert, Joan Ignasi - Grup Gispert 
Advocats i Economistes SCP.

Comissió Europea

Compareixent: Almunia Amann, Joaquín - Excomis-
sari europeu de la Competència.

Govern de l’Estat

Compareixent: Álvarez Arza, Magdalena - Exministra 
de Foment.

Compareixent: Blanco López, José - Exministre de 
Foment.

Aviació

Expert: President o secretari general del Sindicat de Tri-
pulants Auxiliars de Vol de Línies Aèries (STAVLA).

Compareixent: Maestre Moreno, Isabel - Directora de 
l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Compareixent: Vargas Gómez, José M. - President - 
conseller delegat d’Aeroports Espanyols i Navegació 
Aèria (AENA).

Promotors del projecte i altres persones

Compareixent: García de las Heras, Sara - Secretaria 
d’Acció Sindical de la Unió Sindical Obrera (USO).

Compareixent: Armengol, Ignasi - Director general de 
Barcelona de Serveis Municipals (BSM).

Compareixent: Boixareu i Antolí, Joaquim - President 
de FemCAT (2009).

Compareixent: Rubio Garcia, Miguel - Comissions 
Obreres (CCOO).

Compareixent: Lladó, Miquel - Peak Business Advi-
sory. Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat.

Compareixents en qualitat d’experts

Expert: Representant del Comitè de Desenvolupament 
de Rutes Aèries (CDRA) de Catalunya.

Expert: Albrecht, Jaan - Star Alliance.

Expert: Echegaray, Fernando - Director de l’aeroport 
de Barcelona - el Prat (2006-2012).

Expert: Ferrando, Andrea - Productora de Media 3.14. 
Realitzadora del documental El preu de volar.

Expert: Gómez Dieste, Jorge - Responsable del sector 
aeri de CCOO.

B) Documentació sol·licitada per la comissió 

Òrgans estatutaris

Sindicatura de Comptes

Informes de la Sindicatura de Comptes sobre Spanair, 
en especial: 

– L’informe de la Sindicatura de Comptes que fisca-
litza l’activitat de l’Institut Català de Finances (ICF) 
durant els anys 2009 i 2010, que dedica un apartat es-
pecífic a avaluar els riscos de Spanair.

– Els informes de fiscalització vinculats amb la inver-
sió de la Generalitat a Spanair, directament o per mitjà 
de l’IFC, de CIMALSA, d’Avançsa o d’altres empre-
ses o organismes públics, entre els anys 2009 i 2012.

Síndic de Greuges

– Informes relatius a la fallida de Spanair.

Govern de la Generalitat

Documentació lliurada pel Govern a la Sindicatura de 
Comptes.

Expedients de la Generalitat que tinguin per objecte 
l’aportació de capital a Spanair, de forma directa o in-
directa.

Expedients de la Generalitat que tinguin per objecte 
la constitució d’avals per al finançament a Spanair, de 
forma directa o indirecta.
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Els estudis de viabilitat i els estudis econòmics i finan-
cers de la Generalitat que justificaven les aportacions 
dineràries i els avals a l’empresa Spanair i l’adquisició 
de l’empresa.

Els informes de la Intervenció de la Generalitat que 
donaven conformitat a les aportacions dineràries, di-
rectes o indirectes, i els avals a l’empresa Spanair.

Els informes jurídics de la Generalitat que donaven 
conformitat a les aportacions dineràries, directes o in-
directes, i els avals a l’empresa Spanair.

La comunicació oficial de la Generalitat a Spanair que 
no invertirà més diners públics en la societat, del 27 de 
gener de 2012.

L’acord del Govern del 24 de maig de 2011 pel qual au-
toritza Empresa de Promoció i Localització Industrial 
de Catalunya (Avançsa) a aportar recursos a Spanair, 
directament o per mitjà d’Iniciatives Empresarials Ae-
ronàutiques (IEASA), fins a un màxim de 56 milions 
d’euros, i els documents acreditatius del lliurament 
d’aquests fons a Spanair, amb els corresponents infor-
mes de la Intervenció de la Generalitat i jurídics.

L’acord del Govern pel qual autoritza a Avançsa un 
nou préstec per a Spanair de 15 milions d’euros el no-
vembre de 2011, els corresponents informes de la In-
tervenció de la Generalitat i jurídics, i els documents 
acreditatius d’aquest préstec.

Els documents acreditatius que el 4 de gener de 2012 
Avançsa atorga un nou préstec de 10 milions d’euros, i 
l’acord del Govern, amb els corresponents informes de 
la Intervenció i jurídics, pel qual autoritzava a inver-
tir la quantitat màxima de 215 milions d’euros entre 
els anys 2012 i 2018.

Convenis signats amb la Generalitat, altres organis-
mes públics o organismes dependents.

Contractes signats entre Spanair i la Generalitat, altres 
organismes públics o organismes dependents.

Els informes de què disposava la Generalitat, o els ens 
que en depenen, que justificaven que les aportacions 
fetes a l’empresa Spanair s’ajustaven a la normativa 
comunitària.

L’acord del Govern del 24 de maig de 2011 pel qual 
autoritza a Avançsa l’aportació de fins a 56 milions 
d’euros a Spanair.

L’acord del Govern del 13 de desembre de 2011 pel 
qual autoritza la realització de despesa amb càrrec a 
pressupostos d’exercicis futurs de la partida d’aporta-
cions a compte de capital de l’empresa Avançsa per fer 
una inversió financera mitjançant un préstec participa-
tiu a Spanair per un import total de 215 milions d’eu-
ros distribuïts entre els anys 2012 i 2018, corresponent 
a 35 milions l’any 2012.

Acords de govern, decrets, decrets-llei o qualsevol al-
tre document de qualsevol empresa o entitat partici-

pada per la Generalitat pels quals s’acordi d’invertir 
a Spanair.

Plans de viabilitat o documents similars de Spanair i 
d’IEASA.

Plans d’empresa elaborats per Spanair o per IEASA.

Acta, acord o transcripció de totes les reunions man-
tingudes entre els responsables del Govern i els res-
ponsables de l’aerolínia HNA.

– Estatuts d’Avançsa i de CIMALSA.

– Conveni marc, del 30 de novembre de 2011, de col-
laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Gene-
ralitat per a la promoció econòmica i consolidació de 
Barcelona i la seva àrea d’influència com una destina-
ció de referència en turisme.

– Actes de la comissió de seguiment del Conveni marc 
entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per a 
la promoció econòmica i consolidació de Barcelona i la 
seva àrea d’influència com una destinació de referèn-
cia en turisme.

– Actes i notes descriptives de les reunions del Con-
sell d’Administració de Spanair, de les comissions de 
seguiment o de qualsevol altra naturalesa, vinculades 
a la situació de Spanair, en les quals hagin participat el 
president de la Generalitat, consellers, secretaris, re-
presentants de la Generalitat, per mitjà del Departa-
ment d’Economia i Finances o d’altres departaments, 
o bé les empreses públiques Avançsa, CIMALSA o 
qualsevol altra empresa pública, tingudes entre els 
anys 2009 i 2012, sia a la seu de la companyia, sia 
al Palau de la Generalitat, sia en qualsevol altre in-
dret, incloses les que s’hagin pogut tenir amb terceres 
persones o amb empreses com Iberia, Aeroports Espa-
nyols i Navegació Aèria (AENA), etc.

– Actes de les reunions entre la Generalitat o els seus 
representants i la Direcció General de la Competència 
de la Comissió Europea, o altres organismes de la Co-
missió Europea, amb relació a Spanair.

– Escriptura pública de les aportacions de capital i 
préstecs a Spanair de les empreses vinculades amb 
la Generalitat o participades per la Generalitat (ICF, 
Avançsa, CIMALSA).

– Acords del Govern relatius a Spanair o a la seva par-
ticipació accionarial, entre els anys 2009 i 2012.

– Certificat de les persones representants de la Gene-
ralitat de Catalunya i/o empreses púbiques o vincula-
des al Consell d’Administració de Spanair.

Memoràndum d’intencions (Memorandum of Inte-
rest, o MoI), del 7 de novembre de 2011, entre Qatar 
Airways i la Generalitat, amb el resum d’intencions i 
la proposta d’inversió per part de Qatar Airways.

Carta del 2 de novembre de 2011 de la Generalitat a 
Qatar Airways.
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El requeriment de la Generalitat a Qatar Airways del 
25 de gener de 2012.

Acta, acord o transcripció de la reunió entre els res-
ponsables del Govern i els responsables de Qatar 
Airways.

Carta enviada per Qatar Airways al conseller d’Eco-
nomia i Coneixement, amb referència a la compra de 
Spanair, en què s’expressava la incertesa respecte als 
criteris de la Unió Europea pel que fa als ajuts d’estat.

– Memoràndum d’entesa (Memorandum of Understan-
ding, o MoU) entre la Generalitat i Qatar Airways del 
14 de febrer de 2011.

Documentació de diversos departaments: 

Departament d’Economia i Coneixement: Informes de 
viabilitat amb motiu de l’adquisició i la venda poste-
rior de Spanair

Informes del Departament d’Empresa i Ocupació i del 
Departament d’Economia i Coneixement sobre Span-
air i sobre IEASA.

– Informes jurídics, econòmics i tècnics elaborats o 
encarregats pel Departament d’Economia i Coneixe-
ment, pel Departament de Territori i Sostenibilitat, 
per l’Institut Català de Finances, per CIMALSA i per 
Avançsa relatius a Spanair entre els anys 2009 i 2012.

Documentació en poder de l’Institut Català de Finances: 

La relació de crèdits atorgats per l’Institut Català de 
Finances (ICF) a l’empresa Spanair, les condicions 
d’atorgament i si han estat retornats, especificant les 
garanties que es demanaven per a l’atorgament d’a-
quests crèdits.

La relació de crèdits atorgats per l’ICF a empreses o a 
privats per a l’adquisició directa o indirecta (adquisició 
d’accions) de l’empresa Spanair, les condicions d’ator-
gament i si han estat retornats, especificant les garanties 
que es demanaven per a l’atorgament d’aquests crèdits.

La relació de crèdits atorgats per l’ICF a administra-
cions públiques o als ens que en depenen per a l’ad-
quisició directa o indirecta (adquisició d’accions) de 
l’empresa Spanair, les condicions d’atorgament i si han 
estat retornats, especificant les garanties que es dema-
naven per a l’atorgament d’aquests crèdits.

Els estudis de viabilitat i els estudis econòmics i fi-
nancers de l’ICF que justificaven les aportacions dine-
ràries i els avals a l’empresa Spanair i l’adquisició de 
l’empresa.

Els informes jurídics de l’Institut Català de Finances 
que donaven conformitat a les aportacions dineràries, 
directes o indirectes, i els avals a l’empresa Spanair i 
l’adquisició de l’empresa.

L’estudi de solvència i de garanties patrimonials de 
l’empresa Spanair elaborat per l’ICF.

– Informes tècnics, econòmics, financers, de viabili-
tat i de riscos previs a la inversió per part d’empreses i 
d’entitats públiques o privades a Spanair.

– Informes tècnics, econòmics, financers, de viabilitat 
i de riscos previs als préstecs atorgats per l’ICF a em-
preses i entitats públiques o privades que van invertir 
a Spanair.

– Document en què es desglossin tots els préstecs, sub-
vencions o ajuts públics atorgats a empreses i entitats 
públiques o privades que van invertir a Spanair.

– Acords de concessió de préstecs a empreses i entitats 
públiques o privades que van invertir a Spanair.

– Actes de totes les reunions en què es va acordar la 
concessió de préstecs a empreses i entitats públiques o 
privades que van invertir a Spanair.

Documentació del Comitè interdepartamental de se-
guiment de la situació a Spanair: 

– Acords, resolucions o qualsevol document previs a la 
inversió a Spanair per part d’empreses i entitats públi-
ques o privades.

– Actes de totes les reunions en què es va acordar la 
inversió per part d’empreses i entitats públiques o pri-
vades a Spanair.

Documentació de l’Agència Catalana de Consum: 

– Informes relatius a la fallida de Spanair.

Ajuntament de Barcelona

Conveni marc, del 30 de novembre de 2011, de col-
laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Gene-
ralitat per a la promoció econòmica i consolidació de 
Barcelona i la seva àrea d’influència com una destina-
ció de referència en turisme.

Actes de la Comissió de seguiment del Conveni marc 
entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per a 
la promoció econòmica i consolidació de Barcelona 
i la seva àrea d’influència com una destinació de refe-
rència en turisme.

Còpia de l’escriptura de les aportacions de capital a 
Spanair de les empreses vinculades amb l’Ajuntament 
de Barcelona o participades per l’Ajuntament.

Actes i notes descriptives de les reunions del Consell 
d’Administració de Spanair, de les comissions de se-
guiment o de qualsevol altra naturalesa, vinculades 
a la situació de Spanair, en les quals hagin partici-
pat l’alcalde de Barcelona, regidors, representants de 
l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant la Regidoria 
d’Economia, Empresa i Ocupació o altres regidories, 
o bé les empreses vinculades a l’Ajuntament de Bar-
celona com Fira de Barcelona, Turisme de Barcelona 
o altres empreses, tingudes entre els anys 2009 i 2012, 
sia a la seu de la companyia, sia al Palau de la Genera-
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litat, sia en qualsevol altre indret, incloses les que s’ha-
gin pogut tenir amb terceres persones o amb empreses 
com Iberia, AENA, etc.

Acords del Ple de l’Ajuntament de Barcelona, de les 
comissions o de les empreses públiques que en depe-
nen relatius a Spanair.

Certificat de les persones que han representat l’Ajun-
tament de Barcelona o les empreses públiques que hi 
estan vinculades o que en depenen al Consell d’Admi-
nistració de Spanair.

Expedients de l’Ajuntament de Barcelona que tinguin 
per objecte l’aportació de capital a Spanair, de forma 
directa o indirecta.

Expedients de l’Ajuntament de Barcelona que tinguin 
per objecte la constitució d’avals per al finançament a 
Spanair, de forma directa o indirecta.

Els estudis de viabilitat i els estudis econòmics i fi-
nancers de l’Ajuntament de Barcelona que justificaven 
les aportacions dineràries i els avals a l’empresa Spa-
nair i l’adquisició de l’empresa, i la venda posterior de 
Spanair.

Els informes de la Intervenció de l’Ajuntament de Bar-
celona que donaven conformitat a les aportacions di-
neràries, directes o indirectes, i els avals a l’empresa 
Spanair.

Els informes jurídics de l’Ajuntament de Barcelona 
que donaven conformitat a les aportacions dineràries, 
directes o indirectes, i els avals a l’empresa Spanair i 
l’adquisició de l’empresa.

Carta de l’alcalde de Barcelona a Spanair del 30 de se-
tembre de 2011.

Els estudis de viabilitat i els estudis econòmics i fi-
nancers de Turisme de Barcelona que justificaven les 
aportacions dineràries i els avals a l’empresa Spanair i 
l’adquisició de l’empresa.

Els informes jurídics de Turisme de Barcelona que do-
naven conformitat a les aportacions dineràries, direc-
tes o indirectes, i els avals a l’empresa Spanair i l’ad-
quisició de l’empresa.

Àmbit estatal

Aena

– Informes i requeriments relatius al deute de Spanair 
amb l’empresa pública estatal, entre els anys 2009 i 
2012.

Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT)

– Informes relatius al deute de Spanair amb l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària entre els anys 2009 
i 2012.

Fiscalia General de l’Estat

Dictamen del Ministeri Fiscal pel qual se sol·licita la 
qualificació del concurs de Spanair com a culpable.

Registre mercantil

Nota del Registre Mercantil de Catalana d’iniciatives SA.

Nota del Registre Mercantil de Spanair SA.

Composició accionarial i del Consell d’Administració 
d’Iniciatives Empresarials Aeronàutiques SA entre els 
anys 2009 i 2012.

Composició accionarial i del Consell d’Administració 
de Spanair entre els anys 2009 i 2012.

Jutjats

Jutjat Mercantil número 10 de Barcelona, que porta el 
concurs voluntari 70/2012-A: 

– Sentència del 16 de setembre de 2014 sobre els mem-
bres del Consell d’Administració de Spanair i docu-
mentació aportada per les parts demandants, credito-
res i demandades relativa al procediment concursal 
556/2014-A (concurs voluntari 70/2012-A), és a dir, el 
rotlle judicial en què consten tots els documents que 
conformen l’expedient de Spanair, entre els quals la 
interlocutòria de declaració del concurs i la resta d’ac-
tuacions del procediment concursal, i en especial: 

• Les auditories internes i externes de l’empresa Spa-
nair del 2008 al 2012.

Els documents que regulaven la relació de l’empresa 
Spanair amb els seus anomenats «ambaixadors».

Les actes del Consell d’Administració de Spanair del 
2008 al 2012.

Les actes de la Junta d’Accionistes de Spanair del 
2008 al 2012.

Els comptes anuals de l’empresa Spanair del 2008 
al 2012, incloent-hi com a mínim balanç, pèrdues i 
guanys, memòria, informes d’auditoria interna i infor-
mes d’auditoria externa.

Sentència del Jutjat Mercantil número 10 de Barcelona 
del 16 de setembre de 2014 per qual es declara culpa-
ble el concurs de creditors de Spanair.

Memoràndum d’entesa (Memorandum of Understan-
ding, o MoU) del 14 de febrer de 2011 entre Spanair i 
Qatar Airways.

Contracte entre Spanair i Lazard del 2011 que tenia 
per objecte accelerar el procés d’entrada d’un potenci-
al inversor i la cerca de nous inversors.

Contracte d’exclusivitat entre Spanair i Qatar Airways 
pel que fa a les negociacions signat el 24 d’octubre de 
2011 i que vencia el 23 de gener de 2012.
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Contracte de préstec participatiu del 10 de desembre 
de 2012 entre Spanair i d’Iniciatives Empresarials Ae-
ronàutiques SA.

Fundacions i entitats amb presència pública

Fundació d’Empresaris de Catalunya (FemCAT)

Informes de viabilitat amb motiu de l’adquisició i la 
venda posterior de Spanair.

Fira de Barcelona

– Informes jurídics i tècnics elaborats o encarregats 
per Fira de Barcelona relatius a Spanair entre els anys 
2010 i 2012.

– Actes del Comitè d’Administració de Fira Barcelona 
relatius a Spanair.

– Escriptures públiques de les aportacions de capital 
a Spanair.

Els estudis de viabilitat i els estudis econòmics i finan-
cers de Fira de Barcelona que justificaven les aportaci-
ons dineràries i els avals a l’empresa Spanair i l’adqui-
sició de l’empresa.

Els informes jurídics de Fira de Barcelona que dona-
ven conformitat a les aportacions dineràries, directes 
o indirectes, i els avals a l’empresa Spanair i l’adquisi-
ció de l’empresa.

L’acord de Fira de Barcelona pel qual com a accionista 
de Spanair subscriu un contracte privat de línia de crè-
dit per un import màxim de 10 milions d’euros i el do-
cument en què es formalitza aquest contracte, les diver-
ses disposicions d’aquests diners, si s’escau, i el retorn.

Contracte de crèdit del 30 d’octubre de 2011 atorgat per 
Fira de Barcelona per un import de 10 milions d’euros.

Empreses

Avançsa

Escriptura de préstec de l’1 de juny de 2011 entre 
Avançsa i Spanair.

Escriptura pública de préstec del 30 de novembre de 
2011 entre Avançsa i Spanair.

Escriptura pública de préstec del 4 de gener de 2012 
entre Avançsa i Spanair.

Acord del Consell d’Administració d’Avançsa del 22 
de desembre de 2011 pel qual atorga un préstec de 10 
milions d’euros a Spanair.

Acord del Consell d’Administració d’Avançsa pel qual 
atorga el préstec a Spanair del 25 de maig de 2011.

Volcat 2009

Actes del Consell d’Administració de Volcat amb re-
lació a Spanair.

Iniciatives Empresarials Aeronàutiques SA (IEASA)

Els estudis de viabilitat i els estudis econòmics i finan-
cers d’Iniciatives Empresarials Aeronàutiques (IEASA) 
que justificaven les aportacions dineràries i els avals a 
l’empresa Spanair i l’adquisició de l’empresa.

Els informes jurídics d’IEASA que donaven conformi-
tat les aportacions dineràries, directes o indirectes, i els 
avals a l’empresa Spanair i l’adquisició de l’empresa.

Les auditories d’IEASA entre els anys 2009 i 2012.

Els comptes anuals d’IEASA entre els anys 2009 
i 2012, incloent-hi com a mínim balanç, pèrdues i 
guanys, memòria, informes d’auditoria interna i infor-
mes d’auditoria externa.

SAS

– Acord de la venda del 85’6% de les accions de Spa-
nair a IEASA.

– Document o informe en què s’inclogui tota la infor-
mació relativa a la situació de Spanair: actius, passius, 
deute, inversions.

Lazard

– Document, acord o conveni que va rebre per a fer 
d’intermediari entre Spanair i Qatar Airways.

– Acta i transcripció de la reunió entre Lazard i Qatar 
Airways.

Auditors / liquidadors / administradors d’empreses

Roca Junyent (liquidador de Catalana d’Iniciatives SA)

Els estudis de viabilitat i els estudis econòmics i finan-
cers de Catalana d’Iniciatives SA que justificaven les 
aportacions dineràries i els avals a l’empresa Spanair i 
l’adquisició de l’empresa.

Els informes jurídics de Catalana d’Iniciatives SA que 
donaven conformitat a les aportacions dineràries, di-
rectes o indirectes, i els avals a l’empresa Spanair i 
l’adquisició de l’empresa.

Informes de viabilitat amb motiu de la venda posterior 
de Spanair.

Deloitte

– Auditories dels anys 2009, 2010, 2011 i 2012.

– Informe del patrimoni de Spanair 2009.

Administradors concursals de Spanair (Pricewater
houseCoopers –PwC– i De Gispert Abogados Asociados)

Documentació dels administradors concursals

Informe de l’administració concursal de Spanair del 
7 de febrer de 2014 pel qual se sol·licita la qualificació 
del concurs de Spanair com a culpable.
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– Informe de l’administració concursal. La sol·licitud 
de concurs, incloent-hi memòria, inventari, llista de 
creditors, comptes anuals, informes de gestió i audito-
ria dels tres exercicis anteriors, balanç de situació a la 
data de sol·licitud de concurs, relació d’operacions que 
per llurs característiques excedeixin del tràfic ordina-
ri del deutor, proposta de conveni o pla de liquidació i 
adhesions, si s’escau.

Tots els documents que acrediten el tancament ordenat 
i diligent que es va dur a terme, amb els consegüents 
acords i contractes, signats amb les agències de viat-
ge, els passatgers, les companyies que arrendaven els 
avions i motors, els proveïdors de serveis dins els avi-
ons, els proveïdors de serveis de terra i AENA, entre 
d’altres.

Documentació de Spanair en poder dels administra-
dors concursals

Sol·licitud del concurs de creditors de Spanair i expe-
dient complet del concurs.

– Plans de negocis, plans d’inversions i plans estratè-
gics.

– Acord o document d’ampliació de capital.

– Informes tècnics, econòmics, financers, de viabilitat 
i de risc previs a la inversió a Spanair per part d’em-
preses i entitats públiques o privades.

– Acords, resolucions o qualsevol document del Con-
sell d’Administració o de qualsevol altre òrgan de di-
recció.

– Actes de totes les reunions del Consell d’Adminis-
tració o de qualsevol altre òrgan de direcció de Spa-
nair.

Acords del Consell d’Administració de Spanair pel 
qual es validen les aportacions de capital públic.

– Auditories externes efectuades a Spanair.

Auditories preventives (due diligences) efectuades a 
Spanair.

Informe de l’administració concursal en què es deta-
lli la situació actual de Spanair (situació patrimonial, 
passiu, actius, deute, inversions).

Actes del Consell d’Administració i les seves comissi-
ons dels anys 2009 al 2012.

Estats comptables dels anys 2009 al 2012.

Auditories dels anys 2009 al 2012.

Informes de l’empresa Lazard de l’any 2011.

Contracte d’exclusivitat entre Spanair i Qatar Airways, 
del 24 d’octubre de 2011.

Pla de viabilitat, anys 2009 al 2011.

IV. treballs de la comissió 

1. Reunions de la Comissió

La Comissió, a més de la sessió constitutiva, ha tin-
gut un total de vuit sessions i trenta-nou compareixen-
ces. El web del Parlament (www.parlament.cat) per-
met consultar tant els vídeos (http://www.parlament.
cat/web/actualitat/canal-parlament/activitat/comissi-
ons) com els diaris de sessions de la Comissió (http://
www.parlament.cat/web/documentacio/publicacions/
diari-comissions).

Sessió 1. El 3 de novembre de 2014 es té la sessió cons-
titutiva de la Comissió

S’inicia a les 13.20 hores i s’acaba a les 13.30 hores 
(DSPC-C 521/10).

Sessió 2. El 12 de desembre de 2014 s’elabora i s’apro-
va el Pla de treball de la Comissió.

S’inicia a les 11.00 hores i s’acaba a les 12.30 hores 
(DSPC-C 566/10).

Sessió 3. El 16 de gener de 2015 se substancien les 
compareixences següents: 

– Germà Bel, catedràtic d’economia aplicada de la 
Universitat de Barcelona.

– Xavier Fageda, professor de la Universitat de Barce-
lona i expert en infraestructures, transports i aviació.

– Andrea Ferrando, de la productora Media 3.14 i rea-
litzadora del documental El preu de volar.

S’inicia a les 9.00 hores i s’acaba a les 12.35 hores 
(DSPC-C 577/10).

Sessió 4. El 30 de gener de 2015 se substancien les 
compareixences següents: 

– Jorge Gómez Dieste, responsable del sector aeri de 
Comissions Obreres.

– Miguel Rubio Garcia, en representació de Comissi-
ons Obreres.

– Salvador Curcoll, conseller de l’empresa Gestió i 
Promoció Aeroportuària.

– Ricard Font, Comitè de Desenvolupament de Rutes 
Aèries.

S’inicia a les 10.00 hores i s’acaba a les 14.20 hores 
(DSPC-C 602/10).

Sessió 5. El 13 de febrer de 2015 se substancien les 
compareixences següents: 

– Ferran Soriano Compte, president de Spanair.

– Miquel Martí Escursell, conseller de Spanair, mem-
bre del Consell Executiu de Turisme de Barcelona, 
president de Moventia i membre de Volcat.

http://www.parlament.cat
http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/activitat/comissions
http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/activitat/comissions
http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/activitat/comissions
http://www.parlament.cat/web/documentacio/publicacions/diari-comissions
http://www.parlament.cat/web/documentacio/publicacions/diari-comissions
http://www.parlament.cat/web/documentacio/publicacions/diari-comissions
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– Josep Lluís Bonet Ferrer, president de Fira de Bar-
celona.

– Agustí Cordón Barrenechea, director general de Fira 
de Barcelona.

S’inicia a les 9.00 hores i s’acaba a les 14.54 hores 
(DSPC-C 621/10).

Sessió 6. El 20 de febrer de 2015 se substancien les 
compareixences següents: 

– Jordi Rafael Bagó Mons, membre del Consell d’Ad-
ministració de Spanair.

– Joan Gaspart i Solves, president de Turisme de Barce-
lona i membre del Consell d’Administració de Span air.

– Pere Duran i Vall·llosera, ex-director general de Tu-
risme de Barcelona.

– Joan Carles Rovira, membre del Consell d’Adminis-
tració de Spanair.

– Joan Roca Sagarra, secretari del Consell d’Adminis-
tració de Spanair i membre del bufet Roca Junyent Ad-
vocats.

– Rafael Suñol, exconseller de Catalana d’Iniciati-
ves SA.

– Manuel Albanell Mira, director general de Catalana 
d’Iniciatives SA i membre del Consell d’Administra-
ció de Spanair.

S’inicia a les 9.00 hores i s’acaba a les 14.42 hores 
(DSPC-C 625/10).

Sessió 7. El 6 de març de 2015 se substancien les com-
pareixences següents: 

– Jordi William Carnes, ex-tinent d’alcalde de Promo-
ció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona i exvice-
president de Turisme de Barcelona.

– Julio Ichaso Urrea, en representació de Pricewater-
houseCoopers.

– Antonio Batlle Moreno, del Grup Gispert Advocats 
i Economistes.

S’inicia a les 10.00 hores i s’acaba a les 13.21 hores 
(DSPC-C 648/10).

Sessió 8. El 10 d’abril de 2015 se substancien les com-
pareixences següents: 

– Joaquim Nadal Farreras, exconseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques.

– Oriol Balaguer, ex-director general de Ports i Aero-
ports.

– Manel Nadal i Farreras, exsecretari per a la Mobili-
tat i president de CIMALSA.

– Josep Huguet Biosca, exconseller d’Innovació, Uni-
versitats i Empresa.

– Antoni Soy i Casals, ex-secretari general d’Indústria 
i Empresa i president d’Avançsa.

– Antoni Castells i Oliveres, exconseller d’Economia 
i Finances.

– Martí Carnicer, ex-secretari general del Departa-
ment d’Economia i Finances.

– Josep Maria Ayala, ex-conseller delegat de l’Institut 
Català de Finances.

– Andreu Morillas, exsecretari d’Economia.

– Lluís Miquel Recoder i Miralles, exconseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat.

– Ricard Font Hereu, ex-director general de Ports i 
Aeroports.

– Francesc Damià Calvet i Valera, exsecretari de Ter-
ritori i Mobilitat i director de l’Institut Català del Sòl.

– Felip Puig i Godes, conseller d’Empresa i Ocupació.

– Felipe Muntadas-Prim Lafita, membre del Consell 
d’Administració de Spanair i d’Avançsa.

– Joan Sureda, ex-director general d’Indústria.

– Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Conei-
xement.

– Albert Carreras de Odriozola, secretari general d’E-
conomia i Finances.

– Josep-Ramon Sanromà, conseller delegat de l’Insti-
tut Català de Finances i president de Catalana d’Inici-
atives SA.

S’inicia a les 9.00 hores i s’acaba a les 20.12 hores 
(DSPC-C 690/10).

S’obre el termini perquè els grups presentin les pro-
postes de conclusions, que fineix el 29 de maig de 
2015.

Sessió 9. El 12 de juny de 2015 s’aprova el Dictamen 
de la Comissió

S’inicia a les 11.19 hores i s’acaba a les 12.03 hores 
(DSPC-C 746/10).

V. Documentació aportada a la comissió

Documentació lliurada

El 31 de desembre de 2014, amb número de registre 
100118,Heliodoro Sánchez Rus, en representació del 
Registre Mercantil de Barcelona (edifici La Campa-
na), presenta documentació que resta a la disposició 
dels diputats a l’Arxiu del Parlament.

El 13 de gener de 2015, la Sindicatura de Comptes 
presenta electrònicament documentació, que resta a la 
disposició dels diputats a l’Arxiu del Parlament.
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El 14 de gener de 2015, amb número de registre 
101164, Pablo Martínez Llorente, advocat en represen-
tació de SAS (Uría Menendez Abogados), presenta do-
cumentació, que resta a la disposició dels diputats a 
l’Arxiu del Parlament.

El 15 de gener de 2015, el Govern presenta documen-
tació, amb número de registre 100703, que resta a la 
disposició dels diputats a l’Arxiu del Parlament.

El 16 de gener de 2015, amb número de registre 
101171,Luís Fernando Guerra, soci director de Deloit-
te Abogados, presenta documentació, que resta a la 
disposició dels diputats a l’Arxiu del Parlament.

El 21 de gener de 2015, amb número de registre 
103616, Lazard Asesores Financieros SA presenta do-
cumentació, que resta a la disposició dels diputats a 
l’Arxiu del Parlament.

El 30 de gener de 2015, amb número de registre 
103614, el fiscal general de l’Estat presenta documen-
tació, que resta a la disposició dels diputats a l’Arxiu 
del Parlament.

El 30 de gener de 2015, amb número de registre 
103615, Catalana d’Iniciatives SA (Roca Junyent) pre-
senta documentació, que resta a la disposició dels di-
putats a l’Arxiu del Parlament.

El 30 de gener de 2015, amb número de registre 
103617,Santiago Menéndez y Menéndez, director ge-
neral de l’AEAT, adreça un ofici a la Comissió.

El 10 de febrer de 2015, amb número de registre 
105305,Agustí Cordón, director general de Fira de 
Barcelona, presenta documentació, que resta a la dis-
posició dels diputats a l’Arxiu del Parlament.

El 12 de febrer de 2015, amb número de registre 
105648, el despatx Arrós Petit SA (Volcat 2009) pre-
senta documentació, que resta a la disposició dels di-
putats a l’Arxiu del Parlament.

El 12 de febrer de 2015, amb número de registre 105998, 
l’alcalde de Barcelona presenta documentació, que res-
ta a la disposició dels diputats a l’Arxiu del Parlament.

El 16 de febrer de 2015, amb número de registre 
105964,Joan Tarradellas Espuny, director general 
d’Avançsa, presenta documentació, que resta a la dis-
posició dels diputats a l’Arxiu del Parlament.

El 17 de febrer de 2015, amb número de registre 
106071, PricewaterhouseCoopers (PwC Barcelona), 
presenta documentació, que resta a la disposició dels 
diputats a l’Arxiu del Parlament.

El 27 de març de 2015, AENA presenta electrònica-
ment documentació, que resta a la disposició dels di-
putats a l’Arxiu del Parlament.

El 12 de març de 2015 i el 10 d’abril de 2015, el conse-
ller d’Economia i Coneixement presenta documenta-
ció, amb número de registre 109412 i 112857, respecti-

vament, que resta a la disposició dels diputats a l’Arxiu 
del Parlament.

Col·laboració amb el Jutjat Mercantil número 10 de 
Barcelona

El Parlament de Catalunya va sol·licitar al Jutjat Mer-
cantil número 10 de Barcelona la documentació es-
mentada en l’apartat III.B. La documentació sol-
licitada al Jutjat consistia en un conjunt de 23 toms, 
amb un total d’11.309 folis. Davant la ingent quantitat 
de documentació sol·licitada pel Parlament, es va esta-
blir un canal de col·laboració i contacte continu amb el 
Jutjat. La secretària judicial va dictar l’acord governa-
tiu núm. 1/2015, del 25 de maig de 2015, referent a 
la forma en què s’havia de fer el lliurament de la do-
cumentació referent al concurs de creditors de la mer-
cantil Spanair sol·licitada per la Comissió d’Investiga-
ció del Parlament de Catalunya, després de consultar 
les parts implicades en el procés. No obstant això, els 
terminis processals i la quantitat de documentació sol-
licitada no van fer possible el trasllat de la documenta-
ció judicial abans de l’aprovació de les conclusions per 
part de la Comissió d’Investigació.

VI. Conclusions

1. Avaluació de les tasques de la Comissió

El Parlament de Catalunya constata que la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair ha acomplert 
les seves tasques amb les garanties necessàries, que ha 
disposat de mitjans suficients i que la documentació que 
li ha estat facilitada i la compareixença de la majoria de 
les persones que hi han estat cridades ha permès d’acla-
rir les actuacions de les administracions amb relació a 
la fallida de Spanair.

2. Valoració de l’operació de compra de Spanair 

2.1. Els objectius de la compra

L’operació de compra de Spanair tenia com a objectiu 
incidir positivament en l’economia catalana, per via de 
l’activitat aeronàutica en si i dels ingressos que gene-
ren els passatgers, però també perquè es tractava d’un 
element molt important per a afavorir la localització 
d’empreses, que necessiten que on s’instal·lin hi hagi 
bones connexions aèries.

Un dels objectius compartits per les administracions i 
les institucions catalanes que van donar suport al pro-
jecte de Spanair era treballar perquè l’aeroport de Bar-
celona - el Prat es convertís en un aeroport de conne-
xió (o hub) internacional, per l’atracció d’inversions i 
de viatgers que comportava, que feia augmentar el PIB 
català i la capacitat del país de generar riquesa i llocs 
de treball.
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Tanmateix, la política aeroportuària de l’Estat, una de 
les més centralitzadores d’Europa, era (i continua es-
sent) un gran inconvenient per a poder convertir l’ae-
roport de Barcelona - el Prat en un aeroport de conne-
xió internacional, per tal com els diversos governs de 
l’Estat apostaven per potenciar només Iberia i l’aero-
port de Madrid-Barajas.

En aquest sentit, la gestió aeroportuària de l’empresa 
pública Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AE-
NA) afavoria l’aeroport de Madrid-Barajas i les com-
panyies aèries espanyoles, i les ajudes d’estat s’havien 
centrat exclusivament en Iberia, una companyia que té 
el centre d’operacions a Madrid, amb ajuts de fins a 
2.000 milions d’euros.

Davant d’això, atès que els empresaris i les adminis-
tracions de Catalunya tenien l’oportunitat, per mitjà de 
Spanair, de convertir Barcelona - el Prat en un altre ae-
roport de connexió important al sud d’Europa, i ateses 
les traves constants derivades de la gestió aeroportuària 
centralitzada de l’Estat, estava justificada l’entrada de 
la Generalitat a l’accionariat de Spanair, amb l’objectiu 
que una estructura d’estat cabdal com l’aeroport de Bar-
celona - el Prat esdevingués un aeroport de connexió.

L’operació de compra de Spanair tenia sentit, en efec-
te, per tal d’evitar que desaparegués una companyia 
que tenia valor de mercat i tenia drets d’operació aero-
portuària (els anomenats slots) a l’aeroport de Barcelo-
na - el Prat, amb l’objectiu d’integrar-la dins una alian-
ça més gran que desplegués connexions internacionals 
a Barcelona.

Totes les inversions públiques que es van fer per mit-
jà del consorci Turisme de Barcelona, de l’Empresa 
de Promoció i Localització Industrial de Catalunya 
(Avançsa), de la societat de capital risc Catalana d’Ini-
ciatives SA, de l’empresa pública Centrals i Infraes-
tructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques 
(CIMALSA) i del consorci Fira de Barcelona es van 
fer amb un consens polític clar i suficient respecte als 
objectius de la inversió.

Així, el capteniment de les administracions públiques 
en el projecte de Spanair va consistir a donar suport a 
uns objectius i resultats clars relacionats amb les po-
lítiques de desenvolupament econòmic regional, ori-
entades a assegurar les condicions necessàries (entre 
aquestes, les infraestructures) i potenciar les fortaleses 
i els atractius de Barcelona i de la seva àrea d’influ-
ència, per tal de generar riquesa i llocs de treball, uns 
objectius formulats pels sectors empresarials i institu-
cionals del país que van trobar el suport dels poders 
públics.

L’actuació de les diferents administracions públiques 
en el suport a Spanair ha estat justificada i guiada per 
la consecució d’un interès comú, que era dotar una in-
fraestructura aeroportuària com l’aeroport de Barce-
lona - el Prat dels mitjans per a esdevenir un aeroport 
amb connexions internacionals i un instrument d’uti-

litat per al desenvolupament i la projecció de l’econo-
mia catalana.

El projecte de compra de Spanair va ésser analitzat i 
avaluat per les administracions i pel sector empresari-
al, fent ús dels diversos estudis elaborats per consulto-
res de reconegut prestigi coneixedores del sector, que 
indicaven que els objectius de futur de la companyia 
eren consistents i el projecte empresarial era viable, tal 
com es desprenia de l’anàlisi de cada un dels estudis.

En aquest marc, l’operació Spanair no tenia voluntat 
d’ésser un projecte empresarial públic, sinó que es pot 
considerar que era un projecte polític de país, més en-
llà d’un simple projecte empresarial. Així doncs, 

la participació pública es va fer en tot moment com 
a inversió transitòria per a fer solvent la companyia 
mentre es cercava un soci industrial potent que pogués 
complir l’objectiu del projecte. Però

un dels problemes que va tenir l’operació Spanair fou 
que les inversions públiques van superar les inversions 
privades mentre es cercava aquest soci industrial que 
pogués invertir aquesta situació.

2.2. El procés de fallida

La companyia havia de complir unes condicions de-
terminades, que va assolir de manera destacable amb 
el pla de reconversió proposat (trasllat de la seu de la 
companyia a Barcelona, i reestructuració i creixement 
de les rutes intercontinentals); va comptar també amb 
un soci industrial durant el desenvolupament del pro-
jecte, i es va treballar per atraure un nou soci indus-
trial potent que permetés la continuïtat de la compa-
nyia: tanmateix, aquest nou soci industrial va fallar en 
el darrer moment, per raons alienes al projecte, segons 
han acreditat a la Comissió diversos compareixents.

Havent estat l’aerolínia Qatar Airways interessada a 
invertir a Spanair, i tenint un acord signat amb l’aerolí-
nia, l’entrada a l’accionariat d’un soci industrial era ja 
un objectiu assolible, però 

la denúncia d’una associació d’aerolínies (entre les 
quals hi havia Vueling i Ryanair) a la Comissió de la 
Competència de la Unió Europea, que argumentava 
que les inversions públiques eren subvencions enco-
bertes, va frustrar l’entrada de Qatar Airways a l’acci-
onariat de Spanair.

La Generalitat va deixar d’invertir a Spanair tan bon 
punt va saber que Qatar Airways deixava d’estar inte-
ressada en la companyia i que, per tant, el que s’havia 
acordat com una participació transitòria no tenia un 
final pròxim.

En aquest sentit, independentment del que acabin de-
terminant els jutjats respecte al concurs de creditors, 
es constata que Spanair i les administracions públi-
ques catalanes van actuar amb absoluta celeritat en 
prendre la decisió de declarar el concurs de creditors 
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tan bon punt van saber que no hi havia possibilitat que 
entrés un soci industrial i que, per tant, no es podia 
complir l’objecte de l’operació Spanair.

2.3. Responsabilitats

Tots els càrrecs públics amb responsabilitats a Spanair 
o en les inversions en la companyia que han compare-
gut davant la Comissió coincideixen a assegurar que era 
una bona oportunitat per a l’economia catalana i que la 
inversió de les administracions catalanes en aquest pro-
jecte fou correcta, i afirmen que, malgrat que no reeixís, 
continuen pensant que era un projecte vàlid.

La Comissió considera que el fet que l’operació en 
concret no reeixís no ha de comportar l’exigència de 
cap tipus de responsabilitat política: es va creure en un 
projecte viable, que estava avalat per diferents infor-
mes i per l’existència d’una oferta ferma concreta i sig-
nada, i l’operació va fracassar en el darrer moment no 
pas per motius que n’afectessin la viabilitat, sinó per la 
incertesa provocada per una denúncia sobre possibles 
ajudes d’estat, denúncia que després fou arxivada.

Hi ha diverses justificacions clares amb relació a l’ac-
tuació de les diferents administracions públiques; no 
cal, doncs, exigir cap tipus de responsabilitat política. 
Les decisions que prenen els responsables polítics po-
den tenir un resultat fallit, que no necessàriament els 
és imputable, com no ho és en aquest cas, en què es 
va prendre una decisió que, tot i no obtenir el cent per 
cent de satisfacció que desitjaven els promotors de la 
iniciativa, avui ha comportat diversos beneficis, com 
s’ha assenyalat.

Si bé és cert que aquesta operació no es va poder cul-
minar amb èxit, sí que alguns dels objectius s’han 
aconseguit: des d’aleshores, l’aeroport de Barcelona - 
el Prat ha tingut un creixement extraordinari, de vols 
internacionals i de tot tipus, i continua essent un motor 
clau en el desenvolupament del país, una evolució que 
cal completar perquè pugui esdevenir un autèntic hub 
(aeroport de connexió) internacional.

Convé destacar que, malgrat la fallida del projecte, 
moltes de les millores assolides durant els tres anys de 
vida de l’operació Spanair, relacionades amb el des-
envolupament econòmic que era a la base de l’actua-
ció, i lligades amb l’estratègia territorial de Barcelona 
i del seu entorn, s’han consolidat per altres vies. En 
aquest sentit, es pot destacar la consolidació del Mo-
bile World Congress o el lideratge europeu del port de 
Barcelona com a terminal de creuers: són dos projec-
tes que requereixen una forta aposta per la connexió 
internacional de l’aeroport, i Spanair va aconseguir fer 
créixer exponencialment aquestes rutes.

3. Acció política de futur amb relació 
a la internacionalització de l’aeroport 
de Barcelona - el Prat

Les administracions catalanes han de mantenir entre 
els seus objectius la internacionalització de l’aeroport 
de Barcelona - el Prat, de manera que arribi a ésser un 
aeroport de connexió internacional que pugui donar 
servei a les aspiracions econòmiques de Barcelona, 
de la seva àrea d’influència i de tot Catalunya, objec-
tiu encara no assolit plenament. Amb aquesta finali-
tat, les administracions catalanes han de potenciar els 
elements propis, com el Comitè de Desenvolupament 
de Rutes Aèries de Barcelona (CDRA), i han de dur a 
terme l’acció política necessària perquè s’assoleixi una 
gestió descentralitzada de l’aeroport de Barcelona - el 
Prat en què les administracions i les institucions cata-
lanes tinguin poder de decisió.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre els compromi-
sos en educació per al 2015
Tram. 300-00331/10

Substanciació

Sessió 58, tinguda el 22.07.2015, DSPC-P 118.

Interpel·lació al Govern sobre la situació polí-
tica davant les eleccions del 27 de setembre
Tram. 300-00334/10

Substanciació

Sessió 58, tinguda el 22.07.2015, DSPC-P 118.

Interpel·lació al Govern sobre el full de ruta 
social
Tram. 300-00335/10

Substanciació

Sessió 58, tinguda el 22.07.2015, DSPC-P 118.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la Llei 
10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i docu-
ments
Tram. 200-00046/10

Tramitació en lectura única davant el Ple

Acord: Ple del Parlament, sessió 58, tinguda el 
22.07.2015, DSPC-P 118.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de mesures urgents per 
a fer front a l’emergència habitacional i a la 
pobresa energètica
Tram. 202-00062/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 657)

En el BOPC 657, a la pàg 6, a la disposició final cin-
quena

On hi diu: 

«Cinquena. Projecte de llei de refosa i millora de les 
disposicions legals vigents en matèria del dret a l’habi-
tatge i de lluita contra la pobresa energètica 

»El Govern, en el termini de un any a comptar de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei, ha de presentar al Parla-
ment un projecte de llei de refosa i millora de les dis-
posicions legals vigents a Catalunya en matèria de dret 
a l’habitatge, del fons social de l’habitatge, de mobilit-
zació dels habitatges provinents de processos d’execu-
ció hipotecària, de lluita contra la pobresa energètica i 
de garantia de subministraments bàsics i de les altres 
normes legals que incideixen en el dret a un habitatge 
digne.»

Hi ha de dir: 

«Cinquena. Presentació d’un projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 18/2007 i d’un projecte de llei de refosa 
i millora de les disposicions legals vigents en matèria 
del dret a l’habitatge i de lluita contra la pobresa ener-
gètica

»1. El Govern ha de presentar, si escau, al Parlament 
en el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vi-

gor d’aquesta llei, un projecte de llei de modificació de 
la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habi-
tatge, que contingui les modificacions necessàries per 
a garantir l’aplicació efectiva de totes les mesures esta-
blertes per la llei present.

»2. El Govern, en el termini de un any a comptar de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha de presentar al 
Parlament un projecte de llei de refosa i millora de 
les disposicions legals vigents a Catalunya en matè-
ria de dret a l’habitatge, del fons social de l’habitatge, 
de mobilització dels habitatges provinents de proces-
sos d’execució hipotecària, de lluita contra la pobresa 
energètica i de garantia de subministraments bàsics i 
de les altres normes legals que incideixen en el dret a 
un habitatge digne»

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el Pacte per a la infància a Ca-
talunya
Tram. 302-00307/10

Esmenes presentades
Reg. 121210; 121211 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 21.07.2015

Esmena presentada pel GP ERC (reg. 121210)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Agnès Russiñol i 
Amat, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el Pacte per a la infància 
a Catalunya (tram. 302-00307/10).

1 Esmena 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«2. Intensificar la promoció de programes concrets 
de polítiques actives de provisió de famílies acollido-
res alienes, i desplegar, en el termini de tres mesos, el 
programa d’acolliment en unitats convivencials d’ac-
ció educativa, així com assegurar que s’adopten tots 
els mecanismes necessaris per evitar el perllongament 
d’infants de 0-3 anys en centres per manca de famílies.»

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Marta Rovira i Vergés Agnès Russiñol i Amat
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC
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Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 121211)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el Pacte per a la infància a Cata-
lunya (tram. 302-00307/10).

1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Seguir impulsant programes concrets de políti-
ques actives de provisió de famílies acollidores alienes, 
i potenciar el programa de famílies acollidores espe-
cialitzades, així com assegurar que s’adopten tots els 
mecanismes necessaris per evitar el perllongament de 
l’acolliment en centre per manca de famílies.»

2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. Garantir una assignació de personal necessari per 
a l’atenció adequada dels alumnes amb necessitats 
educatives especials, així com continuar mantenint la 
previsió de potenciar els Centres d’Educació Especial 
com a centres proveïdors de recursos i serveis a les es-
coles ordinàries i dotar els CREDA dels recursos per 
garantir atenció logopèdica.»

3 Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. A partir del mapa de prestacions i abans de sis me-
sos, donar a conèixer la planificació del Govern per 
configurar un sistema integrat de prestacions econò-
miques per combatre la pobresa infantil, tot identifi-
cant les prestacions existents i possibles millores, amb 
la finalitat de desplegar normativament els drets dels 
infants a un nivell de vida adequat i establir criteris per 
assegurar-ho.»

4 Esmena 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. Aprovar, en el termini de 6 mesos, el Decret sobre 
la protecció publica relativa als maltractaments a in-
fants i adolescents amb l’objectiu, entre altres, de do-

nar major visibilitat a la lluita contra la violència vers 
els infants i adolescents.»

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els espais naturals
Tram. 302-00308/10

Esmenes presentades
Reg. 121208 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 21.07.2015

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 121208)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els es-
pais naturals (tram. 302-00308/10).

1 Esmena 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 1

«1. Aturar l’execució del Pla de gestió d’espais natu-
rals protegits 2015-2020, fins que hi hagi un consens 
majoritari entre les entitats del sector ambiental, els 
professionals i els grups parlamentaris, cercant un nou 
enfocament que permeti modernitzar les polítiques i 
estructures de gestió del medi natural, tal i com es va 
aprovar per una Resolució del GP d’ICV-EUiA a la co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural el 15 de juliol de 2015.»

2 Esmena 2
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 2

«2. Aturar la perllongada situació de pèrdua de dotaci-
ons pressupostàries i la pèrdua de recursos humans en 
les estructures de gestió actuals dels Espais Naturals 
Protegits, per tal de revertir la situació de retrocés en 
què es troben immersos.

2. El Parlament de Catalunya reprova el govern per 
la perllongada situació de pèrdua de dotacions pres-
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supostàries i de recursos humans en les estructures de 
gestió actuals dels Espais Naturals Protegits, i per l’in-
compliment de la Moció 83/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre les polítiques de conservació i gestió del 
medi natural aprovada per tots els grups de la Cambra 
el 27 de febrer de 2014.»

3 Esmena 3
De modificació i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 3

«3. Mantenir la paralització de l’expedient de remoció 
dels actuals directors i responsables de parcs naturals, 
conseqüència de la relació de llocs de treball aprova-
da pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
Alimentació i Medi Natural, de canvi de nom, nivell 
I complement específic dels llocs de treball de «direc-
ció de parc nacional i natural», tal com recull recollia 
l’esmena presentada pel GP d’ICV-EUiA a la Moció 
215/X del Parlament de Catalunya, sobre les condici-
ons laborals, de salut i de seguretat dels treballadors.»

4 Esmena 4
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

«4. Aprovar el Projecte de Llei de Biodiversitat i del Pa-
trimoni Natural.»

4. El Parlament reprova el Govern per l’incompliment 
del punt t de la Moció 83/X, aprovada el 27 de febrer 
de 2014 i que el comprometia a Presentar, durant el 
2014, la memòria preliminar de la llei de la biodiversi-
tat i el patrimoni natural.

Lamenta que no s’aprofitessin les dues oportunitats 
d’impulsar l’esmentada llei a partir de proposicions de 
llei presentades pel GP d’ICV-EUiA a la a la IX Legis-
latura el 7 d’abril de 2011 i a la X Legislatura el 10 de 
gener de 2013.»

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’actuació del Departament 
d’Economia i Coneixement en el procés de 
licitació d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 302-00309/10

Esmenes presentades
Reg. 121141 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 21.07.2015

Esmena presentada pel GP ERC (reg. 121141)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’actuació del Depar-
tament d’Economia i Coneixement en el procés de li-
citació d’Aigües Ter Llobregat (tram. 302-00309/10).

1 Esmena 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 1.b

«1.b. Un cop finalitzats de manera ferma els proces-
sos judicials existents pel que fa a l’adjudicació, i a la 
vista de la sentència o sentències, dur a terme les ac-
cions necessàries per assumir l’explotació i la gestió 
directa del servei d’aigües Ter-Llobregat, garantint la 
plena titularitat pública del servei i la participació de 
les entitats locals de l’àmbit territorial en què presta el 
servei.»

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Marta Rovira i Vergés Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu GP ERC  Diputat GP ERC 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a fomentar la par-
ticipació democràtica, l’accessibilitat i la 
simplificació de processos en les eleccions al 
Parlament
Tram. 302-00312/10

Esmenes presentades
Reg. 121204; 121209; 121212 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 21.07.2015

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 121204)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, David Pérez 
Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per a fomentar la participació democràti-
ca, l’accessibilitat i la simplificació de processos en les 
eleccions al Parlament (tram. 302-00312/10)

1 Esmena 1
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un punt 3 bis, amb la redacció següent: 

«3 bis. Els ajuntaments i els consolats estaran obligats 
a mantenir un servei de consulta del cens electoral vi-
gent durant el termini de 8 dies comptats a partir del 
sisè dia posterior a la convocatòria de les eleccions»

2 Esmena 2
D’addició

S’addiciona un incís al punt 6, amb la redacció se-
güent: 

«6. Imprimir sobres i paperetes de vot amb Braille per 
als electors [...]»

3 Esmena 3
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un punt 10 bis, amb la redacció següent: 

«10 bis. Avaluar la possibilitat que es pugui garantir a 
les persones amb discapacitat psíquica els drets polí-
tics i la possibilitat de gaudir dels mateixos en igual-
tat de condicions que la resta de la ciutadania. Per tal 
de garantir aquest dret, l’Administració electoral resta 
subjecte a les obligacions i garanties establertes en la 
Convenció de Nova York sobre els drets de les persones 
amb discapacitat, de 13 de desembre de 2006.»

4 Esmena 4
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un punt 10 ter, amb la redacció següent: 

«10 ter. Facilitar a les persones amb discapacitat física trans-
port gratuït adaptat per a accedir als col·legis electorals.»

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015

Maurici Lucena i Betriu David Pérez Ibáñez
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC 

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 121209)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per a fomentar la participació democràti-
ca, l’accessibilitat i la simplificació de processos en les 
eleccions al Parlament (tram. 302-00312/10).

1 Esmena 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’addició a continuació de l’apartat 17

«En allò que fa referència al paper dels mitjans públics 
de comunicació durant la propera campanya electoral, 
en la que es presentaran set candidatures amb represen-
tació parlamentària (CDC-ERC, PSC, PP, Catalunya sí 
que es pot, UDC, Cs i CUP), el Parlament recomana al 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya i al Consell de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: 

»18. Atès que les properes eleccions al Parlament de 
Catalunya són qualificades segons les diferents forces 
polítiques com a plebiscitàries, constituents o autonò-
miques, els mitjans públics garantiran la més estricta 
neutralitat per tal d’evitar que els mitjans es decantin 
per alguna d’aquestes opcions.

»19. En relació als debats electorals es garantirà el 
màxim número possible de debats, entre ells el tradici-
onal dels caps de llista i també els territorials o secto-
rials entre candidats i candidates, mantenint el format 
d’anteriors campanyes que estructuraven el debat per 
temes, assegurant, en tot cas, que totes les candidatu-
res puguin expressar el seu posicionament sobre el fu-
tur polític de Catalunya, les polítiques a aplicar da-
vant la crisi econòmica, la lluita contra la corrupció, 
i les propostes programàtiques de cada candidatura.

»20. Atès que una de les candidatures ha fet públic que el 
seu candidat a la Presidència de la Generalitat no és cap 
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de llista per cap circumscripció, i que aquest candidat és 
l’actual President de la Generalitat, és imprescindible que 
a més dels debats de caps de llista i de diversos candidats 
o candidates esmentats en el punt anterior, se’n celebri un 
entre els candidats o candidates a presidir la Generalitat, 
com a garantia de la màxima informació a la ciutadania i 
en aplicació del principi de l’interès informatiu.

»21. Cal garantir el manteniment de les píndoles in-
formatives, que han existit en darreres conteses electo-
rals, relatives a les propostes programàtiques sectori-
als de cada candidatura.

»22. Cal que els mitjans públics, analitzin, amb criteri 
periodístic, el grau de compliment dels compromisos 
electorals contrets per les candidatures que es van pre-
sentar l’any 2012, tal com demanava la ILP per una 
Llei electoral catalana.»

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015

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

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 121212)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les mesures per a fomentar la participació democrà-
tica, l’accessibilitat i la simplificació de processos en les 
eleccions al Parlament (tram. 302-00312/10).

1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. Assegurar l’accés en condicions d’igualtat a la in-
formació electoral de caràcter institucional que faciliti 
el Departament de Governació i instar a les diferents 
juntes electorals a seguir el mateix criteri.»

2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. Imprimir material en Braille que permeti el vot ac-
cessible als electors amb discapacitat visual i sordce-
guesa. La preparació del vot accessible es facilitarà 
amb la sol·licitud prèvia de les persones amb discapa-
citat visual i sordceguesa.»

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
de diputats
Tram. 234-00033/10, 234-00034/10, 234-00035/10, 

234-00036/10, 234-00037/10 i 234-00038/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió 58, 22.07.2015, DSPC-P 118

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de ju-
liol de 2015, ha estudiat el dictamen de la Comissió de 
l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del 
Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades 
manifestades per la diputada Carmen García Lores re-
latives a les activitats professionals, laborals o empre-
sarials que exerceix i als càrrecs públics que ocupa, 
d’acord amb l’article 16.1.b del Reglament, el Ple del 
Parlament estableix la situació de compatibilitat de la 
diputada Carmen García Lores.

D’acord amb la legislació aplicable i amb les noves da-
des manifestades pels diputats Josep Maria Pelegrí i 
Aixut, Àlex Moga i Vidal, Manuel Reyes López, Nú-
ria Ventura Brusca i Dolors López Aguilar relatives 
a les activitats professionals, laborals o empresari-
als que exerceixen i als càrrecs públics que ocupen, 
d’acord amb l’article 12.2 del Reglament, el Ple del 
Parlament estableix la situació de compatibilitat dels 
diputats Josep Maria Pelegrí i Aixut, Àlex Moga i Vi-
dal, Manuel Reyes López, Núria Ventura Brusca i Do-
lors López Aguilar.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2015

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